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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1 0 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 171- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/8/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Daimo Ribeiro Silva
Sumário: comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: 1 1 Fase

(Expediente): Ata - ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei no 1.18812000 - Requerimentos nos 1.605

a 1.60812000 - Requerimentos dos Deputados Miguel Martini, Alberto
Bejani e Agostinho Silveira (2) e do Colégio de Lideres -
Comunicações: Comunicação do Deputado WanderleY Ávila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bilac Pinto, João Paulo,
Carlos Pimenta e Alberto Bejani - 2a Parte (Ordem do Dia): ? Fase:
Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimentos
do colégio de Líderes e dos Deputados Alberto Bejani e Agostinho
Silveira (2); deferimento - Discussão e Votação de Pareceres
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 980/2000'372e

536199 e 1.0741200; aprovação - 2 a Fase: Discussão e Votação de
Proposições Requerimento do Deputado João Paulo; aprovação -
Inexistência de "quorum" para votação- Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.551; questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Diizon Meio - Adelino de carvalho -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alení da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bilac Pinto - carlos
Pimenta - 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 - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique
- José Milton - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo



Aloise - Rogério Correia
Sebastião Navarro Vieira. - Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz -

AberturaO Sr. 
Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14h13minlista 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 t rabalhos. Com a palavra o Sr. 29.Se

cretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
ia Parte

ia Fase (Expediente)
Ata- O Deputado João Paulo 20-Secretário ad hoc", procede à leiturada ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições

.22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendocorrespondência a ser lida, a Mesa passa a receber
conceder a palavra aos oradores inscritos para O 

Gran Proposições e a
- Nesta Oportunidade,	 de Expediente.

Proposições:	
são encaminhadas à Mesa as seguintes

PROJETO DE LEI N° 1. 188/2000Declara de utilidade pública a Associação Goiás Atlética dosAposentados e Pensionistas de Araguari.A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i° - Fica declarada de utilidade Pública a Associação GoiásAtlética dos Aposentados e Pensionistas de Araguari.Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação

.Art. 30 - Révogam-se as disposições em contrário .Sala das Reuniões, de de 2000.
Geraldo Rezende
J
ustificação: A entidade, por meio do trabalho que realiza emAraguari, tem-se destacado entre as instituições de amparo àsfamílias necessitadas. Para a consecução de seus objetivos , fazdoações, presta assistência médico-hospitalar à comunidade carente,P

ro
move palestras conferências e atividades esportivas.A diretoria que compõe a entidade é formada por 

pessoas idôneas eque não recebem re muneração pelos cargos ocupados
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Por acreditar nos benefícios que a Associação traz ao referido

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio de nossos
ilustres pares para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.60512000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Ouvidor da Policia com vistas a que tome
providências em relação à denúncia que menciona.

N° 1.606/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
tome providências em relação à denúncia que menciona.

N° 1.60712000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos com
vistas a que tome providências em relação à denúncia que menciona.
(- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.60812000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito
Municipal e o Presidente da Câmara Municipal de Itabirito pelos 77
anos de emancipação político-administrativa de seu município. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Deputado Miguel Martini, soJjcitando seja formulado apelo ao
Presidente da Assembléia com vistas à sustação dos atos praticados
pelos responsáveis pela Fundação Ezequiel Dias, pela Fundação TV
Minas Cultural e Educativa e pelo Instituto de Previdência do
Legislativo do Estado de Minas Gerais. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alberto Bejani e Agostinho Silveira (2) e do Colégio de Líderes.

-	 Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto.
• Deputado Bilac Pinto* - Sr. Presidente, Srs Deputados, não

hesitamos em afirmar, sem falsa modéstia, que nos orgulhamos de
nossos troncos, fincados na cidade Sul-mineira de Santa Rita do
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Sapucaí. Afinal antes de se tornar o pólo industrial e tecnológico que
atesta a versatilidade e pujança da economia mineira, a terra santa-
ritense, da mesma forma que o Sul do Estado, sempre foi um celeiro
da mineiridade. E por mineiridade queremos dizer aquela competência
e aquele civismo que caracterizam nossa contribuição à Nação
brasileira.

Se o Sul de Minas já ilustrou e ilustra o cenário nacional com figuras
como Delfim Moreira, Wenceslau Brás e Aureliano Chaves, essa
presença não se limita ao segmento político e à administração pública.
Em praticamente todos os setores destacam-se aqueles direta ou
indiretamente ligados à região Sul-mineira, sendo que, no Poder
Judiciário, não constituem exceção.

Pois é dessa premissa que estamos partindo, como forma de
amenizar o pesar que sentimos, ao comunicar à Casa o falecimento
do insigne Des. José Arthur de Carvalho Pereira, nascido em Belo
Horizonte, mas com profundas raízes familiares em Santa Rita do
Sapucaí. Realmente a notícia que nos chega hoje, de que o Dr. José
Arthur acaba de nos deixar, deixa um vazio no panorama mineiro e
nos priva, pessoalmente, de um amigo dos mais queridos.

No momento em que os Poderes constituídos, em nosso País, não
escapam de críticas freqüentes - algumas devidas, outras injustas -, a
figura do Des. José Arthur de Carvalho Pereira impunha-se pela
isenção, inteligência e defesa intransigente da justiça. Era ele um
daqueles brasileiros que nos fazia manter a esperança 110 Brasil, e
sua morte prematura é, por todos os motivos, lamentável.

Como amigo dele e de seus familiares - essa amizade, aliás, vem de
longo tempo entre nossas famílias -, sempre acompanhei sua
trajetória brilhante. Tinha ele, agora, apenas 67 anos e se encontrava
no fulgor de sua inteligência e de sua capacidade de trabalho.

Bacharelando-se em Direito no ano de 1957, ingressou no Ministério
Público, por concurso, dois anos depois. Foi Promotor de Justiça nas
cidades de Areado, Andrelándia Santa Luzia, São Sebastião do
Paraíso, Itajubá e Belo Horizonte. Em 1974, assuriiiu o cargo de
Procurador-Geral de Justiça. Um ano depois, já respondia pela
Procuradoria-Geral do Estado, tendo sido alçado a Desembargador
em 1977. No Tribunal de Justiça, alternou as responsabilidades como
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, Presidente do TRE,
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Corregedor de Justiça e Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. No
ano de 1986, veio a coroar a carreira vitoriosa, assumindo a
Presidência da Suprema Corte de nosso Estado. Paralelamente às
atividades como magistrado, honrava o magistério, como Professor da
PUC-MG.

Muitas foram as comendas e distinções que o Des. José Arthur de
Carvalho Pereira recebeu em vida. Entre elas, podemos citar a
Medalha da Inconfidência e a Medalha do Mérito Legislativo. Ambas
traduziram o reconhecimento do Executivo e desta Assembléia a um
cidadão que honrou, como ninguém, a nossa Minas Gerais. E essa
Minas Gerais que hoje está de luto, e é a sociedade mineira que sofre
rude golpe com a perda de um de seus membros mais destacados.

Não desejamos fazer desta uma mensagem de adeus ao amigo
José Arthur de Carvalho Pereira. Apesar de nossa tristeza, queremos
lembrar que ele nos deixa um exemplo incomparável de honestidade e
de incondicional apego à lei e ao direito. Vamos, portanto, fazer de
sua memória um referencial para o futuro. E pedimos, desta tribuna, 1
minuto de silêncio em sua homenagem. E a maneira singela, mas
expressiva, que encontramos para homenagear, em nome do Palácio
da Inconfidência, o amigo pranteado e o brasileiro ilustre. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo.
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,

visitantes que marcam presença nas galerias, bancada da imprensa,
telespectadores da TV Assembléia, ocupo a tribuna nesta tarde, para
refletir com os colegas a respeito do dia de ontem, 29 de agosto, em
que comemoramos o Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, esse
mal que tem assolado, de maneira tão peculiar, a população brasileira.

Abracei, há mais ou menos 20 anos, o compromisso, e dele não
declinei até hoje, de lutar contra o r.igarro. Tenho tido o cuidado de,
em todas as oportunidades em que sou convidado, falar sempre
contra o cigarro, mas a favor do fumante. Não somos contra o
fumante, que consideramos uma vítima da voracidade dos grupos que
não têm nenhum compromisso com a sociedade a não ser o de
destrui-Ia a partir dessa praga que foi disseminada por todo o mundo.
Tive a sorte de representar esta Casa no congresso organizado pela



Organização Mundial de Saúde, em Chicago, nos dias 5 a 11 do 6
corrente mês. Lá se reuniram profissionais liberais, representantes de
governos, representantes de entidades não governamentais, médicos,
advogados, psicólogos, parlamentares, todos nós preocupados com
essa questão, cada um buscando dar sua contribuição e receber
aquela prestada pelos demais participantes, num contexto de
intercâmbio, de experiências, de informações, a serem levadas a
todos os quadrantes do mundo nessa guerra que se vê travar em
todos os países. Nos Estados Unidos, a questão já se encontra
adequadamente administrada, havendo restrições de locais onde se
pode fumar assim como informações ao fumante e programas de
atendimento às pessoas que desejam abandonar o hábito. O Governo
não permite que propagandas maravilhosas, que incentivam o vício,
passem nos canais de TV dos Estados Unidos. Aqui, no Brasil,
infelizmente, é diferente. Os marqueteiros seduzem, cada vez mais,
contingentes maiores de pessoas que são arrastadas para o vício do
cigarro e que têm dificuldade homérica de largar o hábito. Ao voltar
desse congresso ouvi, com alegria, que o Ministro da Saúde, José
Serra, está jogando pesado contra as fábricas e as empresas de
propagandas de cigarro, no Brasil. Estivemos com ele, várias vezes,
pedindo exatamente esse tipo de providência. Achamos que pode
fazer muito mais do que simplesmente mandar um projeto de lei para
o Congresso Nacional, o que já uma conquista, uma tomada de
posição do Governo Federal, que se mostra contrário ao fabrico do
cigarro que campeia por todo o País. Mas pode fazer mais. A
propaganda do cigarro já é proibida pelo Código de Defesa do
Consumidor, e o Governo poderia vedá-la porque de nada adianta os
dizeres advertindo o fumante ao cabo de uma propaganda, uma
mensagem não verbalizada, emocional, que escraviza, que arrasta,
que remete a sonhos impossíveis.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Nobre Deputado João
Paulo, parabéns por estar batendo nessa tecla. As drogas são nocivas
à saúde, causando tormentos para a família, para a sociedade.
Deveria existir, e tomara Deus que seja rápido, nas salas de aula, pelo
menos três vezes por semana, educadores treinados pela Polícia
Federal - a fim de conhecerem de perto as drogas, como o cigarro, a
cocaína, a heroína, o 'crack", a maconha - mostrando, do pré-escolar
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ao 21 grau, os perigos das drogas, a fim de conscientizar os
estudantes de que não devem fazer uso delas. Assim, diminuiremos o
consumo. Com a queda do consumo, o traficante mudará de lugar. Os
resultados serão em médio e longo prazos, mas é uma forma eficaz
para diminuir o consumo de drogas em nosso Pais, que chega a
US$40.000.000,00 por ano. Obrigado, Deputado.

O Deputado João Paulo - Agradeço o aparte de V. Exa. Concordo
com as suas palavras, pois a escola é um espaço importante para
enfrentarmos esse grave problema. No entanto, quando fazemos
alguma sugestão, por meio de projeto de lei ou pessoalmente, a
Ministros e Secretários de Educação, temos a informação de que a
grade escolar é de competência do Governo Federal e não pode ser
alterada. Portanto, colocam dificuldades na adoção das sugestões,
que, como são úteis e importantes, poderiam dar grandes frutos.

O Código de Defesa do Consumidor tem como proibir a propaganda
do cigarro, que é reconhecidamente enganosa, porque promete dar ao
fumante tudo aquilo que, na realidade, retira dele. Tudo aquilo que o
cigarro retira da pessoa a propaganda lhe promete, como 'status"
social, charme, além de indentificá-lo com alguém ligado ao esporte.
Isso é um absurdo, porque a pessoa que fuma nenhuma identificação
terá com os esportes. Enfim, promete uma série de atributos que o
cigarro rouba da pessoa e não concede, como sugere a propaganda.
Isso é propaganda enganosa, combatida pelo art. 37 do Código de
Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: (- Lê:)

"Art. 37 - E proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1 1 - E enganosa qualquer modalidade de informação ou

comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito de natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço è quaisquer outros dados
sobre produtos e serviços.--

Art. 67 - Fazer ou promover publicidade que se sabe ou que se
deveria saber ser enganosa ou abusiva:

Pena - Detenção de 3 meses a 1 ano e multa."
A pena é exatamente como determina o Código Penal, que precede

o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a sociedade brasileira



dispõe de meios para coibir esse abuso. Nesse evento - de que 8
participei - realizado em Chicago.ficou claro que os fabricantes de
cigarro e os marqueteiros da área agem em todos os países, a fim de
continuar divulgando abertamente as drogas.

Eles agem nos parlamentos, nos processos de formulação das leis;
no Poder Executivo, cerceando-lhe a fiscalização; e no Poder
Judiciário, certamente, em um momento como este, quando as
fábricas de cigarros, em todo o mundo, estão experimentando
pesadas, justas e tardias condenações por males que há muitos anos
acarretam a todas as sociedades. E possível reverter esse quadro.
Trabalho nesse sentido há 20 anos e tenho tido muitas alegrias
durante esse período, por meio de pessoas que têm abandonado esse
vício, comprovando que é perfeitamente possível abandonar a idéia
do cigarro e deixar de cometer esse suicídio induzido pelas fábricas.
Pessoas muito bem informadas, com escolaridade louvável, não raro
com mais de um curso superior, às vezes deixam-se levar pelo vicio
do cigarro e não encontram uma saída para reverter essa situação.
Estão aí os exemplos, mostrando que isso é possível. De maneira
muito especial e carinhosa, faço um registro do esforço pessoal e
vitorioso do nosso colega Rogério Correia, que, há um mês e pouco,
abandonou o vício do cigarro, com o nosso apoio, o nosso estímulo e
o nosso aplauso. Esse exemplo deve ser seguido.

Há algum tempo, desta tribuna, fez um discurso semelhante. O
Dêputado Amilcar Martins também anunciou-se como ex-fumante.
Qualquer pessoa que reunir energia, esforços, boa-vontade e
aplicação consegue abandonar o cigarro. Isso não é fácil. Nessa
conferência da qual participamos, ficou muito claro que a melhor
maneira de abandonar o cigarro é não começar a fumar, mas, mesmo
que isso ocorra, com boa-vontade é possível abandonar essa idéia.

Na- estrutura administrativa do Estàdo, encontra-se a Coordenadoria
de Combate ao Tabagismo, no âmbito da Secretaria da Saúde. Trata-
se de um trabalho novo, que já tem colhido resultados, dando mostras
de que o Estado começa a entrar no combate a essa praga, reunindo
instrumentos, constituídos por meio das várias legislações que
votamos, quer seja nesta Assembléia, quer seja em Câmaras
Municipais, quer seja no âmbito federal, para enfrentar, de maneira
corajosa e eficaz, essa praga.
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Continuaremos nessa luta, que abraçamos pela vida inteira, contra

o cigarro, com o cuidado de preservar o maior respeito pela figura do
fumante. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Anderson Adauto; Srs. Deputados presentes, senhoras e senhores,
povo de Minas Gerais, eu gostaria, nesta tarde, de fazer alguns
comentários a respeito de uma decisão do Tribunal de Contas da
União, que, após proceder a investigações em algumas obras,
principalmente obras rodoviárias do nosso Estado, apresenta uma
lista negra de algumas já iniciadas com constatação de
irregularidades. A primeira vista, podemos entender que o Tribunal de
Contas da União está cumprindo com fidelidade o seu papel, ao
examinar as denúncias que estão surgindo a respeito dessas
irregularidades, apresentando o seu relatório e tomando medidas
cabíveis e importantes para evitar que essas obras irregulares possam
vir a receber recursos do Governo Federal.

Na relação apresentada, existem três obras em Minas que são de
fundamental importância para o desenvolvimento do nosso Estado. A
obra que encabeça a lista negra do Tribunal de Contas da União diz
respeito à BR-482 no trecho de ConSlheiro Lafaiete a Itaverava, uma
obra muito importante. A segunda é a continuação da Fernão Dias, e
a terceira é a BR-135, que já foi iniciada e vai fazer a ligação asfáltica
de Itacarambi a Manga, até Montalvânia, no extremo Norte do nosso
Estado.

Não vamos aqui discutir o procedimento, as apurações e as
providências que o Tribunal de Contas está tomando, ao propor ao
Ministério do Planejamento a retirada, a exclusão de recursos para
essas obras no orçamento de 2001. Está correto. Neste País de
tantas denúncias, de tantos escândalos, temos que respeitar os
órgãos que verdadeiramente fiscalizam os poderes públicos, sejam
eles do Governo Federal, sejam do Governo do Estado, sejam dos
Governos Municipais. Este é um ponto que a sociedade espera e
exige, não só do Tribunal de Contas da União, como também dos
Tribunais de Contas dos Estados, principalmente de Minas Gerais.

Mas, se formos analisar a outra face da moeda, vamos fazer uma
indagação já comum ao povo dessas três regiões que seriam
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beneficiadas com essas três obras: por que o Tribunal de Contas da
União não pune quem praticou as irregularidades? Acho que não
podemos aceitar simplesmente que a culpa maior recaia sobre a
população dessas três regiões. O povo de Conselheiro Lafaiete,
ltaverava, as milhares de pessoas que transitam pela BR-381, a
Femão Dias e o povo do Norte de Minas não têm culpa e não podem
pagar a conta de tamanha irresponsabilidade dos órgãos executores
dessas três rodovias, no caso o DER.

Presidente, recentemente estive fazendo uma visita à região de
Manga e pude constatar o absurdo que estão fazendo contra aquele
povo.

Trata-se de uma obra iniciada no Governo Azeredo. De Itacarambi a
Manga são mais ou menos 45km e de Manga a Montalvânia, a última
fronteira de Minas com o centro-sul da Bahia, são mais 90km. Então,
são 135km de estrada, uma rodovia federal que já foi iniciada e está
com 16km de asfalto de Itacarambi a Manga. Todo o serviço de
terraplenagem e de contrução de pontes está pronto, faltando apenas
receber a camada asfáltica, que é a última providência a ser tomada
pelos órgãos técnicos do Ministério dos Transportes e do DER-MG.

Nessa caminhada que fizemos, nos foram feitas inúmeras
perguntas: Qual foi o motivo da paralisação dessa obra, que é
fundamental para o desenvolvimento do Norte de Minas, que é
fundamental para que se dê escoamento à grande produção
principalmente da região Itacarambi-Manga e do Projeto Jaiba? Que
culpa tem o povo se houve irregularidades na aplicação de recursos
do Governo Federal e do Estado? O relatório, que tive oportunidade
de conhecer numa viagem a Brasília, não aponta o responsável. São
as empreiteiras? E o Governo do Estado, através do DER? E o
Governo Federal, que liberou o dinheiro para continuação dessas
obras? Não há nenhuma explicação lógica para o que está
acontecendo nessas três regiões. Simplesmente o Ministro do
Planejamento e Orçamento, Martus Tavares, afirma que será
praticamente impossível assegurar recursos no Orçamento de 2001,
que está indo para o Congresso até o dia 31 de agosto, para uma
análise dos Deputados e a inclusão de mais recursos para terminar
essas obras.

Fica aqui essa indagação que não soube responder. Estou sem
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nenhuma informação. É necessário que esta Casa, que os
Deputados Estaduais e Federais promovam um trabalho rigoroso,
minucioso, para se chegar aos verdadeiros culpados e para que
possamos ter certeza da continuação dessas obras na Fernão Dias,
nas estradas que ligam Cõnselheiro Lafaiete a Itaverava e Itacarambi
a Montalvânia.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Quero parabenizar o nobre
Deputado e dizer-lhe que alguns governos que não são decentes, e
alguns técnicos que pertencem a governos também não: fazem a
gatunagem e quem paga é o povo. As obras começam e têm de ser
paralisadas, porque o preço é muito acima da realidade. O senhor
disse bem. O que o povo tem a ver com isso? Falta energia,
determinação, um pouco de vergonha para começar a mudar este
Brasil e colocar ladrões na cadeia. Lamentavelmente, quanto maior o
posto do cidadão, mais imunidade ele tem, através de grana,
comprando esse, comprando aquele, para não aparecer. E isso, se
Deus quiser, vai mudar. Tenho certeza absoluta. Parabéns pela suas
observações, porque o povo, que não tem nada com isso e paga os
seus impostos, é que fica prejudicado quando a obra começa e pára,
porque o faturamento é muito alto. Por que não vêem isso quando
ocorre a licitação? E dessa maneira que temos de trabalhar? Está de
parabéns, porque está se comportando da maneira que a população
quer.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Alberto Bejani
pelo aparte. Continuando o nosso pronunciamento, vamos proceder
de forma que esta Casa, apesar de não ter nenhuma ação junto ao
Ministério do Planejamento, pelo menos diretamente, dê uma
explicação à população de Minas Gerais, principalmente à população
dessas regiões.

Tenho em mãos a reportagem de um jornal de circulação estadual
t sobre a região do Norte de Minas, de uma maneira muito especial, do

extremo Norte de Minas: 20 mil famílias rurais já estão sendo
castigadas impiedosamente pela seca. Essas pessoas poderiam estar

; assentadas pelos vários projetos sociais de irrigação que existem,
poderiam estarem suas propriedades.

Está acontecendo, hoje, dia 30 de agosto, um dos maiores
k fenômenos, que já perdura por tantos e tantos anos no Norte de



Minas, que é o êxodo da população norte-mineira, saindo das suas 12
regiões para os grandes centros.

Ora, acho que fiscalizar é uma função da Assembléia e dos
Tribunais de Contas; é uma exigência do povo brasileiro e do povo
mineiro. Mas muito mais importante que fiscalizar é colocar essas
pessoas que não respeitam os recursos públicos na cadeia. Não
podemos admitir e aplaudir a decisão do Tribunal de Contas da União
de suspender o repasse de recursos para obras que são fundamentais
para a continuação do desenvolvimento, para a implantação de novos
projetos.

Na área da saúde pública, Deputado Alberto Bejani - V. Exa., se
Deus quiser, será o próximo Prefeito de Juiz de Fora -, existem mais
de 50 obras no Norte de Minas. Há hospitais em início de construção
em 102 municípios, dos quais mais de 60 não têm sequer um posto de
saúde para dar atendimento à população. Esses hospitais
conseguiram recursos por meio do REFORSUS e do Projeto
Nordeste. Iniciaram-se as obras, que, por não estarem sob
investigação da Assembléia Legislativa nem do Tribunal de Contas,
estão paralisadas.

O maior pecado que se comete em Minas Gerais, hoje, é este: o
desperdício do dinheiro público. Não é preciso ir longe. Vejam o
CARDIOMINAS, em Belo Horizonte; um senhor hospital, concebido
para dar assistência à população carente, atender ao pobre, à pessoa
que não pode pagar hospitais, que não tem condição física nem
financeira de ficar em filas esperando p& uma cirurgia cardíaca, O
CARDIOMINAS, hoje, está aí desafiando o tempo, as autoridades,
todo mundo, mostrando o que se faz com os recursos públicos no
País, O FINOR, por exemplo, financiou obras fantasmas.

Então, o Governo Federal, ao tomar iniciativas dessa natureza, tem
que bater no peito e reconhecer o próprio erro; reconhecer que ele,
Governo Federal, é impotente para repassar recursos e acertar obras,
da forma como está acontecendo, de Brasília para baixo, dos
gabinetes para o povo. Estamos vendo o sofrimento por que está
passando a população norte-mineira e a mineira de modo geral.

Hoje, pude assistir ao Sr. Governador anunciar que não irá mais
encaminhar pedido de licença à Casa. Foi uma decisão sábia, porque
não iríamos apoiá-lo nessa decisão. O Sr. Itamar Franco tem que
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assumir o Governo. Não tem que ir a Brasília ficar vasculhando
gabinetes, procurando provas contra o seu desafeto, o Sr. Fernando
Henrique Cardoso. E necessário que o Governo entenda que tem uma
missão importante, divina, cristã, social para com o povo e possa
fazer um Governo que realmente venha a corresponder à expectativa
do povo de Minas Gerais.

Terminando, Sr. Presidente, gostaria de dizer que iremos novamente
à Brasília convocar a bancada federal. Não aceitaremos essa
condição imposta pelo Ministério do Planejamento de paralisar obras
já iniciadas, num verdadeiro desrespeito, numa verdadeira molecagem
contra o povo mineiro e, em especial, o povo norte-mineiro, porque, se
constataram irregularidades e se quem as praticou está impune, não
estão dando nenhuma satisfação ao povo de nosso Estado. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos

que nos visitam na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
amigos que nos acompanham por intermédio da TV Assembléia, é
bom lembrar que vamos entrar num assunto polêmico em Minas e no
Brasil, mas, antes, gostaria de lembrar aos nobres colegas Deputados
que, pelo que estamos vendo em Minas Gerais, a licença do Sr.
Governador não deveria ser apenas de 30 dias, e sim de 2 anos e 4
meses, porque assim esse Governo acabaria e teríamos um novo
Governo a partir de agora. Mas Deus sabe o que faz.

Gostaria de lembrar que estamos acompanhando, desde ontem à
noite, por intermédio de uma rede de televisão forte em todo o Brasil,
denúncias envolvendo o Ministério Público de Minas Gerais. E bom
lembrar que devemos separar as coisas, não se joga lama em um
órgão que é um poder independente, em pessoas honestas que lá
trabalham, que defendem, com muita determinação, esse órgão que,
em Minas Gerais, especifrcamente, é uma CPI constante, apurando as
denúncias e irregularidades que ocorrem. Houve esse ato isolado
envolvendo o genro do Dr. Decat, que é o chefe maior do Ministério
Público em Minas Gerais - não sei se ainda é, porque um jornal diz
que já saiu e outro diz que não, mas vamos dizer que ainda o seja -,
isso quer dizer que o próprio Ministério Público tem poderes, por meio
das pessoas honestas, Procuradores, Promotores e funcionários
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honestos que lá estão, para apurar, item por item, se a gravação é
ou não do genro do Sr. Decat, fazendo com que a lei se cumpra, que
sejam punidos aqueles que são culpados, por via da lei. O que não
podemos é ver o nome do Ministério Público de Minas Gerais, que é
um nome de respeito em todo o País, estampado como se ele fosse o
responsável por algumas lambanças que estão ocorrendo. E a mesma
coisa que um Procurador ou Promotor falar sobre um Deputado desta
Casa e colocar o nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Estaria colocando todos os Deputados e funcionários no mesmo
barco, e não é isso que pretendemos. Nós, desta Casa, temos
equilíbrio e os pés no chão. Portanto, nossa posição - e com certeza a
da maioria, se não for da totalidade - é que esse fato envolvendo a
gravação do genro do Sr. Decat seja apurado, mas que não se
envolva o nome do Ministério Público, que, para nós, é o orgulho de
Minas Gerais. Quantas coisas erradas já foram trazidas a público
pelos Promotores e pelos Procuradores, quantas coisas que trariam
prejuízos aos cofres de Minas Gerais já foram impedidas de ocorrer
pelas ações desses homens, que trabalham defendendo o patrimônio
público.
:E,-'na. verdade, sabemos das dificuldades pelas quais o Ministério.

Público passa: falta'dé-'verba, de pessoal, e há um grande .número de
processos. Não estou fazendo média, porque isso não me interessa,
quero apenas que não ocorra com eles o que já ocorreu comigo,
quando um Procurador dise que Alberto Bejani tinha um avião, uma
casa em Angra dos Reis, uma casa em Guarapari e uma casa em
Cabo Frio.

Dou até o nome, é o Dr. Francisco Lins. Se eu tiver um avião, Dr.
Francisco Lins, com todo o respeito que tenho por V. Exa., deve estar
emprestado com algum parente do senhor, porque nunca vi esse
avião. O mesmo acontece em relação às casas em Guarapari, Angra
dos Reis e Cabo Frio.	 -

Então, quero mostrar ao senhor que tenho equilíbrio. Não gostaria
de ver atacado - e vou defender com todas as forças - o nome do
Ministério Público de Minas Gerais, porque merece o nosso respeito a
maioria dos que lá estão. São pessoas íntegras, honestas, que até se
sacrificam para colocar as coisas em dia. Mas é bom lembrar que
alguns que lá estão gostam de jogar lama nas pessoas, e as pessoas
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que se virem para limpar. Não é assim que se faz. Você, quando
acusa a pessoa, tem que ter provas em mãos. Tem que falar e
mostrar as provas, e não inventar que tenho avião. Que avião é esse?
Não tenho nem ultraleve, quanto mais avião. Antes tivesse, porque
não estaria enfrentando a estrada Belo Horizonte-Juiz de Fora, Juiz de
Fora-Belo Horizonte todas as semanas. Podem dizer: Vem de avião
de carreira. De que jeito, pegar avião do lado da lixeira? Ai, vem a
praga do candidato concorrente: entra urubu na turbina, e pronto. Por
isso, venho de carro mesmo.

E isso que gostaria de colocar. Eu, Deputado Alberto Bejani, eleito
pelo povo, uma autoridade constituída, jamais deixarei que pessoas
ao meu lado façam críticas ao Ministério Público. O Ministério Público,
repito, é o nosso orgulho em Minas Gerais Como o Judiciário, que
também é o nosso orgulho. Não temos nenhum Juiz envolvido no
TRT, como tivemos em São Paulo. Não temos ninguém aqui
envolvido, com exceção do Sr. Decat e seu genro, que estão sendo
denunciados em virtude de uma fita: fora isso não temos nada. Não é
com isso que vamos falar de todo o Ministério Público.

O Deputado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Alberto
Bejani. "Jto um aparte para, quem sabe, fazer um fala um pucc:
fora do contexte. me •dier da trajetória poiítica de V. Exa.

V. Exa. é o Deputado mais votado na sua terra natal, Juiz de Fora, e
eu sou o segundo Deputado mis votado. Movido pela enorme
responsabilidade que tenho com o eleitorado que me abraçou e
acolheu a minha proposta é que estou apoiando o nome de V. Exa.
para retomar à Prefeitura de Juiz de Fora e completar o trabalho tão
bem iniciado no primeiro mandato, quando V. Exa. exerceu o cargo
com lisura, competência, integração e apoio às classes mais
desfavorecidas. Em nome disso, quero aproveitar esta oportunidade
para dizer, não a V. Exa., que já bem o sabe, mas a todo o universo
político de Minas Gerais, que apóio o seu nome para retornar aos
braços do povo de Juiz de Fora, àquela Prefeitura, e completar o
trabalho tão bem iniciado na primeira vez que lá esteve.

Estou à disposição de V. Exa. para fazer aquilo que entender seja
melhor. Tenho estado em contato freqüente com meu eleitorado juiz-
forano e quero participar de carreatas, comícios: enfim, emprestar o
meu pequeno apoio no limite maior do que me for possível fazer, não
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para V. Exa. atender a um projeto pessoal, não para cumprir
satisfações que eventualmente tenha a fazer, mas para atender à
população de Juiz de Fora, efetivamente, V. Exa. voltará a ser o
Prefeito, como deseja aquela população. V. Exa. está de parabéns.
Muito obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado João Paulo;
gostaria só de lembrar a V. Exa. que estamos disputando as eleições,
com as pesquisas hoje nos dando em torno de 46,8% na intenção de
votos, e isso, em votos válidos e não válidos, passa de 50%, mas
continuando na posição de disputar até o último dia. Não entramos no
clima de "já ganhou". E um prazer escutar o senhor, que é um
exemplo de família, de pai, de esposo e amigo, declarar-se de público.

Para terminar, aproveito para falar sobre o assunto do Ministério
Público. Aos Srs. Procuradores e Promotores fica o meu respeito.
Tenham certeza de que irei defendê-los, porque o Ministério Público
vai continuar a ser um órgão de respeito em todo o Brasil. Não é esse
caso isolado que vai danificar a imagem dos senhores, que são
pessoas honestas, dedicadas, repito, que sacrificam a vida pëssoal
por falta de recursos humanos e materiais, deixando a família em
segundo plano.

Fica aqui o meu respeito. Apurem isso, os senhores têm condições
para apurar. Essa fitinha vai longe. Se começarem a puxar o fio da
meada, isso vai chegar longe, longe, longe. Essa fita é a chave do
cofre para ver onde estão aqueles que colocam a cara na reta contra
as maquininhas caça-níqueis, desempregando uma quantidade
enorme de pessoas que, de uma maneira ou de outra, estão
trabalhando. Há pessoas por detrás mordendo, ganhando propina.
Isso tem de ser esclarecido para a população de Minas e do Brasil.
Tenho certeza de que os senhores têm competência para tal.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Gostaria de apartear V.
Exa. Como cheguei um pouco depois de sua fala haver começado,
não sei se o meu aparte está dentro do assunto.

Estamos vendo essa corrupção dentro, também, da Promotoria
Pública. Também acusam o Poder Legislativo e o Executivo. A
diferença é que se acusa o Legislativo de corrupção, um Deputado
aqui e outro acolá, e isso se generaliza. Fica parecendo que a
corrupção é generalizada. Isso respinga até mesmo naqueles que têm
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um idealismo, que trabalham com honestidade e sinceridade. Ou
seja, zombam até de quem tem a maior honestidade possível.

O Executivo também tSm sido vitima constante de acusações e
investigações a respeito de corrupção. Agora é o Ministério Público.
Não sei dizer se é um castigo de Deus ou não, mas o Ministério
p b:,co estava muito arrogante, como se fosse Deus no Brasil, e o
resto, diabo. Isso me faz lembrar a palavra de Cristo, que disse que os
que se humilham serão exaltados e os que se exaitam serão
humilhados.

Coloco em meu aparte uma palavra de ironia: também o Ministério
Público é corrupto? Seria isso a harmonização ou a equalização dos
Poderes?

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado.
Disse, no início das minhas palavras, que temos de separar os

casos. Não podemos, de maneira alguma, dizer "o Ministério Público",
mas um caso isolado envolvendo o Chefe-Maior daquele Poder e o
seu genro. Se acontecer aqui, na Assembléia, que falem do cidadão, e
não da Assembléia Legislativa. A mesma coisa com o Executivo.
Aliás, no Executivo está difícil, porque é tanta bomba que estoura para
um lado e para outro... Antigamente, era de mês em mês; agora, toda
semana; daqui a pouco, teremos bombas todos os dias.

Gostaria de terminar dizendo: Srs. Prefeitos que nos assistem, o Sr.
Governador liberou para Juiz de Fora quase 300km de asfalto para o
Prefeito que apóia, o Sr. Raimundo Tarcísio Delgado. E um asfalto
que não é de boa qualidade, já foi até apelidado de "asfalto pipoca".
Mas é bom que os Srs. Prefeitos saibam que se o Sr. Governador está
liberando asfalto para Juiz de Fora, que pertence a Minas, embora
muitos pensem que é do Rio de Janeiro, pode liberar também para o
Triângulo Mineiro, o vale do Jequitinhonha, BH e vários outros lugares
que precisam. Sr. Governador, agradeço ao senhor pelo asfalto que
está colocando, porque tenho fé em Deus e acredito que, no dia 1 0 de
outubro, terminaremos essa parada, e, com certeza, vai diminuir o
número de ruas que terei de asfaltar. Muito obrigado.

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

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

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Colégio de Líderes, em que

solicita seja realizada, em 23/1012000, reunião especial em
comemoração aos 40 anos de fundação da CDL-131-1, oportunidade em
que serão empossados os membros de sua diretoria. A Presidência
defere o requerimento nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VII do art. 232, c/c art. 141, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Alberto Bejani, em que solicita a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 83012000, uma vez que as
comissões a que foi distribuído perderam o prazo para emitir seu
parecer e nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Agostinho Silveira (2), em que solicita a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n° 789 e 89712000.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados,

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n

o
s 98012000, do Governador do Estado, que prorroga prazo para

concretização das medidas previstas no § 20, do ad. 1 0, da Lei n°
2.985, de 3017198; 372199, da Deputada Maria Tereza Lara, que
dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de
saúde no Estado e dá outras providências; 536/99, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que acrescenta dispositivo à Lei n° 11.539, de
2217194, que dispõe sobre a UEMG; e 1.074/2000, do Deputado
Nivaldo Andrade, que modifica o parágrafo único do art. 8° da Lei n°
12.265, de 24/7/96. A sanção.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase, a

Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado João

Paulo em que solicita a inversão da pauta da reunião de forma que o
Projeto de Lei Complementar n° 17199, seja apreciado em último lugar.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência
verfica, de plano, que não há "quorum" para votação, mas que o há
para a discussão da matéria constante na pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.551, que altera a Lei n° 12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria de
Polícia do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, não há "quorum" para a discussão dos projetos. Assim,
solicito a V. Exa. o encerramento de "plano" da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verif,ca,de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dós trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
31, 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 54 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto do ano
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 Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Ato contínuo, a Presidente
procede à leitura da seguinte correspondência: cópia de moção de
apoio às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia , - Exército do
Povo, divulgada na Internet, encaminhada pelo SINDSAUDE; cópia de
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Moção de Apoio no 88, da Câmara Municipal de Juiz de Fora,
encaminhada pelo Presidente, Vereador Rogério dos Santos, em
apoio às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do
Povo; ofício do Deputado Federal Bonifácio de Andrada acusando
recebimento de solicitação de elaboração de projeto de lei pela
bancada mineira na Câmara Federal; convite do Fórum Mineiro de
Saúde Mental, para participar de sua reunião mensal; carta de João
Carlos de Oliveira em que denuncia abuso de autoridade por parte de
Coronel da FMMG, na cidade de Montes Claros; oficio do
Subprocurador-Geral da República, Ronaldo Bomfim Santos, em que
encaminha cópia de pedido de apuração, formulado ao Comandante
da PMMG, sobre fato que menciona; mensagem eletrônica
encaminhada pela Coordenação do Acampamento Liga dos
Camponeses Pobres do Norte de Minas em que denuncia atentado
praticado por pistoleiros, no último dia 16; documentos enviados pelo
Sr. Onofre Marinho Moreira em que encaminha sugestões para o
combate à violência e a reforma agrária; ofícios do ex-Ouvidor de
Polícia José Roberto Gonçalves de Rezende, em data de 26 e 27 de
julho passado, respondendo a denúncias formuladas pelos Srs. Vilson
Santana Alves e Delvânia das Graças Oliveira; carta do recuperando
Valdete Divino Mendes em que solicita ajuda da Comissão; carta de
Márcio Lainert de Souza solicitando ajuda para fato que menciona;
ofício da Promotora de Justiça da Comarca de Barbacena, Dilma Jane
Couto Carneiro Santos, em que solicita cópia de relatório de visita da
Comissão ao Hospital Psiquiátrico Jorge Vàz, de Barbacena; convites
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aos
membros da Comissão para participarem do Seminário Educação em
Direitos Humanos, a realizar-se no próximo dia 11 de setembro no
Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, e do Seminário
Nacional Cultura de Paz, Transdiciplinaridade e Direitos Humanos, a
realizar-se nos dias 13 e 14 de setembro; denúncia anônima contra o
Juiz de Direito da Comarca de Matipó, Sr. Marcos; ofício do Conselho
Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais informando sobre
andamento de solicitação formulada por Alzira José de Miranda; fax
encaminhado pelo MST denunciando grave conflito ocorrido no dia
211812000, na Fazenda Pântano Mariano, no Município de ltuiutaba,
onde estão acampadas mais de 100 famílias. A seguir, passa-se à
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fase de discussão e votação de proposição que dispensa a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°5: 1.573, 1.574, 1.583, 1.584 e
1.58512000. Em seguida, a Presidente passa a palavra a Sra. Magda
Suely Rodrigues, que apresenta denúncia à Comissão. Ato contínuo,
passa-se à fase de discussão e votação de proposição da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Chico
Rafael em que solicita a presença de Deputados da Comissão, para
verificarem "in oco" as reais condições de trabalho a que estão
submetidos os chamados bóias-frias que trabalham na colheita de
café, especialmente nos Municípios de Patrocínio e Monte Carmelo.
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, 30 de agosto de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira e
Bené Guedes, 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 Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores a seguir citados: Projetos de Lei
n°s 1.127, 1.133, 1.152 e 1.15612000 - Deputado Ermano Batista;
Projetos de Lei n°s 1-130, 1.131, 1.143 e 1.15112000 - Deputado
Antônio Júlio; Projetos de Lei n°s 1.129, 1.137, 1.140, 1.141 e
1.1 5312000 - Deputado Agostinho Silveira; Projetos de lei n°s 1.128,
1.146, 1.147, 1.149 e 1.15812000 - Deputado Bené Guedes; Projetos
de Lei n°s 1.134, 1.135, 1.138 e 1.148/2000 - Deputado Antônio
Genaro; Projetos de Lei n°s 1.132, 1.142, 1.144, 1.154 e 1.157/2000 -
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Deputado Paula Piau; Projetos de Lei n os 1.136, 1.139, 1.145, 1.150
e 1.155/2000 - Deputado Adelmo Carneiro Leãc Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
do Projeto de Lei Complementar n° 28/2000 com as Emendas n o

s 1 a
15 (relator: Deputado Antônio Júlio) e dos Projetos de Lei nos
93612000 na forma do Substitutivo no 1 (relator Deputado Bené
Guedes); 1.078 com as Emendas n o

s 1 e 2 e 1.09312000 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude
de redistribuição); 1.090/2000 (relator: Deputado Antônio Júlio) e
1.09212000 (relator: Deputado Ermano Batista) e os pareceres que
concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade dos Projetos de Lei n o

s 883/2000 (relator: Deputado
Antônio Júlio); 1.097 e 1.10912000 (relator: Deputado Bené Guedes).
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n o

s 664 e 692199,
919, 1.047, 1.066, 1.082, 1.096, 1.107, 1.108 e 1.113/2000 (relator:
Deputado Antônio Júlio); 941, 957 com a Emenda n° 1, 1.040, 1.045,
1.060 , 1.064, 1.068, 1.080, 1.081, 1.103, 1.104 e 1.115/2000 (relator
Deputado Bené Guedes); 1.035 com a Emenda n° 1, 1.083, 1.085 e
1.098, estes dois últimos com Emenda n° 1 (relatôr: Deputado Ermano
Batista); 1.041, 1.062, 1.063, 1.065 com a Emenda n° 1 e 1.10112000
(relator Deputado Agostinho Silveira). Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições da Comissão. A Comissão decide, por
unanimidade, realizar suas reuniões ordinárias às 10 horas, nas
quartas-feiras. Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a
Presidência determina o envio dos Projetos de Lei no

s 883, 1.097 e
1.10912000 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.
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Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Emiano Batista, Presidente - Antônio Júlio - Agostinho Silveira -

Doutor Viana.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES

DE LEI N OS 14.519 E 14.530
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão, e o
Deputado Eduardo Brandão, substituindo o Deputado Antônio
Andrade, por indicação da Liderança do PMDB. Havendo número
regimental, o Presidente "ad doc", Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser a
primeira reunião da Comissão, a qual se destina à eleição do
Presidente, do Vice-Presidente e à designação do relator. O
Presidente "ad doc determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida para atuar como escrutinador o
Deputado Eduardo Brandão. Feita a apuração dos votos, são eleitos
para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Fábio Avelar e Emiano Batista, ambos por unanimidade. Q Presidente
"ad doc" declara empossado o Deputado Fábio Avelar e passa-lhe a
Presidência da Comissão. O Presidente agradece a confiança nele
depositada e, na oportunidade, dá posse ao Vice-Presidente eleito,
Deputado Ermano Batista. Dando prosseguimento aos trabalhos, a
Presidência designa o Deputado Ermano Batista como relator das
matérias. 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, 30 de agosto de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Olinto Godinho - Antônio Andrade -

Ermano Batista.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 14.554
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
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Lobo, Sebastião Navarro Vieira e Irani Barbosa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida em virtude de ser a primeira reunião
da Comissão. Informa, ainda, que a reunião se destina à eleição do
Presidente e do Vice-Presidente e à designação do relator. Em
seguida, o Presidente determina a distribuição das cédulas de votação
e avoca a si o escrutínio. Feita a apuração dos votos, são eleitos, por
unanimidade, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Mauro Lobo e Sebastião Navarro Vieira. Em seguida, o
Presidente "ad hoc" declara empossado o Presidente eleito. Em
seguida o Presidente, Deputado Mauro Lobo, dá posse ao Vice-
Presidente e designa como relator o Deputado Irani Barbosa.
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, 30 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Brandão -Doutor Viana.

ATA DA 493 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia vinte •e três de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio,
Bilac Pinto, Ivair Nogueira e Olinto Godinho, 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 o debate
com o Diretor de Operações da CEMIG, Sr. Aloisio Vasconcellos,
sobre o Projeto de Iluminação da BR-381, no trecho Contagem-Betim,
foi adiado para o dia 30 de agosto. Em seguida, o Presidente dá
ciência do recebimento de oficio do Sr. Maurício Guedes, Secretário
de Transportes e Obras Públicas. Passa-se à 3 1 fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos do Deputado Márcio Kangusssu
solicitando seja convidado o Sr. Alberto Santoro, Diretor do DETEL-
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MC, para prestar esclarecimentos sobre a política de
telecomunicações para o Estado de Minas Gerais; do Deputado Ivair
Nogueira solicitando seja convidado o Sr. José Elcio Santos Montese,
Chefe do 6° DRF-DNER, para expor sobre a conclusão das obras na
Via Expressa, no trecho Contagem-Betim. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n°s 1.03412000, do Deputado Sargento Rodrigues,
e 1.027/2000, do Deputado Paulo Piau. 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, 30 de agosto de 2000.
lvair Nogueira, Presidente - Olinto G pdinho - Dinis Pinheiro.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CRI DA SAUDE
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Jorge Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo
Carneiro Leão, Marcelo Gonçalves e Marco Régis. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarquínio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o
depoimento dos Srs. Francisco Panadés Rubió, ex-Superintendente
da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -; Nery da Cunha Vital, Diretor
do Instituto Otávio Magalhães - IOM -; Tarcísio de Campos Ribeiro,
Superintendente-Geral da FUNED; e Temístocles Marcelos Neto,
Presidente do Sind-Saúde. O Presidente presta os esclarecimentos
necessários sobre o funcionamento das comissões parlamentares de
inquérito e, em seguida, passa á fase dos depoimentos. Os Srs.
Francisco Panadés Rubió e Tarcísio Campos Ribeiro informam á
Mesa sua qualificação e fazem suas exposições iniciais. O Presidente
suspende a reunião por alguns minutos para que os membros da
Comissão possam participar de uma votação no Plenário da Casa. As
16h45min, são reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Hely Tarqüinio, Jorge Eduardo de Oliveira, Adelmo
Carneiro Leão, Edson Rezende e Doutor Viana. 0 Presidente passa a
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palavra aos Srs. Nery da Cunha Vital e Temistocles Marcelos Neto,
que se qualificam e fazem suas considerações iniciais, O Sr.
Temistocles Marcelos Neto entrega documentos ao Presidente, que
determina sejam anexados aos autos da Comissão. Logo após, o Sr.
Francisco Panadés Rubió é argüido pelos Deputados Edson Rezende,
Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana. Durante a arguição do Sr.
Francisco Panadés Rubió, o prazo de funcionamento da reunião se
encerra, sendo prorrogado de ofício pelo Presidente por mais duas
horas, O Sr Tarcísio Campos Ribeiro é citado durante as
considerações iniciais feitas pelo Sr. Temistocles Marcelos Neto e
solicita o seu direito de defesa, O Presidente passa a ele a palavra.
Prosseguindo, a Presidência registra a presença do Conselho
Estadual de Saúde e informa que o inteiro teor da reunião consta nas
notas taquigráficas. Esgotado o prazo regimental, a Presidência
esclarece que, como não houve tempo para as argüições dos Srs.
Tarcísio Campos Ribeiro, Nery da Cunha Vital e Temistocles Marcelos
Neto, serão eles chamados novamente, em data a ser marcada
posteriormente, agradece ao Sr. Francisco Panadés Rubió, as
informações prestadas, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no dia 24 de agosto, às 9h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2000.
Hely Tarqüinio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro

Leão - Doutor Viana - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA i 3 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES

DE LEI NOS 14.506 E 14.521
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené
Guedes, Mauro Lobo e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bené
Guedes, declara aberta a reunião, informa que não há ata a ser lida e
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar os relatores dos Vetos Totais às Proposições de Lei nos
14.506 e 14.521. A Presidência determina a distribuição das cédulas
de votação e convida o Deputado Sargento Rodrigues para atuar
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como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos o Deputado
Mauro Lobo Presidente e o Deputado Bené Guedes Vice-Presidente,
com três votos cada um. O Deputado Bené Guedes empossa como
Presidente o Deputado Mauro Lobo que agradece a confiança nele
depositada, e este, por sua vez, declara empossado o Vice-
Presidente, Deputado Bené Guedes. O Presidente, Deputado Mauro
Lobo, designa como relator do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.506 e do Veto Total á Proposição de Lei n° 14.521 o Deputado
Eduardo Brandão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Doutor Viana - Eduardo Brandão.

ATA DA 452 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezoito horas e quarenta minutos do dia vinte e três de agosto de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, Irani Barbosa, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do
Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão preSentes. O
Presidente, Deputado Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se a 12 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a votação e a discussão de proposições
sujeitas a apreciação do Plenário. Ato contínuo, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Irani Barbosa, que emite o seu parecer, para o 1°
turno, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 17199 na
forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição das Emendas de n°s 1 a
100, e seu parecer, para o 2° turno, pela aprovação na forma original
do Projeto de Lei n° 1.04312000. Postos em discussão e votação, cada

' um por sua vez, são os pareceres aprovados. Logo a seguir, o
Deputado Olinto Godinho emite o seu parecer para o 1 1 turno ao
Projeto de Lei n° 89712000, que conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da



Comissão de Constituição e Justiça. Posto em discussão e votação, 28
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, 30 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rogério Correia - Olinto

Godinho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N-

14.506
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
proposição em tela, que dispõe sobre o pagamento de militares, de
servidores públicos e de pensionistas do Estado.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
12812000, publicada em 3/8/2000.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 1,
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele
emitir parecer.	 -

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 14.506 visa a permitir que os militares e

servidores públicos, ativos e inativos, e os pensionistas da
administração direta e indireta do Estado recebam, mediante opção
livre e formal, seus soldos, vencimentos e proventos por intermédio de
cooperativas de economia e de crédito mútuo constituídas de acordo
com a Lei Federal n°5.764, de 16/12/71, às quais sejam filiados.

Na justificação do veto, o Governador do Estado alega razões de
ordem jurídica e de interesse público.

Discordamos das razões apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo contra o depósito do pagamento do servidor em instituição
cooperativista de crédito por ele escolhida, o que, em tese,
ocasionaria a pulverização do sistema de pagamento estadual em até
1.200 potenciais prestadores de serviços-
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O art. 40 da proposição estabelece que o Poder Executivo

regulamentará a lei no prazo de 30 dias contados da data de sua
publicação. Tal disciplinamento poderá desenvolver os princípios
fixados pela lei, facilitando sua execução. A propósito, citamos Carlos
Mário da Silva Velloso em "Temas de Direito Público", 12 ed., Belo
Horizonte, Dei Rey, 1997, p. 441:

"Os regulamentos, na precisa definição de Oswaldo Aranha
Bandeira de Mello, são regras jurídicas gerais, abstratas, impessoais,
em desenvolvimento da lei, referentes à organização e ação do
Estado, enquanto poder público. Editados pelo Poder Executivo,
visam a tornar efetivo o cumprimento da lei, propiciando facilidades
para que a lei seja fielmente executada. E que as leis devem, segundo
a melhor técnica, ser redigidas em termos gerais, não só para
abranger a totalidade das relações que nelas incidem, senão,
também, para poderem ser aplicadas, com flexibilidade
correspondente, às mutações de fato das quais essas mesmas
relações resultam. Em síntese, pois, o regulamento, porque é editado
pelo Poder Executivo, é ato administrativo, sob o ponto de vista
formal; todavia, porque apresenta as características da lei - regra
geral, abstrata, obrigatória - , é lei em sentido material".

O regulamento aceito pelo sistema constitucional brasileiro é o de
execução, definido por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello em
"Princípios Gerais do Direito Administrativo", 22 ed., Rio de Janeiro,
Forense, p. 342, como regras técnicas de boa execução da lei, para
sua melhor aplicação. Esclareça-se, contudo, que só as leis
administrativas comportam regulamentação, conforme lembra Celso
Antônio Bandeira de Mello em "Ato Administrativo e Direito dos
Administrados", São Paulo, Revista dos Tribunais, 1981, p. 85:

"Em rigor, a matéria do regulamento, seu objeto é a disciplina das
situações em que cabe discricionariedade administrativa no
cumprimento da lei, da qual resultariam diferentes comportamentos
administrativos possíveis".

Quanto ao mérito da proposição, são inegáveis os benefícios que
proporcionaria aos servidores o relacionamento com as respectivas
cooperativas de crédito mútuo, a saber: a redução dos encargos
financeiros dos empréstimos, a eliminação das tarifas bancárias e
maior volume de recursos geridos, propiciando a melhoria das
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto total à
Proposição de Lei n° 14.506.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Doutor Viana.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N°124/2000
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Diretor-

Geral do IEF
Relatório

Por meio da Mensagem n o 12412000, o Governador do Estado
submeteu a esta Casa, em obediência ao disposto no art. 62, XXIII,
"d", da Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 26, de 9/7/97, o nome do Sr. José Luciano Pereira,
indicado para Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111,
combinado com o art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à
argüição pública do indicado, que respondeu às questões formuladas
pelos Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja
direção foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios legais
exigidos para a ocupação do cargo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome dó Sr. José

Luciano Pereira para Diretor-Geral do IEF.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Daimo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Piau, relator - Ailton Vilela.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.023/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n°
1.023/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação Ágape
Patronato das Crianças Carentes e Assistência Social, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
a que compete analisá-la preliminarmente, conforme dispõe o art. 102,
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III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O ato declaratório de utilidade pública pleiteado na proposição em

tela sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12972, de 2717198,
principalmente em seu art. 1'.

Todos os documentos anexos ao processo foram examinados,
constatando-se que a entidade, além de observar os ditames legais,
tem como finalidade estatutária prestar assistência moral e
educacional aos menores e aos adultos carentes, além de criar
oportunidades de emprego para seus associados.

Desta forma, não há razão em obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.02312000
na íntegra.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira.	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

'L04912000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epígrafe

objétiva declarar de utilidade pública a Associação Vida Natural de
Timóteo - Instituto VITA -, com sede no Município de Timóteo.

Após publicação, a proposição em tela foi encaminhada a esta
Comissão para que, conforme o parecer recebido em exame
preliminar, prossiga ou não sua tramitação, nos termos do disposto no
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pelos documentos anexados ao processo do aludido projeto de lei, a

Associação citada é entidade civil de caráter assistencial e filantrópico,
que tem como finalidade desenvolver a prática da medicina alternativa

' em sua comunidade, dando ênfase à alimentação natural como meio
eficiente de prevenir doenças. O ato declaratório de utilidade pública
permitirá ao Instituto VITA fortalecer seu trabalho, trazendo ajuda e

i melhoria para todos que contam com sua colaboração.
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Uma vez que foram atendidas as exigências da Lei n o 12972, de

2717198, que disciplina a declaração de utilidade pública, não há óbice
à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.04912000 na forma original.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.053/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadõu Leite, o Projeto de Lei n°

1.05312000 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Cultural de Televisão Radiodifusão Comunitária do Município de
Ressaquinha, com sede nesse município.

Após haver sido publicada, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente, atendo-se ao
que dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com os documentos que acompanham o aludido projeto

de lei, a Associação citada é entidade civil sem fins lucrativos, exerce
suas atividades há mais de dois anos, voltadas para o incremento
cultural da região, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e
não remuneradas pelos serviços prestados à comunidade.
Vale mencionar que suas atividades são custeadas por

contribuições e doações de pessoas e associados, que se identificam
com o trabalho por ela desenvolvido.

Não há óbice ã aprovação da matéria, uma vez que foram atendidas
todas as exigências da Lei n° 12.972, de 2717198, especialmente de
seu art. 10.

Cumpre-nos apresentar emenda ao art. 1 1 da proposição, para sanar
erro ortográfico e falta de rigor quanto à correta localização da
entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.05312000 com a Emenda no 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural

de Televisão e Radiodifusão Comunitária do Município de
Ressaquinha, com sede nesse município.".

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNJICO DO PROJETO DE LEI N°

1.113/2000
.Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Djalma Diniz, por meio do Projeto de Lei n° 1.11312000,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Beneficente
do Bairro Sevilha 8, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Publicado em 291612000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a

mencionada entidade é pessoa jurídica, funciona há mais de dois
anos e conta com diretoria idônea, cujos membros não são
remunerados pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
2717198, está habilitada ao título declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.113/2000 na forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Bené Guedes -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.116/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei ora 34
analisado objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade Cultural
Ad Libitum, com sede no Município de Juiz de Fora.

Após a sua publicação, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.972, de 2717198,

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
A entidade em questão atende às condições estabelecidas pela

citada lei, conforme atestam os documentos que ilustram o processo,
tornando-se apta a receber o título que lhe pretendem outorgar.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.116/00 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.117/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A Deputada Elaine Matozinhos, por meio do Projeto de Lei n°

1.11712000, pretende seja declarada de utilidade pública a Creche
Paraíso da Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 617/2000, vem a matéria a esta Cômissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão contidos na
Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,
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Lei no 1.11712000 na
constitucionalidade e legalidade do Projeto de
forma original.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000-
Ermarlo Batista, presidente - Antônio Júlio,

relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira.PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.118/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.11812000, da Deputada Elaine Matozinhos,
visa declarar de utilidade pública a Casa Lar Bom Retiro, com sede no
Município de Nova Lima.Publicada em 6/7/2000, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionament o há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada de
remuneradas pelos cargos que ocupam.pessoas idôneas e não Constata-se, pelo exposto, que ela atende aos requisitos fixados

pela Lei n° 12.972, de 2717198, que disciplina a declaração de utilidade

pública. Conclusão
Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade1

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n o 1.11812000 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000-
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira relator - Doutor

Viana - Antônio Júlio.PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.121/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n
1.12112000 objetiva declarar de utilidade pública a Obra Kolping d
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada a proposição em tela foi encaminhada a esi
Comissão, a quem compete, em exame preliminar, apreciar a matéri
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conforme dispõe o art. 102, III, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O ato declaratório de utilidade pública, pleiteado pelo projeto em

exame, sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, principalmente no exposto em seu art. 11.

Foram examinados todos os documentos anexos ao processo,
constatando-se que a Obra Kolping de Minas Gerais, além de
observar os ditames legais, trabalha com a finalidade de promover
indivíduos, famílias e comunidades educacional, profissional e
socialmente, capacitando-os ao convívio em sociedade dentro dos
princípios cristãos.

Não há razão, portanto, para obstar a tramitação da matéria.
-	 Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.12112000 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Doutor

Viana - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.122/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Alencar da Silveira Júnior, por meio do projeto de lei em

epígrafe, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente de Amurt-Amurtel, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Após haver sido publicada no "Diário do Legislativo", em 71712000, 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 27/7/98, dispõe, em seu art. 1 1, sobre os

requisitos para que as entidades obtenham o titulo declaratório de
utilidade pública, quais sejam aquisição de personalidade jurídica;
funcionamento há mais de dois anos; Diretores idôneos e não
remunerados pelos cargos que exercem.

Examinando-se a documentação que instrui o processo, verifica-se



r '1
37

que a Associação atende a todos os requisitos estabelecidos pela
citada lei, estando, pois, habilitada a receber o título proposto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.12212000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.126/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei n°

1.12612000 objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Artes e
Ofícios, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente, atendo-se ao
que dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com os documentos que acompanham o projeto, a

Fundação citada é entidade de direito privado, sem fins lucrativos e
tem exercido suas atividades de forma a proporcionar proteção e
desenvolvimento cultural e profissional a pessoas com necessidades
especiais.	-

Vale mencionar, também, que suas atividades são custeadas por
contribuições financeiras, prestação de serviços gratuitos e doações
realizadas por seus colaboradores, admitidos mediante indicação de
integrante do Conselho Curador e aprovados por sua maioria.

Não há, portanto, óbice à aprovação da matéria, uma vez que foram
atendidas todas as exigências da Lei n° 12.972, de 2717198,
especialmente seu art. 10.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.12612000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
1 .12912000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei no
1.129/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Morro da Mesa - ACMM -, com sede no Município de
Araxá.

Após haver sido publicada, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, à qual compete proceder ao exame preliminar da matéria,
conforme dispõe o art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O ato declaratório de utilidade pública pleiteado no projeto de lei

sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n o 12.972, de 27/7/98.
Foram examinados todos os documentos do processo, constatando-

se que a Associação, além de observar os ditames legais, trabalha no
intuito de reunir esforços na busca de melhoramentos necessários
Para a população do Município de Araxá, bem como da
conscientização política partidária. Desta forma, não há razão para
obstar a tramitação da matéria.

Contudo, a fim de melhor definirmos a entidade, achamos
conveniente apresentar emenda ao projeto, de forma a acrescentar a
sigla da instituição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.129/2000 com a redação dada pela
Emenda n°1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Morro da Mesa - ACMM -, com sede no Município de
Araxá.".

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira , relator - Doutor

Viana - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.144/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Edson Rezende, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Monte Santo, com sede no Município de Monte Santo de Minas.

Após haver sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em exame é regulamentada pela Lei n° 12.972. de

2717198, que estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades, os quais, no caso, foram plenamente
atendidos.

Portanto, verificamos que a instituição tem personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de seus cargos, razão pela qual não encontramos óbice a
sua tramitação.

No entanto, objetivando acrescentar a sigla da Associação, bem
como o município onde está sediada, apresentamos emenda no final
do parecer.

Conci.isão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.14412000 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Monte Santo - ACMS -, com sede no Município de
Monte Santo de Minas.".

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Doutor

Viana - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.146/2000
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Taiobeiras, com sede nesse
município.

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinando a documentação anexada ao projeto em tela,

concluímos que ele se encontra em conformidade com o disposto na
Lei n° 12.972, de 2717198, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, estabelecendo os requisitos para sua efetivação.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei
em análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.146/2000 na forma original.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.147/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei

em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Bom Jesus do Galho, com sede
nesse município.

A proposição foi publicada em 51812000 e a seguir encaminhada a
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida pleiteada está sujeita às normas estabelecidas na Lei n°

12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de utilidade
pública.

Analisando a documentação anexada ao processo, constatamos que
a entidade mencionada no relatório preenche os requisitos previstos
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na referida lei, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação
da matéria.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.14712000
na forma proposta.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.149/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Pettersen, a proposição em tela

visa a declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida

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 em exame tem como suporte a Lei n° 12.972, de 2717/98,

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
Consultando a documentação anexada ao processo, verificamos

que foram atendidas todas as exigências dispostas na referida lei.
Por tal razão, não há óbice à tramitação da matéria em tela.
-	 Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.14912000
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Erínano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
4	PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°268/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

'	De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
i em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
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A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, cujo parecer exarado concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
n°1.

Agora, cumpre a este órgão colegiado examinar o projeto quanto à
possível repercussão financeira, de acordo com o disposto no art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende efetivar a doação de um terreno de 2.000m2

e suas benfeitorias, situado na Praça Floriano Peixoto, em Elói
Mendes.

No tocante à repercussão financeira da alienação em pauta - que
nos compete analisar -, afirmamos que não haverá impacto negativo
para os cofres públicos, uma vez que, ao Estado, não caberá nenhum
gasto no referido processo alienatório, devido à forma de transferência
do imóvel, qual seja doação a título gratuito.

Diante disso e já que ela não produzirá repercussão na execução da
lei orçamentária anual do Estado, não encontramos óbice à aprovação
do projeto.

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

268199 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo -

Rogério Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°356/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, a proposição em
epígrafe cria a autarquia Departamento de Trânsito do Estado de
Minas Gerais - DETRAN-MG.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/5/99, foi o projeto
preliminarmente distribuído a esta Comissão para ser submetido a
exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A instituição estadual que compõe o Sistema Nacional de Trânsito
denomina-se, atualmente, Departamento de Trânsito de Minas Gerais
- DETRAN-MG. Trata-se de órgão executivo subordinado à Secretaria
de Estado da Segurança Pública.

A Lei n° 9.503, de 2319197, que instituiu o novo Código de Trânsito
Brasileiro, ao dispor sobre as instituições públicas que compõem o
Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito dos Estados, refere-se
sempre a entidades ou órgãos executivos de trânsito (art. 22).

Desse modo, verifica-se que o legislador federal conferiu
expressamente aos Estados membros a prerrogativa de instituir, à sua
escolha, órgão ou entidade para exercer as atividades de trânsito, no
seu âmbito de circunscrição, nos termos da legislação em vigor.

A proposição em exame pretende criar nova instituição de trânsito
para compor o referido Sistema, mediante a transformação do
DETRAN-MG em autarquia, vinculada à Secretaria da Segurança
Pública, com personalidade jurídica de direito público e autonomia
administrativa e financeira, tendo como finalidade a coordenação, a
supervisão e a execução das atividades de trânsito. Tal iniciativa
desvincula o planejamento do trânsito das ações da Polícia Civil, em
atendimento ao prescrito no § 4 0 do art. 144 da Constituição Federal,
que, estabelece que "às policias civis, dirigidas por delegados de
policia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto
as militares".

E necessário observar, inicialmente, que o assunto de que trata a
proposição se insere na esfera de competência do Estado, por força
do disposto no art. 10, II, da Constituição mineira.

Cabe ressaltar, no entanto, que as normas do projeto são
direcionadas para a criação e extinção de órgão e entidade públicos e,
dessa forma, a matéria está submetida ao principio da reserva de
iniciativa, consagrado no art. 66, III, "e", da Constituição Estadual.

Todavia, o § 20 do art. 70 do mesmo Diploma dispõe que a sanção
terá o poder de suprir o vício de iniciativa e permitir que se tome lei a
proposição que o contiver.

Apresentamos a Emenda n° 1, com o fito de aperfeiçoar o projeto,
tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei n° 9.503, de 2319197, que
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Permite aos órgãos e entidades de trânsito a celebração de
convênios para delegação das atividades previstas no Código de
Trânsito Brasileiro.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 356199 com a
Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 5°a seguinte redação:
"Art. 50 - A organização, a estrutura e a competência das unidades

administrativas do DETRAN-MG serão estabelecidas em decreto.
§ 1 0 - Fica a Autarquia Departamento de Trânsito do Estado de

Minas Gerais - DETRAN-MG - autorizada a celebrar convênio com os
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais para a realização de
vistoria e a verificação da documentação relativa à transferência de
veículos automotores no Estado, ficando o cartório conveniarjo
responsável pela autenticidade da documentação dos veículos e das
partes envolvidas na transação.

§ 21 - O Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas
Naturais de Minas Gerais - RECIVIL - participará da celebração do
convênio entre o DETRAN-MG e o cartório, na condição de
interveniente.

§ 30. Constará no termo de convênio o percentual dos emolumentos
devidos ao cartório conveniado, relativos aos serviços prestados, o
qual não excederá a 30% (trinta por cento) das taxas de serviço
previstas na legislação em vigor.".

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Doutor

Viana - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°404/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
análise pretende autorizar o Poder Executivo a reverter o imóvel que
especifica ao Município de Barroso.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2416199 e
distribuída a esta Comissão, para que seja examinada quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III,
'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição, com área de 2.700m 2, constitui-se de

terreno situado no Município de Barroso, na Rua Oliveira, Bairro da
Praia, matriculado sob o n° 22.119, no Livro n° 2 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena. Foi doado,
inicialmente, à Prefeitura Municipal de Barroso pela Sociedade São
Vicente de Paulo e, posteriormente, ao Estado.

O Prefeito Municipal de Barroso, agora, atendendo aos anseios da
comunidade, pleiteia seja o imóvel reavido pelo município, a fim de
destiná-lo à instalação de entidade assistencial.

Como requisitas de validade para alienação de imóvel do Estado,
necessário se faz, além de autorização legislativa, que haja interesse
público na negociação efetuada- Além disso, é necessário também
que o bem não esteja afetado, isto é, atendendo a finalidade
administrativa especial. Estando ele afetado, produz-se a
conseqüência jurídica de incorporá-lo ao domínio público,
submetendo-o ao principio fundamental que rege esse instituto, isto é,
a inalienabilidade.

Instruído o processo com o OF.GAB. 1900 - AP. 2.55412000, da
Secretaria de Administração, verifica-se que a medida contida na
proposição sob comento não encontra o respaldo do Executivo, uma
vez que o imóvel está afetado de destinação pública estadual. Além
do mais, há manifestação clara no sentido da inoportunidade da
matéria e da necessidade de se preservar o bem no âmbito do poder
público estadual, justificada pela dificuldade na obtenção de terrenos
para construção de estabelecimentos penais, finalidade para a qual
está ele reservado.

E manifesta a impossibilidade, portanto, de que a alienação proposta
possa ser efetivada.	 -

Conclusão
Em face do exposto,	concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 404199.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto em tela concede
auxílio-funeral para doadores de órgãos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto. A Comissão de Saúde
opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição determina que o Poder Executivo custeará as

despesas de sepultamento de pessoas que, em vida, autorizaram a
doação de órgãos. A Emenda n o 1, da Comissão de Saúde, limitou
esse benefício às pessoas comprovadamente pobres.

Compreendemos ser esta mais uma medida de incentivo à doação
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante
e tratamento. Sabemos da enorme carência de doadores e da
existência de milhares de pessoas em filas, aguardando transplante
ou tratamento.

Entendemos que informação e esclarecimento são fundamentais. A
divulgação que acompanhou a entrada em vigor da Lei n° 9.434, de
412/97, não esclareceu suficientemente a população e gerou polêmica,
desconfiança e preconceito. Em razão disso, seus resultados foram
aquém do esperado, principalmente porqõe, na maioria dos casos,
mesmo havendo manifestação expressa do doador, a família não
autoriza a doação.

O projeto em análise tem o mérito de estimular esse ato solidário de
doação, mas, do ponto de vista financeiro-orçamentário, há óbice à
sua realização, uma vez que gerará aumento de despesa.

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16 e 17), ao se criar esse
tipo de despesa de caráter continuado, a norma deve conter o
Demonstrativo do Impacto e Declaração do Ordenador da Despesa de
que ela está compatível com a Lei Orçamentária, de que há dotação e
seu valor cobre o valor a ser concedido.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 84412000.



47
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Olinto Godinho

- Mauro Lobo.
PARECER PARA O ? TURNO DO PROJETO DE LEI N°955/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em análise
obriga os laboratórios a notificar os médicos do Sistema único de
Saúde - SUS - a respeito dos resultados de exames que constatem
doenças que tragam risco de vida para seus pacientes.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas n°s 1 a 3, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Saúde manifestou-se, quanto ao mérito,
pela aprovação da matéria.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário.

Fundamentação
O projeto em epígrafe estabelece a obrigatoriedade de os

laboratórios notificarem os médicos do SUS quando os resultados de
exames constatarem doenças que tragam risco de vida para seus
pacientes.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas n°s 1
a 3, com o intuito de aperfeiçoar o projeto, esclarecendo que a lei se
aplica também aos laboratórios particulares e aos conveniados da
rede SUS.

O projeto é meritório, e, no âmbito financeiro, não acarretará impacto
no orçamento do Estado.

Conclusão
E Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

95512000 no 1 turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho -

Rogério Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.057/2000

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria conjunta dos Deputados que compõem a Bancada do PT,
o projeto de lei em análise cria a Ouvidoria Educacional no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências.

Publicado em 24/5/2000, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise cria, no âmbito da Secretaria de Estado

da Educação, .a Ouvidoria Educacional, a ser dirigida pelo Ouvidor
Educacional, nomeado pelo Governador do Estado, através de
indicação em lista tríplice, organizada pelo Conselho Estadual de
Educação. O projeto prevê ainda a regulamentação pelo Poder
Executivo, que disporá sobre os critérios de escolha, o perfil do
Ouvidor e a forma de manifestação da comunidade.

Antes de abordarmos os aspectos constitucionais da matéria, cabe-
nos tecer algumas considerações sobre a natureza da ouvidoria, de
modo a se entender o porquê de sua criação.

A ouvidoria pode ser definida como um órgão de defesa dos direitos
do cidadão e de controle auxiliar das atividades da administração
pública. Mundialmente conhecida como ombudsman", a figura do
ouvidor surgiu com a função de supervisionar a observância das leis e
dos regulamentos pelos servidores públicos e pelos Juízes. Assim,
destacam-se como características fundamentais da ouvidoria a
independência política e administrativa, a concentração de atribuições
nas mãos do ouvidor, a informalidade e a celeridade na sua atuação e
o seu caráter não contencioso e não jurisdicional.

Diante da própria razão de ser da - ouvidoria, nota-se uma
discrepância na sua vinculação á Secretaria de Educação. Tal vinculo
tolheria a sua atuação, afetando-lhe a independência no desempenho
de sua função de fiscalizar e apurar denúncias contra atos da
Secretaria.

Consoante dispõe o art. 66, III, "b", da Constituição do Estado, a
iniciativa de leis versando sobre criação de cargo e órgão no âmbito
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do Executivo cabe privativamente ao Governador do Estado. Em
face desse comando constitucional, constata-se que o projeta
apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Entretanto, invocamos
o art. 70, § 20, da Constituição do Estado, que prevê que a sanção
expressa ou tácita do Governador supre a iniciativa do Poder
Executivo no processo legislativo.

Finalmente, cumpre salientar que o Plano Plurianual de Ação
Governamental para o quadriênio de 200012003, em seu art. 91 , prevê
que o Poder Executivo priorizará, na elaboração dos orçamentos
anuais, as propostas aprovadas no Seminário Legislativo Construindo
a Política de Educação Pública em Minas Gerais. Registre-se que a
criação da Ouvidoria Educacional consta no relatório final desse
Seminário Legislativo como uma das propostas priorizadas pelos
participantes.

Assim, tendo-se em vista a importância do projeto, apresentamos o
Substitutivo n° 1, visando a aprimorá-lo e a corrigir suas
irregularidades.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.057/2000
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Cria a Ouvidoria Educacional e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica criada a Ouvidoria Educacional, órgão dotada de

autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder
Executivo na fiscalização, na recepção e na tramitação de denúncias
e no encaminhamento de sugestões e propostas relacionadas com a
área de educação do Estado.

Art. 21 - Compete à Ouvidoria Educacional:
- receber e apurar reclamação contra serviço público da área de

educação que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão
ou entidade pública ou por seus delegatários;

II - receber denúncia de ato considerado arbitrário ou indecoroso
praticado por servidor lotado em órgão ou entidade pública, ou seus
delegatários, da área de educação;

111 - realizar vistoria in loca" em órgão ou entidade, ou de seus
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delegatários, quando houver indício de irregularidade;

IV - propor medidas para o saneamento de irregularidade,
ilegalidade ou arbitrariedade;

V - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública, ou de seus delegatários, da
área de educação;

VI - elaborar regulamento para disciplinar suas atividades.
Art. 30 - O Ouvidor Educacional será nomeado pelo Governador do

Estado, com base em lista tríplice, organizada pelo Conselho Estadual
de Educação.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a partir da data de sua publicação.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.14012000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe visa a alterar a redação do art. 6 0 da Lei n.° 11.406, de
28/1/94, que reorganiza a autarquia Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz
alterações na estrutura orgânica das Sedretarias de Estado e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 41412000, o projeto foi,
preliminarmente, distribuído a esta Comissão, para ser submetido a
exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 60 da Lei n° 11.406 estabelece que o Conselho Administrativo

do IPSM é composto de nove membros efetivos, segurados daquele
Instituto, tendo a participação de um representante dos inativos e de
um servidor efetivo da referida instituição. Os membros do Conselho
Administrativo são designados pelo Governador do Estado e têm
mandato de dois anos, permitida a recondução. Além disso, o
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Comandante-Geral da Polícia Militar é o Presidente nato do
Conselho Administrativo.

A proposição em análise pretende ampliar para 12 o número de
componentes do Conselho Administrativo, membros efetivos do IPSM,
com a participação de 6 representantes indicados pelo Governador do
Estado, entre os quais, pelo menos, um do Corpo de Bombeiros,
observando-se os critérios de proporcionalidade entre praças e
oficiais, e 6 representantes dos segurados, indicados por suas
entidades representativas.

Estabelece, ainda, o projeto que o mandato de membro do Conselho
é de três anos, facultada uma recondução, e o seu Presidente será
um dos Conselheiros escolhido mediante voto da maioria dos seus
pares, com o mandato de um ano, vedada a recondução subseqüente.

Por fim, em seu art. 20 , o projeto revoga o parágrafo único do art. 8°
da lei em questão, o qual dispõe que a diretoria do IPSM será
exercida por oficiais superiores da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de três
anos, permitida a recondução.	 -

A proposição em tela é respaldada pela CPI do IPSM, para apurar o
não-repasse peio Estado das contribuições previdenciárias devidas ao
Instituto, bem como para avaliar a sua estrutura funcional,
recentemente concluída nesta Casa.

Vê-se, pois, que a pretensão do autor consiste em proporcionar a
paridade representativa dos componentes da Polícia Militar no
Conselho Administrativo, tornando-o mais eficaz e adequando-o às
suas finalidades institucionais, voltadas para a modernidade e a
democracia.

Do ponto de vista constitucional, a matéria insere-se no rol daquelas
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 66, III,
'f", da Carta Estadual, mas a eventual sanção, expressa ou tácita,
poderá supri-Ia, consoante estabelece o art. 70, § 2 0 , daquela
Constituição.

Ademais, o próprio Governador do Estado, quando da tramitação da
CPI do IPSM, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n° 154199, que
tratava da matéria em análise, fato que ensejou a apresentação de
substitutivo, aprovado na Comissão de Administração Pública, em 21
turno.
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Todavia, provavelmente á espera do término da CPI, aquela

autoridade governamental, por meio da Mensagem n° 11812000,
retirou a proposição da pauta, ensejando a apresentação do projeto
de lei em análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.14012000.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira relator - Doutor

Viana - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 372199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 372199, da Deputada Maria Tereza Lara, que

dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de
saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi
aprovado no 20 tumo, na forma do vencido no 1 1 turno.

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

Com o objetivo de aprimorar a articulação lógica dos dispositivos,
propomos a alteração da ordem e do agrupamento dos incisos do art.
21, bem como dos artigos finais da proposição, preservando, em
ambos os casos, o conteúdo da matéria aprovada.

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

PROJETO DE LEI N°372/99
Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de

saúde no Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As ações e os serviços públicos de saúde no Estado serão

realizados de forma a garantir aos seus usuários acesso universal e
igualitário ao atendimento integral.

Art. 20 - São direitos do usuário dos serviços de saúde no Estado:
- acesso a mecanismos formais de reclamação e denúncia contra o

atendimento inadequado pelo sistema de saúde;
II - atendimento digno em local adequado;
111 - identificação e tratamento pelo nome ou sobrenome, vedado o
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uso de número, código ou nomenclatura da doença ou do agravo à
saúde;

IV - condições adequadas de acomodação nas instalações dos
serviços de saúde;

V - identificação das pessoas responsáveis por sua assistência, por
meio de crachás legíveis que contenham nome e função;

Ví- respeito a sua integridade física, dignidade, individualidade e a
seus valores éticos e culturais durante:

a) consultas e internações;
b) procedimentos diagnósticos e terapêuticos;
c) satisfação de suas necessidades fisiológicas;
VII - acompanhamento, nas consultas, de pessoa por ele indicada;
VIII - presença de um acompanhante escolhido pela gestante,

durante a realização de exames pré-natais e no momento do parto;
IX - recebimento de auxílio imediato e adequado para a melhoria do

conforto e bem-estar, ministrado por profissional habilitado, presente
no local;

X - aceitação ou recusa de orientação moral ou religiosa;
XI - recebimento de receitas datilografadas ou escritas em caligrafia

legível que contenham:
a) o nome genérico das substâncias prescritas, vedada a utilização

de códigos ou abreviaturas;
b) o nome legível do profissional e seu número de registro no órgão

de controle e regulamentação da profissão;
c) a assinatura do profissional;	 -
XII - informações objetivas e compreensíveis sobre:
a) hipóteses diagnósticas;
b) diagnósticos realizados;
c) exames solicitados;
d) ações terapêuticas;
e) riscos e benefícios dos tratamentos propostos;
f) duração prevista do tratamento proposto;
XIII - esclarecimentos, no caso de procedimentos diagnósticos e

terapêuticos invasivos, sobre:
a) necessidade de anestesia;
b) tipo de anestesia a ser aplicada;
c) instrumental a ser utilizado;
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e) efeitos colaterais, riscos e conseqüências indesejáveis;
f) duração prevista para o procedimento;
g) exames e condutas a que será submetido;
Ii) finalidade dos materiais coletados para exame;
i) opções de procedimentos diagnósticos e terapêuticos oferecidos

na instituição responsável pelo atendimento ou em outras unidades;
j) aspectos que julgar relevantes, relativos a seu quadro clínico;
XIV - acesso, a qualquer momento, ao seu prontuário médico;
XV - acesso a informação sobre o diagnóstico e o tratamento

indicado pelo profissional responsável pela condução do caso;
XVI - assentimento ou recusa a procedimento diagnóstico ou

terapêutico, a menos que decorrente de decisão judicial;
XVII - conhecimento da procedência do sangue e dos

hemoderivados e faculdade de verificar, antes de recebê-los, os
carimbos que atestem a sua origem, as sorologias efetuadas e o
prazo de validade;

XVIII - anotações de seu prontuário, principalmente se inconsciente
durante o atendimento, com dados sobre:

a) diagnóstico, conduta terapêutica e observações clínicas;
b) medicações, com as dosagens utilizadas;
c) quantidade de sangue recebida e dados que permitam identificar

sua origem e prazo de validade, bem como as sorologias efetuadas;
XIX - informação sobre o caráter experimental ou de pésquisa do

tratamento proposto, sobre seus riscos e benefícios e sobre os
aspectos da evolução da patologia;

XX - recusa a ser submetido a experimentação ou pesquisa;
XXI - recebimento de anestesia em todas as situações indicadas;
XXII - opção pelo local de morte, vedada a interrupção de terapia

vital.
§ 1° - Quando, a critério médico, existir risco de trauma psicológico

para o paciente, as informações de que tratam os incisos XII, XIV e
XV poderão ser transmitidas aos seus familiares.

§ 20 - O paciente internado tem direito a visitas de; . no mínimo, duas
horas diárias, respeitado o seu direito de rõcusa

Art. 30 - Os serviços públicos de saúde e as entidades privadas
conveniadas com o poder público ou por ele contratadas garantirão a
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todos os usuários:
- igualdade de

médico ou não,
acesso, em idênticas condições, ao procedimento,
que se faça necessário e seja oferecido pela

instituição;
II - acesso à informação sobre o custo de seu tratamento pago pelo

poder público, em caso de internação.
Art. 4° - Na hipótese de internação de criança ou idoso, será incluída

no prontuário do paciente a relação das pessoas que poderão
acompanhá-lo durante o período integral de internação.

Art. 5° - A intemação psiquiátrica será feita com observância do
disposto nos arts. 90 a 14 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995.

Art. 61 - São deveres dos usuários dos serviços de saúde:
- tratar os servidores e funcionários dos serviços de saúde de modo

respeitoso, evitando designá-los de modo genérico ou preconceituoso;
II - observar e respeitar os regulamentos relativos a comportamento,

segurança e higiene;
III - respeitar os demais pacientes;
IV - respeitar as prescrições médicas;
V - procurar o atendimento em posto de saúde ou congênere

próximo a sua residência, quando este estiver capacitado para
solucionar seu problema;

VI.- manter em boa ordem os equipamentos e instalações postos a
sua disposição.

Ari. 71 - As instituições que prestam serviços públicos de saúde no
Estado afixarão cópia desta lei em seus estabelecimentos, em local
visível.

Art. 81 - Os hospitais das redes pública e particular do Estado terão o
prazo de cento e oitenta dias para se adaptarem ao disposto nesta lei.

Art. 9° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas nos procedimentos de auditoria do Serviço
único de Saúde - SUS.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 536199

Comissão de Redação
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Oliveira, que acrescenta dispositivo à Lei no 11.539, de 22/7/94, que
dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, foi
aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 10 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 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°536/99
Acrescenta dispositivo à Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994, que

dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - O art. 31 da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 3°- ....................
Parágrafo único - A UEMG poderá associar-se a outras instituições

de ensino superior mediante contrato ou instrumento congênere que
tenha por objetivo a cooperação didático-científica.".

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 - Marco Régis, relator - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°783/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 783199, do Deputado Bené Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação de Caridade Hospital, Maternidade e
Pronto-Socorro Santa Lúcia, com sede no Município de Poços de
Caldas, 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° 783199
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade Hospital,

Maternidade e Pronto-Socorro Santa Lúcia, com sede no Município de
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Poços de Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Caridade Hospital, Maternidade e Pronto-Socorro Santa Lúcia, com
sede no Município de Poços de Caldas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 79212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 79212000, do Deputado Bilac Pinto, que declara
de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal da Microrregião de
Caxambu, com sede no Município de Baependi, 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 forra adequada, nos termos
do § 1 1 do ai 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° 79212000
Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal da

Microrregião de Caxambu, com sede no Município de Baependi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio

Intermunicipal da Microrregiáo de Caxambu, com sede no Município
de Baependi.

Ad. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 98012000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 98012000, do Governador do Estado, que
prorroga prazo para a concretização das medidas previstas no § 2° do
art. 1 1 da Lei n° 12.985, de 3017198, foi aprovado no 21 turno, na forma
do vencido no 1 0 turno.
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 1 do art. 268 do Regimento interno.

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

PROJETO DE LEI N° 980/2000
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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 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,
obedecerá ao seguinte cronograma, contados os prazos a partir da
data de publicação desta lei:

- em duzentos e quarenta dias: transferência da administração das
cadeias independentes e anexas com capacidade para mais de
oitenta presos, ai compreendidas a custódia dos presos e a
administração das edificações dos terrenos, equipamentos e veículos,
do material de uso e consumo, da documentação e dos demais bens
nelas existentes destinados â sua manutenção, estabelecidas nos
seguintes municípios:

a y Belo Horizonte - Centro de Remanejamento da Secretaria da
Segurança Pública - CERESP -;

b) Betim - Centro de Remanejamento da Secretaria de Segurança
Pública - CERESP -;

c) Coronel Fabriciano;
d) Governador Valadares;
e) Juiz de Fora - Presídio Santa Tereziriha e Centro de

Remanejamento da Secretaria da Segurança Pública - CERESP -;
Q Montes Claros;
g) Poços de Caldas;
h) São João dei-Rei;
i) UM;
j) Uberaba;
1) Varginha;
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m) Barbacena;
n) Conselheiro Lafaiete;
o) Curvelo;
p) Muriaé;
q) Patrocínio;
r) Ponte Nova;
s) Ribeirão das Neves - Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira,

Unidades 1 e li;
t) São Lourenço;
Ii - em quatrocentos e oitenta dias: transferência da administração

das cadeias independentes e anexas com capacidade para até oitenta
presos, aí compreendidas a custódia dos presos e a administração
das edificações, dos terrenos, equipamentos e veículos, do material
de uso e consumo, da documentação e dos demais bens nelas
existentes destinados à sua manutenção, estabelecidas nos seguintes
municípios:

a) Araçuaí;
b) Araxá;
c) Caratinga;
d) Carmo do Paranaíba;
e) Diamantina;
f) Guaxupé;
g) Itabira;
h) Itajubá;
1) ltuiutaba;
j) Janaúba;
1) Lavras;
m) Mantena;
n) Monte Carmelo;
o) Nanuque;
p) Paracatu;
q) Passos;
r) Pouso Alegre;
s) Teófilo Otôni;
t) Unaí;
III - em setecentos e vinte dias: transferência da administração das

cadeias independentes e anexas, ai compreendidas a custódia dos
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presos e a administração das edificações, dos terrenos, $
equipamentos e veículos, do material de uso e consumo, da
documentação e dos demais bens nelas existentes destinados à sua
manutenção, estabelecidas nos seguintes municípios:

a) Campo Belo;
b) Capelinha;
c) Divino;
d) Ervália;
e) Eugenópolis;
f) Guanhães;
g) liamarandiba;
h) ltaúna;
i) Lagoa da Prata;
j) Palma;
1) Paraisópolis;
m) Peçanha;
n) Prata;
o) Presidente Olegário;
p) Resplendor;
q) Rio Casca;
r) Rio Pomba;
s) Sacramento;
t) Santa Rita do Sapucai;
u) Três Corações;
V) Viçosa;
IV - em mil e oitenta dias: transferência da custódia dos presos das

cadeias públicas independentes ou anexas não relacionadas nos
incisos deste artigo, podendo ser transferida a administração das
edificações, dos terrenos, equipamentos e veículos, do material de
uso e consumo, da documentação e dos demais bens nelas
encontrados destinados à sua manutenção; a critério da Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos-

Art. 20 - Para os fins do disposto nesta lei, consideram-se:
- cadeias independentes os estabelecimentos penais subordinados

à Secretaria de Estado da Segurança Pública cujas celas se
encontram em edificação independente, construída para esse fim;

11 - cadeias anexas as carceragens ou celas que compõem uma
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mesma edificação ou conjunto administrativo com unidades policiais
da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Parágrafo único - A natureza do estabelecimento prisional recebido
pela Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos será
definida de acordo com as denominações e características
estabelecidas no Titulo IV - Dos Estabelecimentos Renais - da Lei
Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que contém a Lei de
Execução Penal.

Art. 30 - O plano estratégico a que se refere a § 2 1 do art. 1 1 da Lei
n° 12.985, de 30 de julho de 1998, será encaminhado à Assembléia
Legislativa no prazo de quarenta e cinco dias e conterá:

- as diretrizes do processo de transferência;
II - o delineamento das ações governamentais necessárias à

implementação do plano:
III - o cálculo de custos relativo a cada uma das fases da

programação;
IV - a matriz de despesas;
V - a fonte dos recursos financeiros;
VI - a previsão do número de pessoas necessário, por categoria

funcional, e as formas de provimento;
VII - o cronograma de implementação do disposto no inciso IV do

art. 1 1 desta lei;
VIII - a definição do processo de recebimento, guarda e

encaminhamento do preso provisório à disposição da policia e da
justiça a ser implantado nas cadeias públicas.

Parágrafo único - O provimento dos cargos previstos no inciso VI
deste artigo dar-se-á à medida que as Secretarias de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos e da Segurança Pública formalizem
termo próprio das transferências referidas nesta lei.

Art. 41 - Fica a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos autorizada a realizar acordos e convênios com órgãos
públicos federais, prefeituras municipais e entidades civis sem fins
lucrativos voltadas para a recuperação e tratamento de presos,
destinados a construção, reforma, administração ou prestação de
serviços aos estabelecimentos penais com capacidade não superior a
trinta presos.

Parágrafo único - Os acordos e convênios celebrados com órgãos
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e reforma de estabelecimentos penais não se sujeitam ao limite
estabelecido neste artigo.

Art. 5° - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos
terá quadro de carreira específico para o pessoal lotado nos
estabelecimentos prisionais a ela subordinados.

Art. 6° - A classe de Guarda Penitenciário a que se refere o
parágrafo único do art. 30 da Lei n° 11.118, de 30 de junho de 1993,
passa a denominar-se Agente de Segurança Penitenciário, e, para
seu provimento, será exigido grau de instrução de nível médio.

Art. 70 - Fica vedada a construção, pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública, de estabelecimento penal de qualquer natureza.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o §

30 do art. 1° da Lei n°12.985 de 30 de julho de 1998.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.07412000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.074/2000, do Deputado Nivaldo Andrade, que

modifica o parágrafo único do art. 8 0 da Lei n° 12.265, de 24/7/96, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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° 1.074/2000
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 8 1 da Lei n° 12.265, de

24 de julho de 1996, que dispõe sobre a política de proteção à fauna
aquática e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O parágrafo único do art. 80 da Lei n° 12.265, de 24 de julho

de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80 - ......
Parágrafo único - Excetuam-se das condições previstas neste artigo:
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- os atos de pesca para fins científicos, de controle ou de maneio
de espécies, autorizados e supervisionados pelo órgão competente;

II - a pesca amadora ou desportiva em toda a extensão do rio das
Mortes, salvo no período da piracema e, mediante justificação do
órgão competente, em caso de acidente ou de risco de degradação
ambiental.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Marco Régis.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 301812000, a seguinte
comunicação:	 -

Do Deputado Wanderley Ávila, informando o falecimento da Sra.
Maria Gomes da Silva, ocorrido em 171812000, 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 a Primeira Igreja Batista em Ouro Fino por seus 80 anos de

organização. (Requerimento n° 1.54812000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.);

de congratulações:
com a OAB-MG pela passagem do Dia do Advogado, em 8 de

agosto. (Requerimento n° 1.582/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.);

de congratulações:
com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais por seu

cinqüentenário. (Requerimento n° 1.53312000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.);

de congratulações:
com a Arquidiocese de Pouso Alegre por seu centenário de

instalação. (Requerimento n° 1.52712000, do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva.);

de congratulações:
com o Or. Murilo Badaró pelo lançamento do livro "Gustavo

Capanema: a Revolução na Cultura". (Requerimento n° 1.56812000,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.);

de congratulações:
com o Secretário da Cultura, o Presidente da Câmara Mineira do

Livro e a Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte pela
realização do lO Saião do Livro de Minas Gerais. (Requerimento n°
1.56912000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.);

de congratulações:
com o IPSEMG por seus 88 anos de criação. (Requerimento n°

1.545/2000, do Deputado Daimo Ribeiro Silva.);
de congratulações:
com Antônio Geraldo Mendes e Fátima Celeste Mendes, pela posse

daquele como Governador do Distrito LC-4 do Lions Clube, e com
Rubens Ribeiro da Silva e Elce Matos Cruz, pelo trabalho realizado na
gestão anterior. (Requerimento n° 1.56212000, da Deputada Elaine
Matozinhos.);

de congratulações:
com a nova Diretoria e o novo Conselho Fiscal do SINDPROM-MG

pela sua eleição e posse. (Requerimento n° 1.50412000, do Deputado
Márcio Cunha.);

de congratulações:
com a Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes, a D. Lucinha, pelo 100

aniversário de seu primeiro restaurante. (Requerimento n° 1.57212000,
do Deputado .Fábio Avelar.).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 31/8/2000
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum'.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana -
Geraldo Rezende - João Paulo - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Nivaldo
Andrade - Sebastião Costa.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
"quorum", e convoca os Deputados para a especial de segunda-feira,
dia 4, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°28/99

As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de abril de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Doutor Viana e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao
Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, 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. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
relator (Deputado Luiz Tadeu Leite) e, na ausência deste, redistribui a
matéria ao Deputado Doutor Viana, que procede à leitura de seu
parecer. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer, que
conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n°
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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, 30 de agosto de 2000.
João Leite, Presidente - Doutor Viana - Márcio Kangussu - Nivaldo

Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.519
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs
veto total à Proposição de Lei n° 14.519, que torna obrigatória a
instalação de poltronas com braço divisório móvel nos veículos de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.

Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia Legislativa, por
meio da Mensagem n° 132/2000, compete a esta Comissão Especial
emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 22 do Regimento
Interno.

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

14.519, justificou sua atitude com base nós seguintes fundamentos:
primeiro, que a reserva de 4% das poltronas dos ônibus
intermunicipais e interestaduais às pessoas obesas excede à restrição
constitucional de garantia de acesso adequado às pessoas portadoras
de deficiência; segundo, que a competência legislativa relativa ao
transporte interestadual é da União.

Inicialmente, cumpre observar que o segundo argumento
apresentado pelo Governador do Estado carece de qualquer
fundamentação. A proposição obriga a instalação de poltronas com
braço divisório móvel nos veículos de transporte coletivo rodoviário
intermunicipai de passageiros. Não menciona, em nenhum momento,
o transporte interestadual. Vale lembrar, nesse sentido, que compete
ao Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
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de transporte rodoviário estadual.

A oposição referente à reserva de 4% das poltronas dos ônibus às
pessoas obesas também não faz sentido- A proposição determina que
deverão ser instaladas poltronas com braço divisório móvel para a
acomodação de pessoas obesas ou idosas e de crianças, não
havendo menção à reserva de 4%. O objetivo da proposição é garantir
a segurança e o conforto de passageiros que têm, de fato, dificuldade
para se acomodar nos veículos de transporte coletivo. Coaduna-se,
nesse sentido, com o art. 40, 1 e II, da Constituição Estadual, o qual
estabelece que incumbe ao Estado, às entidades da administração
indireta e ao particular delegado assegurar a segurança e os direitos
dos usuários de serviços públicos.

A igualdade perante a lei constitui um direito fundamental expresso
no art. 50 , "caput", da Constituição da República. Tal princípio consiste
no tratamento igual em situações iguais e tratamento desigual em
situações desiguais. Verifica-se, assim, que a proposição em análise
busca aplicar o princípio referido, criando uma desigualdade que irá
beneficiar pessoas desiguais em determinada situação. Cria, dessa
forma, uma discriminação positiva, beneficiando, inclusive, grupos de
pessoas como os idosos e as crianças, que já desfrutam de
tratamento especial com base na Constituição. Os deficientes físicos,
mencionados pelo Governador, também compõem um grupo
discriminado positivamente, pois têm direito ao acesso adequado aos
veículos de transporte coletivo. Contudo, dizer que obesos, idosos e
crianças não têm direito a acomodações mais seguras e confortáveis
em tais veículos porque não são portadores de deficiência não tem
fundamento, simplesmente pelo fato de que uma situação não tem
qualquer relação com a outra. Não há impedimento legal para se fazer
esse tipo de discriminação positiva, a qual busca justamente efetivar o
principio da igualdade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição ao Veto Total à

Proposição de Lei n° 14.519.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Andrade - Fábio

Avelar - Olinto Godinho.
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
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14.554

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição em tela, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos
Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado de
Minas Gerais para o exercício de 2001.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
126/2000, publicada em 31812000.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 1,
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele
emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 14.554 estabelece as diretrizes para os

Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado para o exercício de 2001, compreendendo as diretrizes gerais
da administração pública, as diretrizes gerais para o orçamento, as
disposições sobre alterações da legislação tributária e tributário-
administrativa, a política de aplicação da agência financeira oficial e a
administração da divida e das operações de crédito.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de
ordem constitucional e de interesse público para a oposição do veto
parcial à referida proposição, incidente sobre os § 1 0 e 60 do art. 17,
sobre o § 31 do art. 46 e sobre o "caput" doart. 48.

Discordamos das razões apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados.

O § 1° do art. 17 determina que os recursos destinados às emendas
dos parlamentares, limitados a 0,5% da receita corrente líquida, serão
identificados na lei orçamentária como sendo de execução obrigatória.
O dispositivo está em perfeita consonância com as modificações
introduzidas pela Constituição de 1988 nos marcos legais do
orçamento público, tentando conciliar a lógica da racionalidade
tecnocrática com a lógica política da tomada de decisões. Dessa
forma, devolveu ao Poder Legislativo a prerrogativa institucional de
interferir no processo orçamentário por meio de mecanismos que lhe
assegurem a transparência e a democratização. A excessiva
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discricionariedade que tem o Poder Executivo para implementar,
seletivamente, a programação incluída nos orçamentos tem
transformado a execução orçamentária em um instrumento de
barganha política. A conveniência de pôr termo a essa flexibilidade se
acha expressa no relatório da CRI do Orçamento do Congresso
Nacional, que inclui, como recomendação,	tornar obrigatória a
execução dos subprojetos prioritários, identificados como tal na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual". Cabe
salientar, também, que a margem para a realocação de recursos pelo
Legislativo é bastante limitada, seja por disposições constitucionais,
seja por imposições introduzidas pela própria Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Entendemos, portanto, como legítima a efetiva
intervenção dos parlamentares nos processos alocativos, com o
objetivo de atender às demandas sociais de suas respectivas regiões.

O § 60 do art. 17 remete para a Comissão de que trata o § 2° do
art.155 da Constituição do Estado a fixação dos limites de gastos com
pessoal e encargos previdenciários para cada Poder, para o Ministério
Público e para o Tribunal de Contas no exercício de 2001, ou seja, o
prazo de dois exercícios para o enquadramento nos limites
estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não terá
expirado. O disposto no art. 70 da Lei Complementar Federal n° 101,
de 4/5/2000, é aplicável ao Poder ou órgão cujas despesas com
pessoal, no exercício de 1999, esteja acima dos limites estabelecidos
de forma permanente em seu art. 20. Trata-se, portanto, de regra
transitória, cujo comando é coerente com o estabelecido no § 6 1 do
art. 17 da Proposição de Lei n° 14.554. Saliente-se que a lei de
diretrizes orçamentárias tem igualmente um caráter essencialmente
transitório, uma vez que é vinculada a um exercício financeiro
determinado e que possui eficácia temporal limitada. Ademais, o § 51
do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe 'in verbis":

§ 50 - Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega
dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com
pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos
percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de

diretrizes orçamentárias" . (Grifo nosso.)
O § 31 do art. 46 dispõe sobre a aprovação de créditos

suplementares ao orçamento da Assembléia Legislativa, resultantes



de anulação parcial ou total de suas dotações orçamentárias e até 70os limites legalmente autorizados, por deliberação da Mesa da
Assembléia, em conformidade com ' o art. 62, V, da Constituição doEstado. Claro está que o Comando da Carta mineira utiliza 

aexpressão aprovar" em sentido amplo, em perfeita Consonância como princípio Constitucional da separação dos Poderes, 
independentes eharmônicos entre si.

O "capur do art. 48 estabelece que a reserva de contingência
Contida na proposta Orçamentária será de 1,5% da receita 

correntelíquida estimada para 2001, enquanto o parágrafo único do mesmoartigo determina que os recursos previstos na lei orçamentária sob o
título de reserva de contingência não serão inferiores a 1% da receita
Corrente liquida. Tal dispositivo, além de ser análogo ao disposto no
art. 33 da Lei Federal n° 9.995, de 25/7/2000, que estabelece 

asdiretrizes orça
mentárias da União para o exercício de 2001, deve ser

interpretado de forma sistemática com o disposto no § l°do art. 17 daP
ropo

sição de lei parcialmente vetada. Além disso, conforme ensina a
técnica legislativa o artigo representa a unidade básica do texto legal,destinado à apresentação de um único assunto, podendo desdobrar-se em parágrafos e incisos. O "caput" contém a norma geralreservando-se aos parágrafos as disposições complementares e asexceções, de acordo com o art. 11, III, "c", da Lei Complementar
Federal n° 95, de 1998. Parágrafo portanto dispõe sobre ressalva
extensão ou complemento do preceito enunciado no "caput". Dessaforma, a boa técnica legislativa hão recomenda o veto ao disposto no
"caput" e a manutenção do estabelecido no parágrafo único, sob penade se comprometer O comando legal disciplinado pelo artigo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial àProposição de Lei n° 14.554, incidente sobre os § 

1° e 60 do art. 17,sobre o § 30 do art. 46 e sobre o "cal" do art. 48.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Andrade, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.316/2000
Mesa da Assembléia

O re	 Relatórioq
uerme0 em epigrafe, de autoria do Deputado Alberto Bejani,
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pleiteia ao Presidente da Assembléia Legislativa que seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Educação, solicitando-
lhe as seguintes informações: quantas viagens foram realizadas pelo
titular da Secretaria de Estado da Educação, da sua posse até a
presente data - informar o destino e a data de cada viagem; qual o
meio utilizado nesses deslocamentos - informar os custos desses;
qual a comitiva do Secretário em suas viagens - esclarecer os cargos
dos membros da comitiva; quais as atividades e os objetivos das
viagens - informar, ainda, o custo total com cada viagem realizada;
quem pagou as viagens do Secretário; se houve hospedagem,
informar os locais e os custos.

A proposição foi publicada em 281412000 e, a seguir, encaminhada a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do
disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O constituinte mineiro houve por bem assegurar ao Poder

Legislativo a prerrogativa de exercer a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial dos Poderes do Estado e das
entidades da administração indireta, mediante controle externo,
abrangendo ela a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e
do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação. E o
que determina o "caput", o § 1 0 e o inciso 1 do art. 74 da Carta
Estadual.

Note-se, todavia, que tal controle externo a cargo do Poder
Legislativo poderá ser exercido diretamente ou "a posteriori" com o
auxílio do Tribunal de Contas. As atribuições desse órgão estão
arroladas no art. 76 da Constituição mineira, das quais destacamos
aquela enunciada no inciso II, a saber: "julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem ou valor
públicos, de órgão de qualquer dos Poderes ou de entidade da
administração indireta".

Para a emissão de juízo sobre a proposta em exame, não devemos
deixar de lembrar que, nos termos do art. 73 da Cada mineira, os atos
das unidades administrativas dos Poderes do Estado se sujeitam não
só aos controles interno e externo, como também ao controle direto,
pelo cidadão e pelas associações representativas da comunidade,
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mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e
representação perante órgão de qualquer Poder e entidade da
administração indireta. E, de acordo com a leitura do § 2 1 desse
mesmo artigo, depreende-se que esta última hipótese ocorrerá
somente quando houver fatos ou evidências de atos que tenham
resultado ou possam resultar, entre outras coisas, em ofensa à
moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais
interesses legítimos, coletivos ou difusos.

Ora, isto não acontece quanto às alegadas viagens que o titular da
Secretaria de Estado da Educação vem realizando, mesmo porque,
pelo que se sabe, em nenhum momento, o autor da proposição, ou
qualquer outra pessoa, fez nenhuma alusão a pretensas
irregularidades. No nosso entender, não se justifica, portanto, que o
Poder Legislativo, sem que lhe tenha sido apresentado nenhum fato
ou denúncia de ato abusivo em relação ao Direito Administrativo,
venha, intempestivamente a exercer o controle concomitante sobre
atos do Poder Executivo. E, para reforçar esse posicionamento,
lembramos que a fiscalização desses atos, como todos os demais,
será oportunamente realizada pelo órgão encarregado de fazê-lo, que
é o Tribunal de Contas. E, se forem constatadas irregularidades, aos
responsáveis, serão imputadas as responsabilidades.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.31612000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléià, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.346/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, vem à Mesa, para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regulamento
Interno, a proposição em tela, publicada no "Diário do Legislativo" em
8/4/2000.

Por seu intermédio, é solicitado encaminhamento de ofício à
Procuradoria-Geral de Justiça, indagando se há, naquele órgão,
denúncia envolvendo o advogado Marcelo Haddad e o Promotor de
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Justiça Dimas Messias Carvalho, de Lavras.
O requerimento solicita, ainda, caso haja a referida denúncia, seja

enviada à Comissão solicitante cópia dos documentos, para ciência
dos fatos ocorridos naquele município.

Fundamentação
Conforme exposto na Constituição Estadual, art. 54, § 3 0 , a Mesa da

Assembléia Legislativa poderá solicitar informações a autoridades
estaduais, enquanto a alínea "c" do inciso VIII do art. 79 do Regimento
Interno desta Casa prevê que a solicitação deve versar sobre fato
relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeito a controle e
fiscalização do Legislativo.

A denúncia de que trata o requerimento refere-se a ameaças contra
o membro do Ministério Público Dimas Messias Carvalho, que as
imputou ao advogado Marcelo Haddad, e este, por sua vez, negou-as
e entrou com representação na Comissão de Direitos Humanos desta
Casa.

No nosso entendimento, temos a convicção de que o pedido de
informação proposto pelo requerimento exorbita da competência
conferida a este Poder.

De acordo com o Código Penal brasileiro, o fato imputado ao
advogado Marcelo Haddad é crime de ameaça tipificado pelo seu art.
147, portanto fato de competência de autoridades policiais e
judiciárias, refugindo das atribuições da Comissão de Direitos
Humanos e da própria Assembléia Legislativa.

Dessa forma, ao se propor tratar da matéria, a Assembléia
Legislativa não estaria exercendo o seu papel de fiscalização e de
controle externo sobre os atos dos demais Poderes, como preceitua o
inciso II do § 1 0 do art. 73 da Constituição mineira, razão pela qual
achamos conveniente não dar acolhida à proposição sob comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.346/2000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.35312000

Mesa da Assembléia
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Relatório

A Comissão de Educação Cultura, Ciência e Tecnologia requer, nos
termos regimentais, seja enviado oficio ao Secretário de Estado da
Educação, pedindo-lhe informações sobre a situação do processo em
nome da Prof' Denise Amorniirio da Silva, referente ao seu pedido de
designação. Requer, ainda, que seja dada ciência da proposição à
interessada.

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 pedido de designação da Prof' Denise Amormino da Silva foi

negado pela Secretaria da Educação tendo por base a Instrução n° 1,
de 21/1/2000. Trata-se de ato administrativo emanado do Poder
Executivo, o qual foi formalizado mediante publicação no órgão oficial
do Estado, acompanhado da devida fundamentação, produzindo,
assim, os efeitos jurídicos para os quais foi editado.

Estabelece a doutrina que o ato administrativo, para ter valor
jurídico, há de ser produzido em harmonia com as normas a que a
administração pública está submetida. No caso, ele é considerado
válido, pois reúne os requisitos legalmente exigidos para a produção
de seus efeitos específicos, ou seja, conforma-se aos padrões
traçados pela lei para o tipo a que corresponde. Assim, tendo sido
emanado de autoridade competente, obedecidas as formalidades da
formação e da manifestação de vontade, bem como a forma desta, os
requisitos do objeto e o fim do ato, podemos considerar, em toda a
sua extensão, que ele tem validade intrínseca.

Resta-nos, ainda, comentar que tal ato administrativo goza da
discricionariedade de quem o editou. A liberdade dada por lei para,
num e noutro aspecto do seu exercício, o respectivo titular agir
segundo a conveniência e oportunidade não lhe tira a validade.

Portanto, não há como o Poder Legislativo questionar a autoridade à
qual foi conferida competência para editar tal ato, tendo sido ele
realizado segundo todas as formalidades legais e obedecidos os
princípios que conformam a administração pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.35312000.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.429/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A proposição em teia, de autoria do Deputado Paulo Piau, tem por
objetivo requerer ao Presidente da Assembléia Legislativa que solicite
ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração as
seguintes informações: a quantidade e o valor monetário total de
processos referentes a férias-prémio e verbas retidas devidas pelo
Estado aos servidores públicos; se existe por parte do Governo do
Estado previsão para esses pagamentos, ou se há estudos
elaborando um cronograma ou escala para a quitação desses débitos
pendentes de obrigação do Estado.

Após sua publicação, ocorrida em 201512000, o requerimento foi
encaminhado a este órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer
sobre a matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, ao tratar da fiscalização e dos controles,

estabelece, em seu art. 74, que cabe à Assembléia Legislativa exercer
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta,
mediante controle externo, o qual deverá abranger a legalidade,
legitimidade e razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante
de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou
obrigação.

Em razão desse dispositivo, depreende-se que o requerimento está
Á constitucionalmente amparado quanto à iniciativa. Com efeito, cabe ao

legislador acompanhar e fiscalizar os atos administrativos do Poder
Executivo ou, mesmo, a omissão em casos que se requer a expedição
de tais atos, se estiverem em desacordo com os mandamentos

'	constitucionais e legais. E é justamente nesta última ocorrência que o
autor do requerimento fundamenta a sua apresentação.

Argumenta o parlamentar que inúmeras são as solicitações de
servidores públicos que o abordam, queixando-se de que o Governo



do Estado vem desrespeitando e afrontando a Constituição mineira 76
ao reter o pagamento de direitos pecuniários dos servidores públicos,
herdados de administrações anteriores. Evidentemente, essa atitude
os tomam frustrados de auferir um direito dado por certo; quando não,
passam por dificuldadés financeiras em face de compromissos
assumidos.

Contudo, não obstante reconhecermos como legítima a proposição,
também havemos de considerá-la prejudicada em face da
apresentação e aprovação do Requerimento n° 1.398/2000, do
Deputado Antônio Andrade, cujas informações, solicitadas ao mesmo
Secretário de Estado, abrangem as que ora se apresentam.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.42912000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.46912000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em tela
tem por escopo solicitar ao Presidente desta Casa a inserção, nos
anais da Assembléia Legislativa, do artigo intitulado "Desfiliação",
publicado no jornal "Estado de Minas", edição de 21612000.

O requerimento foi publicado em 9/6/2000 e, em seguida,
encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de correspondência enviada ao referido jornal e publicada

na seção "Cartas à Redação", na qual a professora aposentada Maria
Lúcia Lourenço dos Santos manifesta seu desacordo com o
encaminhamento dado à greve dos professores estaduais pela União
dos Trabalhadores do Ensino - UTE. Afirma essa senhora que a
entidade, não se tendo mobilizado durante os quatros anos do
Governo anterior, vem agora comportando-se de forma
inconseqüente, embora o atual Governador tenha aberto o diálogo
com os grevistas, pago o 13 1 salário, retirado o desconto do INSS e
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legalizado a situação de centenas de servidores.
Na verdade, a matéria constitui, tão-somente, uma manifestação

pessoal sobre fato de natureza transitória, não tendo significação para
a história ou a política de Minas Gerais. Nosso juízo, afirmamos, não
advém do conteúdo ideológico do artigo, pois, mesmo que ele tecesse
considerações em sentido contrário, ainda assim, nós o
consideraríamos destituído de importância no caso.

Justificamos essa posição citando dispositivos regimentais
disciplinadores da matéria, "in verbis":

"Art. 233 - Será submetido a votação o requerimento escrito que
solicitar:

XIII - inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, de documento
ou pronunciamento não oficial, especialmente relevante para o
Estado;".

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.46912000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.47012000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em epígrafe é de autoria do Deputado Sávio Souza
Cruz e tem por objetivo solicitar à Presidência a inserção nos anais da
Casa do editorial intitulado "Demagogia e Politicagem", publicado no
jornal "Estado de Minas", de 111612000.

Após sua publicação, ocorrida em 91612000, a proposição foi
encaminhada ao presente órgão colegiado a fim de receber parecer,
conforme preceitua o art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da leitura do inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno

que a inserção nos anais da Assembléia Legislativa de documento ou
pronunciamento não oficial será admitida desde que sejam
especialmente relevantes para o Estado.

A luz dessa constatação, haveremos de examinar o conteúdo do
artigo que se pretende fazer constar nos registros oficiais deste
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parlamento, para só então avaliarmos se o requerimento atende ou
não à referida norma regimental.

De acordo com a justificação que acompanha o requerimento, o
editorial "Demagogia e Politicagem" chama a atenção para as graves
responsabilidades que se apresentam a esta Casa diante do quadro
financeiro em que se encontra o Tesouro do Estado, as tensões de
várias classes de servidores públicos estaduais e as implicações
provocadas pela vigência da chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal. Argumenta o autor, mais, que a atuação dos meios de
comunicação - ainda mais em se tratando de jornal conceituado como
o é o "Estado de Minas" - é fundamental para a livre expressão da
opinião pública, para a consolidação da democracia e o
aperfeiçoamento das instituições políticas. Nessa linha de
pensamento, considera ele que é extremamente importante que a
Assembléia tome conhecimento do artigo, de modo a propiciar a
reflexão de seus membros sobre a seriedade de seus deveres perante
a sociedade.

Embora, em principio, estejamos de acordo com a linha de
pensamento tanto do autor do artigo quanto do requerimento, cumpre-
nos lembrar que essas mesmas reflexões supramencionadas foram
extensivamente proferidas no Plenário desta Casa por vários de seus
membros. Desta forma, a argumentação do autor do requerimento,
embora válida pela ótica dos princípios democráticos, está desprovida
de sustentação que lhe sirva para justificar o acatamento dó pedido. O
fato é que a inclusão do editorial nós anais da Casa nada
acrescentaria aos dados já existentes relativos ao mesmo assunto e à
circunstância histórica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.470/2000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.48412000

- -	Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em tela
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objetiva seja encaminhado pedido de informações ao Governador
do Estado a respeito das concessões em comodato de veículos nas
quais o Estado seja beneficiado. Requer, ainda, resposta para as
seguintes indagações: quantos são os veículos objeto das referidas
concessões; quais são os critérios adotados pelo Estado para
autorizar a utilização desses veículos por terceiros; quais são os
atuais beneficiados com a utilização dos veículos; qual é o gasto
mensal, a cargo dos cofres públicos, referente ao combustível
consumido pelos veículos objetos do comodato.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 161612000
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, ao qual compete
emitir parecer sobre a matéria, conforme determina o art. 79, VIII, "c",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Reza o art. 54, § 20 e 30, da Constituição do Estado, que o Poder

Legislativo, por intermédio de sua Mesa Diretora, poderá encaminhar
pedido escrito de informação a Secretário de Estado e a outras
autoridades estaduais, inclusive da administração indireta, afirmando,
ainda, que a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou
a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade
ou infração administrativa.

Visto que, nesses dispositivos - e em nenhum outro lugar -, a Carta
mineira não faz referência ao representante maior do Poder Executivo
como autoridade a quem este parlamento pode dirigir pedido escrito
de informação, infere-se que, embõra a proposição não contenha vício
de iniciativa, as indagações formuladas por seu intermédio não foram
encaminhadas adequadamente- Para que o requerimento possa ser
acatado, é imprescindível, pois, que se estabeleça outra autoridade
pública, a qual, a nosso ver, melhor seria fosse o Chefe da Casa Civil
e Comunicação Social. Para materializar essa medida necessária,
apresentamos, no final desta peça opinativa, a Emenda n° 1.

Recorrendo, ainda, à Constituição do Estado, desta vez à parte que
trata da fiscalização e dos controles, vemos que o art. 73, § 1 1 , inciso
II, faculta à Assembléia Legislativa exercer o controle externo sobre os
atos das unidades administrativas dos Poderes do Est2do e de
entidade da administração indireta. Além disso, o art. 74 diz que esse
controle externo envolve a flscs4zacão contábil, financeira,
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orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, abrangendo a
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato
gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

Desta forma, a proposição sob comento consubstancia a efetivação
de um direito e dever de que dispõe este parlamento para
acompanhar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no

1.484/2000 com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.
EMENDA N° 1

No requerimento, onde se lê: "Exmo. Sr. Governador", leia-se:
"Secretário da Casa Civil e Comunicação Social".

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.49712000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer ao Presidente da
Assembléia Legislativa que encaminhe ofício ao Comandante-Geral
da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, solicitando-lhe
informações sobre a operação realizada por essa corporação junto
com técnicos da CEMIG, na propriedade do Sr. Air Félix da Costa,
localizada no Bairro Jardim dos Coqueirais; na Rua L, Distrito de Meio
Viana, no Município de Esmeraldas, no dia 2/6/2000.

Publicada, vem a matéria à Mesa da Assembléia, para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Sr. Air FéIix da Costa relatou aos membros da Comissão de

Direitos Humanos que, no dia 216/2000, um contingente da Polícia
Militar, junto com técnicos da CEMIG, invadiu sua propriedade à
procura de ligações clandestinas de energia elétrica A referida ação
policial, levada a efeito sem mandado judicial, culminou na prisão do
denunciante.

Respaldada pelos preceitos da inviolabilidade de domicilio e da
liberdade, conferidos aos indivíduos pela Constituição da República, a
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Comissão signatária do requerimento espera do Comandante-Geral
da Polícia Militar explicações convincentes sobre os atos de seus
comandados, que parece terem ferido preceitos e garantias
fundamentais dos cidadãos.

Esta relatoria tem também a convicção de que houve transgressão
de norma constitucional, calcada em ensinamentos do jurista
Alexandre de Moraes, segundo o qual o Direto Constitucional atribui
ao termo domicílio maior amplitude que o Direito Privado. A
Constituição considera domicílio todo local delimitado e separado,
ocupado com exclusividade, a qualquer titulo, inclusive para fins
profissionais, pelo indivíduo. Nessa relação entre pessoa e espaço,
preserva-se mediatamente a vida privada do sujeito. Assim, a
propriedade do Sr Air Félix é seu asilo inviolável, e ninguém pode
nela entrar sem seu consentimento, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre ou para prestar socorro ou, durante o dia, por
determinação judicial.

Estamos convencidos, pois, da necessidade de este Poder se
inteirar do ocorrido durante a referida ação da Polícia Militar a que se
refere o requerimento em pauta, uma vez que, a princípio, parece ter
sido violado direito fundamental. Assim, parece-nos oportuno o
encaminhamento do oficio ora proposto.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.49712000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.49812000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento de
autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, solicita a V. Exa. que
encaminhe ofício ao Secretário de Estadõ da Segurança Pública,
pedindo informações sobre o andamento do inquérito para apurar a
morte da estudante Marta Gonçalves Reis, ocorrida em fevereiro, na
cidade de Governador Valadares.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia, para
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receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Em relação a inquérito policial, temos a dizer que trata do

procedimento destinado à reunião de elementos acerca de uma
infração penal, de um delito. E o conjunto de diligências realizadas
pela polícia judiciária, para a apuração de fatos criminosos, suas
circunstâncias, seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a
instrumento escrito.

Portanto, a finalidade do inquérito é levar a efeito uma investigação.
Procura a autoridade, por meio dele, descobrir a prática de ilícitos
penais, determinando a respectiva autoria. Torna-se necessário, pois,
manter o sigilo das investigações e, por conseqüência, do próprio
inquérito policial.

Esse sigilo está solenemente garantido no art. 20 do Código Penal,
que diz o seguinte: "a autoridade assegurará no inquérito o sigilo
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
sociedade."

A ele, não se aplica o chamado princípio da publicidade, que se
harmoniza com o processo penal, e não com o inquérito, e, mesmo no
primeiro, cuja publicidade se inscreve como garantia de defesa, o
sigilo, excepcionalmente, é previsto, justamente na oportunidade da
votação dos quesitos pelos jurados.

Concluímos, pois, que o sigilo é a essência do inquérito. Não
guardá-lo é, muita vez, fornecer armas é recursos ao delinqüente,
para frustrar a atuação da autoridade na apuração do crime. Em vista
de tais circunstâncias, não achamos oportuno o envio da solicitação.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.49812000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durvai Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.499/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer, nos termos regimentais,
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que o Presidente da Assembléia Legislativa encaminhe ofício ao
Secretário de Estado da Segurança Pública indagando se há, na
Secretaria de que é titular, algum registro policial contra o Sr. André
Paixão.

Publicado em 221612000, o requerimento foi então encaminhado a
este órgão colegiado, a que cabe emitir parecer sobre a matéria,
conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em apreço submete-se ao comando do § 20 do art. 54 da

Constituição mineira, o qual transcrevemos a seguir:
"Art. 54- ..........................................................................................
§ 21 - 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".

Entretanto, as informações cujo envio a esta Casa se requer não se
enquadram na competência da Assembléia Legislativa nem da sua
Comissão de Direitos Humanos, tampouco na da Secretaria da
Segurança Pública.

Ainda que o termo "segurança pública" traduza o estado de
tranqüilidade que deve ser assegurado á coletividade em geral e ao
indivíduo em particular, quanto à sua integridade física, liberdade e
patrimônio, pela ação preventiva dos órgãos próprios, não compete a

- esta Casa solicitar informações versando sobre registro policial contra
determinada pessoa à Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Até porque o Sr. André Paixão não precisa da intervenção desta

ft Casa, de outro órgão nem de quem quer que seja para obter
informações atinentes a si ou aos seus interesses. A Constituição
Federal confere a todos como direito individual a concessão de
"habeas data" "para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes em registros ou bancos
de dados de entidades governamentais ou de caráter público".

Diante de tais considerações, torna-se impertinente o envio da
solicitação por intermédio deste Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.49912000.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.50012000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer ao Presidente da
Assembléia Legislativa que seja enviado oficio ao Comandante-Geral
da Policia Militar, solicitando-lhe esclarecimentos sobre o
cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta,
celebrado para garantir a segurança no Parque da Gameleira, durante
a realização do evento intitulado Carnabelô.

Após ser publicada, em 22/6/2000, a proposição foi encaminhada à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 54, § 30, da Constituição do Estado, insere-se

no âmbito de competência da Assembléia Legislativa o
encaminhamento de pedido de informação a autoridades estaduais, e
a recusa, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de
informação falsa constituem infração administrativa sujeita a
responsabilização.

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa atribui à Comissão
de Direitos Humanos, autora do requerimento analisado, a
competência para dispor sobre matéria relativa à política dos direitos
humanos.

Sendo assim, vê-se que a pertinência tanto da autoria quanto do
mérito do requerimento é confirmada pelo Diploma Interno.

Ao examinar a matéria, devemos considerar a grandeza do evento
Carnabelô, que repercute não apenas na região onde é realizado, mas
até em outros Estados.

Foi tendo em vista a grandiosidade desse evento cultural, que
demanda normas especiais de segurança pública e é susceptível de
causar danos ao meio ambiente, que o Ministério Público do Estado,
juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente - SMMA - e a Companhia 9 Entretenimento Ltda.
celebraram o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta,
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cujo objetivo era assegurar o cumprimento, pela Companhia 9, das
medidas exigidas pela SMMA e pelo Corpo de Bombeiros para
minimizar o impacto ambiental negativo - no caso, a poluição sonora -
e garantira segurança dos freqüentadores na edição de 1999.

De acordo com esse termo, o limite estabelecido para o término dos
festejos era o horário de 24 horas, incluindo-se o tempo necessário
para as providências de paralisação. No dia do evento, entretanto,
devido ao atraso em seu início, a PMMG permitiu que os aparelhos
acústicos funcionassem até 0h30min - determinação essa que não foi
cumprida, tendo em vista o boletim de ocorrência n° 550815, de
5111199, segundo o qual o término do evento só ocorreu á 1 hora.

Diante do exposto, entendemos ser pertinente a solicitação feita á
Polícia Militar, na pessoa de seu Comandante-Geral, uma vez que as
medidas de segurança foram expressamente estabelecidas no Termo
de Compromisso de Ajustamento de Conduta e deveriam ter sido
cumpridas, uma vez que a natureza jurídica desse termo é de titulo
executivo extrajudicial.

Além disso, não apenas compete à PMMG zelar pela segurança
pública local como lhe é destinada verba para isso (Taxa de
Segurança Pública), conforme documento anexado aos autos do
processo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.50012000 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.510/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A proposição em teia é de autoria do Deputado João Batista de
Oliveira e tem por objetivo seja enviado, em nome desta Casa, ofício
ao Presidente da COPASA-MG solicitando-lhe informações "sobre a
instalação, ainda este ano, da rede de abastecimento de água na
região da Rua Novo Horizonte, Distrito de Souza, Município de Rio
Manso".

0 requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo", de 291612000
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e a seguir encaminhado ao presente órgão colegiado, a que
compete emitir parecer sobre a matéria, nos termos do disposto no
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o § 30 do art. 54 da Constituição mineira, pode

a Assembléia Legislativa, por intermédio de sua Mesa, encaminhar
pedido escrito de informação a dirigente de entidade da administração
indireta e a outras autoridades estaduais, e a recusa, o não-
atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Assim, a iniciativa da proposição está amparada constitucionalmente
e de outra forma não poderia ser, pois a mesma Carta Estadual, ao
tratar da fiscalização e dos controles, assegura a este parlamento
exercer controle sobre os atos dos demais Poderes do Estado, tanto
os de natureza política, quanto os de naturezas operacional e contábil,
entre outras modalidades.

Informa o autor do requerimento que os moradores da região da Rua
Novo Horizonte estão apreensivos com os rumores de que a rede de
abastecimento de água da COPASA-MG, a ser implantada no Distrito
de Souza, se restringirá à área central, o que os deixará privados do
benefício. Essa circunstância parece-nos, por si mesma, abalizadora
da pertinência e da legitimidade do pedido de informação sob
comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.510/2000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000-
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio-
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.51312000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em exame ! da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, objetiva solicitar ao Presidente da Assembléia
encaminhamento de oficio ao Secretário da Educação para que envie
a esta Casa informações sobre a existência de inquérito
administrativo, ou outra medida similar, aberto contra oSr. Sérgio Luiz
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de Paula, ex-Diretor da Escola Estadual Tito Fulgêncio, desta
Capital.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete à
Mesa emitir parecer sobre a matéria em questão.

Fundamentação
Conforme expõe a Constituição Estadual em seu art. 54, § 2°, a

Mesa da Assembléia poderá encaminhar a Secretário de Estado
pedido escrito de informação.

No Regimento Interno, prevê-se que tal solicitação deve versar
sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeito a
controle e fiscalização deste Poder, conforme dispõe seu art. 79, VIII,
"c".

A proposição, ao procurar obter informações sobre o Sr. Sérgio Luiz
de Paula, visa analisar os fatos relacionados com o seu não-
reempossamento no cargo de Diretor da Escola Estadual Tito
Fulgêncio, apesar de ter sido reeleito com mais de 80% dos votos da
comunidade, evidenciando sua aceitação no seio dela, confirmada até
mesmo pelo abaixo-assinado anexo ao processo, de forma a tornar o
encaminhamento do requerimento extremamente relevante.

Logo, as informações requeridas permitirão melhor entendimento da
matéria pela Comissão, enriquecendo também a atuação parlamentar
em Plenário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, na íntegra, do

Requerimento n° 1.51312000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.51612000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em exame, do Deputado Irani Barbosa, objetiva
solicitar ao Presidente da Assembléia Legislativa encaminhamento de
ofício ao Diretor-Geral do DER-MG para que esclareça o suporte legal
que possibilitou a terceirização da Câmara de Compensação Tarifária
da RMBH e a renovação do contrato sem licitação.

Objetiva, ainda, solicitar cópia do contrato e dos aditivos celebrados,
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acompanhados das normas de operação da mencionada Câmara.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete à
Mesa emitir parecer sobre a matéria em questão.

Fundamentação
Conforme expõe a Constituição Estadual em seu art. 54, § 3 0, a

Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido escrito de informação
às 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.

Apesar de o assunto não se referir a matéria em tramitação, está, de
fato, sujeito ao controle e à fiscalização do Poder Legislativo, não
desrespeitando o conteúdo do requerimento, portanto, o Regimento
Interno, em seu art. 79, VIII, "c".

A proposição visa analisar o embasamento legal que possibilitou a
transferência da administração da Câmara de Compensação Tarifária
da RMBH a uma empresa privada, bem como a renovação contratual,
sem a devida licitação.

Pelo procedimento licitatário, além de escolher a melhor proposta
entre o universo de licitantes, o poder público procura evitar escolha
indesejada por apadrinhamentos, por amizades ou por outros meios
que possam eivar de vícios os atos administrativos.

A licitação é, por isso, procedimento obrigatório, previamente à
assinatura dos contratos administrativos, exceto nas hipóteses
previstas em lei de dispensa ou de inexigibilidade, o que não parece
ser o caso.

Evidencia-se, portanto, apropriado o questionamento quanto à
licitude dos atos administrativos ocorridos, o que torna extremamente
relevante o encaminhamento do requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, na forma

apresentada, do Requerimento n°1.516/2000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.52912000

Mesa da Assembléia
Relatório
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O requerimento em exame, de autoria da Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, tem o objetivo de solicitar
ao Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe oficio ao
Diretor de Transportes Coletivos Intermunicipais do DER - MG
solicitando-lhe informações por escrito referentes à sua viagem à
Europa, especificando sua finalidade, custos e demais questões que
possam ser de interesse da Comissão.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete à
Mesa a emissão de parecer sobre a matéria em questão.

Fundamentação
No âmbito interno deste parlamento, a proposição encontra amparo

no Regimento Interno, pois seu art. 100, ao atribuir às Comissões as
suas competências, além das que lhes são inerentes em face de suas
denominações, confere-lhes, mediante o inciso IX, a prerrogativa de
"encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito
de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais". Esse dispositivo regimental está
fundado nos § 21 e 30 do art. 54 da Constituição do Estado, os quais
estabelecem o mesmo direito relativamente ao Poder Legislativo como
um todo, acrescentando, ainda, que o não-atendimento ao pedido de
informação no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa
estão sujeitas a responsabilização..,

Com fundamento no principio da probidade administrativa tendo a
firme convicção de que a lealdade, o respeito, a, sinceridade, a
transparência e a boa-fé devem nortear os atos do administrador
público e tendo em vista, também, a necessidade do controle desta
Casa sobre os outros Poderes como forma de manter o equilíbrio
entre eles e o respeito aos princípios que conformam a administração
pública, tornou-se imperativo para a Comissão de Transportes,
Comunicação e Obras Públicas se informar sobre a viagem à Europa
realizada pelo Sr. Ronaldo Gouveia, Diretor de Transportes Coletivos
do DER-MG.

Apesar de saber que a Assembléia Legislativa terá acesso a essas
informações via Tribunal de Contas, cuja função principal é a de
apreciar a legalidade, a legitimidade e a economicidade das depesas,
ao receber a prestação de contas dos responsáveis pela gestão de
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dinheiros, valores ou bens públicos, somos favoráveis ao envio do
pedido de informações, pois a sociedade tem direito a governo
honesto, eficaz e obediente a lei. Ao exercer o controle sobre os atos
do Poder Executivo, este parlamento está a garantir isso, pelo menos
em parte.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.529/2000 na íntegra.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.536/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão Especial do Micro Geraes, o requerimento
em tela solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado da
Fazenda pedido de informação acerca do referido programa e do
FUNDESE.	 -

Publicado em 817/2000, o requerimento veio à Mesa da Assembléia
para parecer.

Fundamentação
As informações solicitadas ao Secretário de Estado da Fazenda

visam a subsidiar os trabalhos da Comissão Especial destinada a
proceder a estudos sobre o Programa Micro Geraes, que estabelece
tratamento jurídico diferenciado às pequenâs e médias empresas do
Estado, e sugerir alterações que se fizerem necessárias.

Imprescindível, assim, é a obtenção de dados estatísticos quanto ao
número de empresas que aderiram ao Programa Micro Geraes, na
sua concepção atual, bem como ao número de empresas beneficiadas
pelo FUNDESE e pelas linhas de financiamento postas à disposição
pelo citado Fundo às microempresas e às pequenas empresas do
Estado.

A Comissão pretende ainda obter dados relativos ao montante da
receita gerada pelas microempresas e pelas empresas de pequeno
porte,

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
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Requerimento n° 1.536/2000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.54112000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em exame, de autoria do Deputado Paulo Piau,
objetiva solicitar ao Presidente da Assembléia encaminhamento de
oficio ao Secretário de Estado da Fazenda, ao Presidente da MGI
Participações e ao Presidente do BDMG, para que informem a esta
Casa o perfil dos devedores da Caixa Econômica Estadual, do
BEMGE e do CREDIREAL, tendo como base o valor dos
empréstimos, como se segue: de O a R$1 0.000,00; de R$1 0.000,00 a
R$50.000,00; de R$50.000,00 a R$100.000,00.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete à
Mesa emitir parecer sobre a matéria em questão.

Fundamentação
Conforme dispõe a Constituição Estadual, em seu art 54, § 2 1 e 30,

a Mesa da Assembléia poderá encaminhar a Secretário de Estado ou
a dirigente de entidade da administração indireta pedido escrito de
informação, e a recusa ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou
a prestação de informação falsa, importam crime de responsabilidade
no primeiro caso e infração administrativa no segundo.	-

Com a proposição em exame, prétende o parlamentar inteirar-se da
extensão da Lei n° 13.439, regulamentada pelo Decreto n°41.123, de
151612000, que mereceu duras críticas da imprensa.

Trata-se de autorização legal para que o Governo mineiro possa
renegociar os seus créditos com os devedores da MinasCaixa, do
BEMGE e do CREDIREAL, podendo, inclusive, ampliar o prazo para o
pagamento da dívida e rever a incidência dos juros, índices e critérios
para a correção monetária.

Como a imprensa denunciou que a lei só servirá para "ajeitar a vida
de meia dúzia de tubarões", o autor da matéria pretende obter
informações concretas sobre o verdadeiro perfil dos devedores, para
que ele possa se defender e esclarecer a sociedade com dados
fidedignos.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
1.541/2000 na íntegra.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.54312000

Mesa da Assembléia
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Antônio Andrade,
pretende seja encaminhado pela Assembléia Legislativa pedido
escrito de informação ao Secretário de Estado de Recursos Humanos
e Administração, para que envie a esta Casa a relação dos contratos
administrativos assinados em 1997, 1998 e 1999 e pagos no exercício
de 1999 pela Secretaria de que é titular, com as respectivas datas de
assinatura, vencimento e pagamento.

O requerimento foi publicado no diário oficial do Estado em 81712000
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber
parecer, conforme estabelece o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Assim dispõe o § 21 do art. 54 da Constituição mineira:
"Art. 54- ......
§ 21 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar a Secretário de

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ouo não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou à prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade".

O pedido escrito de informação é o meio de que dispõe esta Casa
para exercer o controle parlamentar direto sobre os atos do Poder
Executivo, controle esse que decorre de uma exigência incontornável
do regime democrático, que, de ordinário, não tolera o absolutismo do
exercício da autoridade.

Esse controle desponta, portanto, como limitação constitucional do
exercício da autoridade pública, a fim de que esta se paute pelos
ditames da legalidade e da intangibilidade dos direitos do cidadão.

E com esse espírito que o membro deste parlamento deseja tomar
conhecimento da relação dos contratos administrativos assinados pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração nos
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anos de 1997 1 1998 e 1999, para poder exercer seu papel
fiscalizador, verificando a economicidade e razoabilidade das
despesas, tendo por meta a proteção do patrimônio público.

Mas a Lei Federal n° 8.666, de 1993, que institui normas para
licitações e contratos da administração pública, estabelece, no art. 61,
parágrafo único, que a publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial é condição
indispensável para sua eficácia. Vale lembrar que as disposições da
referida lei federal são de observância obrigatória para todos os entes
da Federação.

Vale lembrar que cabe ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos
do art. 13, XVI, da Lei Complementar ti0 33, apreciar a legalidade, a
legitimidade, a economicidade e a razoabilidade dos contratos
firmados pelo Estado. Assim, tais contratos, além de serem publicados
no "Minas Gerais", são encaminhados ao referido Tribunal, que é o
órgão auxiliar da Assembléia Legislativa no controle externo da
administração pública.

Por esse motivo, entendemos que o pedido de informações deveria
apropriadamente ser endereçado ao Presidente daquela Corte de
Contas, que, sendo o órgão responsável, conforme já frisamos, pela
fiscalização dos atos administrativos públicos, certamente já terá
disppnível todos os dados requeridos. Em razão desse entendimento,
"data venha", apresentamos, a seguir, emenda à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apro'iação do Requerimento n°

1.54312000, com a Emenda n° 1, nos termos a seguir.
EMENDA N° 1

Onde se lê: 'ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração pedido de informações contendo a relação dos
contratos administrativos assinados em 1997, 1998 e 1999 e pagos no
exercício de 1999 por aquele órgão", leia-se: "ao Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pedido de informações
contendo a relação dos contratos administrátivos assinados em 1997,
1998 e 1999 e pagos no exercício de 1999 pela Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -
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Dilzon Meto.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.560/2000
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em

análise solicita ao Presidente da Assembléia seja enviado oficio à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
requerendo as seguintes informações sobre o Programa Comunidade
Solidária: os responsáveis pelo Programa, em Minas Gerais, nos anos
de 1997 a 2000; os municípios atendidos pelo Programa nos anos de
1997 a 2000; o tipo de atividades e benefícios aplicados pelo
Programa nesses anos; o número de famílias atendidas de 1997 a
2000; a avaliação do impacto social do Programa nos anos de 1997 a
2000.

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 Programa Comunidade Solidária é uma iniciativa do Governo

Federal e tem por objetivo controlar a fome, a pobreza e a exclusão
social. Seu universo de atuação foi definido em relação a 1.368
municípios caracterizados como bolsões de pobreza no Pais, sendo
os critérios de seleção baseados em estudos do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA -, órgão do Ministério do Planejamento e
Orçamento, bem como do Fundo das Nações Unidas para a Infância -
UNICEF.

Em Minas Gerais, participam do Programa Comunidade Solidária
145 municípios, concentrados nas regiões Nordeste e Norte do
Estado, que apresentaram índices de Desenvolvimento Humano -
IDH-ONIU - inferiores aos índices médios dos países em
desenvolvimento.

A Secretaria Executiva do Programa, em Minas Gerais, está inserida
na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN-MG -p que tem por missão coordenar a formulação, a
execução e a avaliação das políticas públicas, por meio dos planos de
governo, do orçamento e do planejamento institucional.

Evocando o inciso XXXI do art. 62 da Constituição Estadual, que
outorga a este Poder o papel fiscalizador, consideramos o envio da
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solicitação oportuno. Para nós, fica clara a preocupação do
legislador em procurar averiguar o que tem sido, efetivamente,
implementado em nosso Estado pelo referido Programa.

Notadamente, os 145 municípios contemplados são
demasiadamente carentes, apresentam baixo desenvolvimento
humano e social. E, como o objetivo do Programa envolve um
conjunto de políticas públicas direcionadas às áreas de alimentação,
educação, saúde, saneamento básico, habitação, agricultura familiar,
geração de renda e qualificação profissional, as respostas às
indagações requeridas serão de grande importância para este
parlamento, não apenas do ponto de vista fiscalizador, como também
do da promoção de ações de defesa dos interesses desses
municípios, para se adotar uma política de desenvolvimento social
justa e eficaz.

No entanto, optamos por apresentar substitutivo à matéria, pois,
conforme o disposto no inciso XII do art. 233 do Regimento Interno, as
informações pleiteadas devem ser dirigidas às autoridades estaduais,
e não ao órgão público em si, e objetivando também tornar a redação
menos repetitiva em relação ao período mencionado, sem, no entanto,
alterar o seu conteúdo.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.56012000 na forma do Substitutivo n°1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais,
seja enviado oficio ao Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, solicitando o envio a esta Casa das informações
que se seguem, sobre o Programa Comunidade Solidária, relativas
aos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000:

- os responsáveis pelo Programa em Minas Gerais;
- os municípios atendidos;
- o tipo de atividades e benefícios aplicados;
- o número de famílias atendidas;
- a avaliação do impacto social do Programa.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
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Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo

- Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 557199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 557199, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

que declara de utilidade pública a Associação dos Farmacêuticos e
Bioquímicos de Alfenas e Região - AFAR -, com sede no Município de
Alfenas ,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° do ar!. 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° 557/99
Declara de utilidade pública a Associação dos Farmacêuticos e

Bioquímicos de Alfenas e Região - AFAR -, com sede no Município de
Alfenas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Farmacêuticos e Bioquímicos de Alfenas e Região - AFAR -, com
sede no Município de Alfenas.

Ar!. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 311812000, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. José
Arthur de Carvalho, Desembargador, ocorrido em 30/8/2000, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.530
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 14.530, que atribui ao DER-MG a
responsabilidade pela construção, pela manutenção e pelos reparos
dos trechos de estrada que menciona.

Encaminhada à Assembléia Legislativa a Mensagem n° 129/2000,
contendo as razões do veto, cumpre a esta Comissão Especial emitir
parecer sobre a matéria, conforme preceitua o art. 22 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição de lei objeto do veto governamental atribui ao DER-

MG a responsabilidade pela construção, pela manutenção e pelos
reparos dos trechos de vias urbanas que servem como leito de
estradas sob sua jurisdição. A proposição estabelece ainda que tal
responsabilidade fica afastada na hipótese de o município a que
pertencer a via urbana se manifestar expressamente com esse fim.

O Executivo aduziu motivos de ordem constitucional e de interesse
público para a aposição do veto. Contudo, bem analisada a linha
argumentativa desenvolvida pelo Governo, conclui-se que ela é
destituída de consistência suficiente para refutar o disposto na
proposição de lei. Na perspectiva governamental, tal proposição
estaria a operar indevida ampliação da circunscrição do DER-MG,
com prejuízos à autonomia dos entes federativos, em especial os
municípios, impedindo que a ação dos entes federados pudesse se
dar com isenção e sem interferências mútuas.

Contudo, é importante frisar que a medida legislativa propugnada
não tem em vista ampliar as atribuições do DER-MG, e, sim, explicitar
uma atribuição que já toca a essa instituição, nos termos do disposto
no Decreto n° 13.819, de 1118/71. Tal diploma normativo dispõe sobre
a estrutura orgânica e fixa as competências da autarquia, conferindo-



98
lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

- executar direta e indiretamente os serviços de projetas,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição;

- conservar as estradas de rodagem estaduais;
- manter as condições de operação, com segurança e conforto, das

estradas de rodagem sob sua jurisdição e responsabilidade.
Da análise de tais disposições, resulta claro que todo trecho de

rodovia estadual, seja urbano ou não, é de responsabilidade do DER-
MG, porquanto o decreto se utiliza de um designativo genérico, qual
seja, estradas de rodagem, o que não exclui o segmento de rodovia
que adentre o perímetro urbano, o qual, mesmo envolvido por
assentamento urbano, não perde suas características rodoviárias, tais
como fluxo intenso de veículos e tráfego de veículos pesados. Nem
poderia ser de outra forma, pois seria desarrazoado exigir que o
próprio município se responsabilizasse pelo reparo de eventuais
danos causados por veículos procedentes de outros lugares do
Estado, o que representaria um pesado e injustificável ônus para os
cofres municipais. Desse modo, a proposição de lei objeto do veto
governamental seria dispensável, não fosse o fato de que, por
interpretação distorcida do referido decreto, o DER-MG não se
considera na obrigação de cuidar da conservação de trechos urbanos,
alegando ausência de expressa determinação normativa para tal.
Assim, a edição de ato legislativo atribuindo expressamente tal
responsabilidade ao DER-MG, nos termos consubstanciados na
Proposição de Lei n° 14.530, afastaria qualquer possibilidade de
distorção da finalidade legal.

Em face dessas considerações, é forçoso concluir pela
improcedência das razões aduzidas pelo Executivo no propósito de
fundamentar o veto oposto à referida proposição de lei.

Conclusão -
Ante o exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 14.530.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Ermano Batista, relator - Antônio Andrade

- Olinto Godinho.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 51912000
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Agostinho Patrús - Ajlton Vilela - Dalmo Ribeiro Silva

- Ermano Batista - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge
Eduardo de Oliveira - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Maria
Olívia - Ol!nto Godinho - Rogério Correia - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila.

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 114h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, ás 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada
nesta edição.).

ATA DA 102 REUNIÃO ESPECIAL, EM 41912000
Presidência do Deputado Álvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Márcio Cunha - Palavras do Irmão Provincial Afonso Tadeu
Murad - Entrega de placas - Apresentação do Coral Marista e Vozes -
Palavras do Sr. Presidente - Apresentação da Banda Marcial Marista -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Alvaro Antônio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz

- João Leite - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olivia - Wanderley
Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - As 20h15min, declaro

aberta a reunião..Sob a proteção de Deus e em nome do povo
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mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Dimas Rodrigues, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Irmão Provincial Afonso Tadeu Murad, representante da
Província Marista do Rio de Janeiro; Franco Napoli, Diretor-Geral do
Colégio Marista Dom Silvério; e o Deputado Márcio Cunha, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração do

cinqüentenário do Colégio Marista Dom Silvério.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, que será executado pela Banda Marcial Marista, regida pelo
Maestro Antônio Alves de Oliveira.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Márcio Cunha

Exmos. Srs. Deputado Alvaro -Antônio, representando nesta
oportunidade o Presidente desta Casa, o ilustre Deputado Anderson
Adauto; Irmão Provincial Afonso Tadeu Murad, representante da
Província Marista do Rio de Janeiro; Franco Napoli, Diretor-Geral do
Colégio Marista Dom Silvério; Prof. Mário Zan; ilustres diretores,
professores e alunos presentes; comunidade escolar, pais, minha
esposa, meus filhos, que também tenho a grata satisfação de tê-los
como alunos dó Colégio Dom Silvério; meus amigos, minhas amigas,
ilustres Deputados: quero dizer da satisfação, da alegria desta Casa
em poder realizar hoje, nesta sessão solene, que simboliza, antes de
tudo, o reconhecimento do povo mineiro, por meio de seus legítimos
representantes, que somos nós, Deputados, esta homenagem, que,
sem dúvida alguma, vem expressar o que a comunidade gostaria de
dizer ao Colégio Marista Dom Silvério: muito obrigado por esses 50
anos ininterruptos de educação, de cultura, de sociabilização e por
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contribuir para a comunidade educacional mineira.

Esta Casa, portanto, é que se sente homenageada hoje.
Nos idos de 1950, Belo Horizonte era uma cidade amena e amável,

sem dúvida diferente da fervilhante metrópole que conhecemos hoje.
Sem parecer saudosista - até porque só viemos ao mundo em 1958 -,
diríamos que o progresso trouxe benefícios aos belo-horizontinos,
Mas lhes roubou um pouco da tranqüilidade de que desfrutavam em
meados do século.

A cidade contava, então, nas principais avenidas, com uma
arborização majestosa, que lhe valia o título de Cidade Jardim. O
clima não conhecia os extremos de hoje, já que o equilíbrio ambiental
não estava sujeito aos presentes desafios. O trânsito era mais
ordenado, e circulavam pelas ruas os bondes sonolentos que
deliciavam uma população sem pressa. As desigualdades sociais -
embora sempre existissem - eram menos visíveis. O perímetro
urbano cabia dentro da Avenida do Contorno, onde vivia a maioria dos
pouco mais de 300 mil habitantes.

Na Belo Horizonte menina, entretanto, a tradição educacionaf e o
incentivo à cultura já estavam presentes de forma vigorosa. A Capital
mineira desfrutava da justa fama de contar com algumas das
melhores escolas do Pais, fossem elas de nível básico ou
intermediário, fossem de nível superior. Foi a esse cenário que veio
integrar-se a Congregação dos Maristas, com a fundação, em 1015150,
do então Externato São José, hoje o Colégio Marista Dom Silvério. A
ele, e pelo seu cinqüentenário, estamos dedicando a reunião especial
de hoje, que tomamos a iniciativa de promover, como homenagem da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A tradição marista no Brasil não vem daquela época. Em 1897, 44
anos antes, aportavam no Brasil os primeiros educadores da Ordem,
estabelecendo-se em Congonhas do Campo. Traziam consigo a
experiência - iniciada por Marcelino Champagnat na França, várias
décadas antes - na educação dos jovens, sobretudo na área rural.
Estendendo seu apostolado às cidades, em breve se notabilizaram
pela excelência do ensino e espalharam sua ação benfazeja por todo
o mundo.

A filosofia do Beato Champagnat, de formar cidadãos por meio de
uma pedagogia integral e pessoal, não negligencia valores básicos



102
como a humanização, o respeito ao próximo e a solidariedade. É
nessa direção que se tem empenhado o Colégio Marista Dom Silvério,
ao conciliar, nestes 50 anos, a tradição educacional com as inevitáveis
transformações sociais. A história de nosso homenageado é uma
história de realizações e; como tal, merece ser aqui contada. Foi em
outubro de 1950 que o Colégio - antes Externato São José, dedicado
ao ensino primário recebeu aprovação dos órgãos públicos para
introduzir o curso ginasial. Passou, então, a chamar-se Ginásio Dom
Silvério, em homenagem ao Arcebispo de Mariana Dom Silvério
Gomes Pimenta, que havia trazido os irmãos maristas para o Brasil.

O primeiro ano letivo terminou com 93 alunos matriculados, os quais
se multiplicaram com a instalação do curso científico. Foi nessa época
que passou a chamar-se Colégio Dom Silvério. Dai para a frente,
nosso homenageado avançou sempre, como poderemos ver.

Em 1960, foram contratados os primeiros professores leigos, e três
anos depois iniciou-se a ampliação do prédio principal. A fundação do
Grêmio Estudantil Marista, o início do curso noturno, a abertura do
colégio para as alunas, a instituição das olimpíadas internas e a
inauguração do teatro foram alguns dos feitos que se registraram nos
anos seguintes.

Hoje, o Colégio Marista Dom Silvério constitui a realidade magnífica
que aí está: cerca de 4 mil alunos matriculados, assistidos por 153
professores e 131 funcionários; instalações que abrigam todos os
graus dos ensinos fundamental e secundário; moderna praça de
esportes, onde os alunos colocam em prática o ditado romano "mens
sana in corpore sano"; atualização cultural que garante ao corpo
discente um dos mais altos índices de aprovação nos vestibulares.

Pessoalmente, julgamo-nos privilegiados, porque, ao longo de nossa
vida, passamos por experiência positiva tanto como aluno, como na
qualidade de professor. Permito-me, portanto, neste momento, falar
um pouco sobre minha trajetória, justificando plenamente esta
homenagem. Iniciamos os estudos em nossa cidade natal de
Cachoeira da Prata, e as lembranças e subsídios que nos ficaram
desse tempo são as mais gratificantes. Transferindo-nos para Belo
Horizonte com a família, passamos a estudar no Instituto Nossa
Senhora de Pompéia, atual Colégio São Francisco de Assis. E uma
escola religiosa, tal como o nosso Dom Silvénio, e ali tivemos a
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oportunidade de desenvolver conhecimentos norteados pela ética
cristã e por princípios religiosos de fundamental importância em nossa
vida adulta, razão pela qual escolhi o colégio, para que os meus filhos
lá pudessem estudar.

Aprovado no vestibular para o curso de Química da UFMG,
passamos, paralelamente, a lecionar a matéria no colégio onde
havíamos estudado, o então Instituto Nossa Senhora de Pompéia,
bem como em outros estabelecimentos da Zona Leste de Belo
Horizonte. A vocação política nos chamou e mudamos de rumo,
conseguindo aprovação, posteriormente, na Faculdade de Direito
Mílton Campos, onde nos bacharelamos em Ciências Jurídicas.

Perdoem-nos, mais uma vez, os que nos ouvem se incorremos
nesse parcial retrospecto de nossa vida, mas o fazemos para registrar
a vivência rica e proveitosa que armazenamos, como aluno e como
professor: é ela que nos proporciona a adequada sensibilidade para
avaliar a obra do Colégio Marista Dom Silvério. E ela que nos permite
dimensionar a nobreza e a abnegação exigidas daqueles que
ensinam. E ela que nos identifica com o entusiasmo, com os sonhos e
com as legitimas inquietações dos jovens que estudam e que
constroem para o futuro. E essa experiência, finalmente, que nos abre
os olhos para a importância da educação.

Como representante do povo belo-horizontino na edilidade
municipal, como ex-Vereador, e agora como Deputado nesta
Assembléia, sempre apoiamos e estimulamos - com entusiasmo e
real conscientização - as iniciativas em prol da educação e da cultura.
Julgamos amoral e totalmente inaceitável a máxima daquele
imperador romano, segundo a qual os governantes devem dar ao
povo apenas pão e circo. Realmente, talvez seja afirmar o óbvio, mas
nunca é demais fazê-lo: o Brasil só irá consolidar seus foros de nação
civilizada quando eliminar o analfabetismo, proporcionar educação
adequada às crianças e aos jovens e priorizar os valores culturais
para todas as gerações. Sem isso, o desenvolvimento econômico
perderá seu sentido, pois a população não saberá como dele usufruir.

A homenagem ao Colégio Marista Dom Silvério é coerente com essa
nossa preocupação e com essa filosofia que esposamos. E justo e
oportuno que reverenciemos essa instituição-modelo, e o fazemos na
pessoa de seus atuais dirigentes, que pedimos vênia para nomear:
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Afonso Tadeu Murad, ilustre Provincial dos Maristas; aos Prof. Franco
Nápoli, Diretor-Geral; Roberto Gameiro, Diretor Pedagógico, e Mário
Zan, Diretor Adjunto. A eles, bem como aos dedicados e competentes
professores e funcionários do Colégio, os nossos cumprimentos. E
aos alunos, nossos calorosos parabéns por fazerem parte dessa
comunidade que se transformou em verdadeiro ícone pedagógico de
Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. A todos vocês, em nome
desta Casa, o nosso muito obrigado pela presença.

Palavras do Irmão Provincial Afonso Tadéu Murad
Exmo. Sr. Deputado Alvaro Antônio, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Deputado
Márcio Cunha, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, senhores e senhoras, Rubem Alves, conhecido
educador de todos nós, diz que o educador é aquele que sabe contar
histórias. Vou começar contando uma fábula. E a fábula do galo
orgulhoso, que alguns de vocês devem conhecer.

Conta-se que havia um galo que toda a madrugada se colocava no
alto do telhado e cantava forte, porque acreditava que era o seu canto
que fazia o sol nascer. Ele fazia isso seguidamente, vários dias. Uma
vez, o galo foi convidado para uma festa à noite. Foi para a festa,
comeu, bebeu cerveja, vinho e não acordou de madrugada. O sol
nasceu assim mesmo, sem o galo cantar. Quando ele acordou e viu
que o sol tinha nascido, entrou em crise. Podem imaginar um galo em
crise?

O galo entrou em crise porque viu que a sua onipotência não valia
nada. De fato, o sol não dependia dele. Essa crise foi extremamente
proveitosa para ele. Três dias depois, de madrugada, estava lá o galo
cantando outra vez. Alguém lhe perguntou: "Por que você está
cantando se descobriu que não é você que faz o sol nascer?" Ele
respondeu: "Mas descobri que com o meu canto o amanhecer é mais
bela Com o meu canto eu desperto as pessoas".

Penso que hoje, a nossa tarefa de educadores é um pouco assim.
Não temos mais a ilusão de que a escola pode transformar
radicalmente as consciências de nossos alunos. Eles estão sujeitos a
uma série de influências das quais somos apenas colaboradores, a
influência da mídia, os valores que permeiam a sociedade. Mas temos
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a consciência firme de que temos uma contribuição a dar para
formar pessoas com valores, pessoas que podem contribuir para criar
um planeta diferente, uma sociedade nova.

Esse compromisso dá sentido à existência do Colégio Dom Silvério,
contribuindo para formar cristãos e cidadãos. Assim, estendo essa
homenagem prestada pela Assembléia Legislativa aos grandes atores
desse processo, que são os nossos educadores. Portanto, peço que
os nossos professores e ex-professores, a nossa equipe de serviço e
os Diretores se levantem. Para vocês a nossa salva de palmas, o
nosso reconhecimento, a nossa gratidão.

Aproveitando este momento, expresso o nosso desejo de contribuir
com o poder público no que diz respeito à educação pública.
Conhecemos o valor do trabalho realizado pelo Colégio Dom Silvério
na educação das elites, mas o sonho do Pe. Champagnat era a
educação dos jovens mais pobres. Como Provincial dos Irmãos
Maristas, expresso nosso desejo de colaborar com o Estado de Minas
Gerais nas iniciativas de educação popular, sejam desta Casa, do
Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Estamos estudando uma
forma de contribuir para a recuperação de jovens presidiários, porque
a violência é uma questão muito séria em nosso Estado. Tenho
grandes esperanças de que o nosso desejo encontre eco nesta Casa,
quç pode contar conosco em projetos de parceria.

Temos em Minas o projeto São Vicente de Minas, que é uma escola
mirista pública, em convênio com o Estado. São 1.500 alunos que
têm acesso à educação marista gratuita. Em Belo Horizonte, temos as
experiências de casa-lar, de casas de acolhida, do centro de acolhida
de adolescentes em situação de risco. Queremos estender a nossa
presença- Queremos que os alunos do Colégio Dom Silvério tenham
condição de fazer do seu processo de educação um momento de
felicidade, exercitando também a solidariedade. Esse é o nosso
desejo, é aquilo por que temos nos empenhado.

Esperamos que, com a colaboração de todos, educadores, alunos,
que também são protagonistas do processo de educação, possamos
realizar esse sonho. Muito obrigado. Peço a São Marcelino
Champagnat que abençoe a todos vocês que estão presentes nesta
noite, participando desta homenagem, de que nos sentimos, de certa
maneira, co-autores. Muito obrigado.
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Entrega de Placas

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Irmão
Provincial Afonso Tadeu Murad uma placa alusiva a esta homenagem,
com os seguintes dizeres: "A formação das novas gerações constitui
prioridade no trabalho de construção da cidadania. Ao completar 50
anos educando nossos jovens, o Colégio Marista Dom Silvério faz por
merecer a presente homenagem, que lhe é prestada, em nome do
povo mineiro, pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 4 de setembro de 2000. Deputado Anderson Adauto,
Presidente."

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de passar a palavra ao

Irmão Raimundo Barbosa, ex-Diretor do Colégio Marista Dom Silvério.
O Irmão Raimundo Barbosa - Componentes da Mesa, prezados

amigos, amigas, alunos, funcionários do Colégio Dom Silvério, na
realidade, fui pego de improviso, mas um improviso tão gostoso que
acho que muita gente teria inveja de mim neste momento, porque
estou lendo o seguinte: "Senhor, viva Jesus, Maria e José". Quem foi
aluno e é professor sabe dessas primeiras palavras que aparecem em
qualquer caderno antigo de nossos alunos e professores.

Sr. Sebastião Clemente de Oliveira, faça o favor de levantar-se e vir
chegando. (- Lê:)

"Existem duas fontes perenes de alegria pura e verdadeira: o bem
realizado e o dever cumprido. O agradecimento da comunidade
educativa do Colégio Marista Dom Silv&lo por toda a dedicação,
empenho e zelo na missão de formar bons cristãos e virtuosos
cidadãos, como quer São Marcelino Champagnat. Seu nome estará
gravado para sempre em nossos corações e na história deste
educandário. A Diretoria do Colégio Marista Dom Silvério, hoje na
pessoa do Prof. Napoli".

Nós, maristas, neste dia 419/2000, homenageamos o nosso amigo
Sebastião, funcionário humilde e dedicado, mas muito esperto e
inteligente, grande colaborador que temos há 35 anos no Colégio Dom
Silvério. A ele, nosso agradecimento, nosso abraço.

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação do Coral Marista e Vozes

0 Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o
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Coral Marista e Vozes, regido pelo Maestro Marco Antônio Maia
Drumond, que executará as seguintes peças: "Ave Maria" de Marcos
Viana; "Coco Penoruê", do folclore nordestino; e "Xote das Meninas",
de Luiz Gonzaga.

- Procede-se à apresentação do Coral.	 -
Palavras do Sr. Presidente

Disse uma vez o escritor francês Alexis Carrel que o homem não se
faz sem sofrer, pois é, ao mesmo tempo, o mármore e o escultor.
Poderíamos acrescentar que, no esforço de esculpir a si próprio, não
trabalha como autodidata, mas recorre aos instrumentos da educação
e da cultura. E um desses instrumentos - do qual dispõe,
especificamente, a sociedade mineira - é o Colégio Marista Dom
Silvério. Por essa razão, a Assembléia está-lhe prestando
homenagem ao ensejo de seu cinqüentenário.

Meio século de atividades é período de tempo respeitável. Se nesse
período - tal como ocorreu - o mundo passou por transformações
formidáveis e freqüentemente traumáticas, isso tornou particularmente
onerosa qualquer obra de construção. Educar as novas gerações,
então, assumiu ares de desafio: como incutir na juventude aqueles
princípios da cultura e civilização cristãs num cenário de violência e
injustiça social? Foi difícil, mas o Colégio Marista Dom Silvério
conseguiu fazê-lo, a partir daquele dia 1 115150, data que assinala a
sua fundação.

Não vamos historiar a trajetória de nosso homenageado na Capital
mineira- Isso já foi feito pelos oradores que nos precederam. Nosso
companheiro Deputado Márcio Cunha, autor da iniciativa que deu
origem à reunião, foi bastante feliz ao associar sua vivência como
aluno e professor à obra educacional marista.

Gostaríamos, porém, de fazer referência especial às obras sociais
desenvolvidas pelos corpos docente, discente e administrativo do
Colégio: trata-se de trabalho integrado, com a participação, também,
dos pais de alunos, com o objetivo de exercer a cidadania e a
solidariedade, mediante assistência espiritual, pedagógica e médica a
crianças e jovens carentes. Como se vê, a comunidade marista não se
isola na redoma que lhe proporciona o saber e a cultura, mas
compreende e assume seu papel de agente social.

Resta-nos, ainda, lembrar que o trabalho dos discípulos de
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abranger todo o mundo. Quase duzentos anos são passados desde
que o fundador da ordem iniciou a empreitada grandiosa de levar o
ensino básico à juventude. De lá para cá, o nome "marista" tornou-se
sinônimo de educar, e de educar com qualidade. E esse trabalho -
que se espraia pelos cinco continentes - chegou ao Brasil em 1897,
com os discípulos trazidos pelo sábio e virtuoso Arcebispo Dom
Silvério Comes Pimenta. Portanto, foi muito a propósito a lembrança
dos fundadores, ao dar o nome de Dom Silvério ao estabelecimento.
Da mesma forma, é muito a propósito a homenagem que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em nome do povo
mineiro, presta ao caro colégio. Recebam seus Diretores, professores,
funcionários e alunos aqui presentes a saudação calorosa do Palácio
da Inconfidência. Muito obrigado.

Apresentação da Banda Marcial Marista
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação da Banda Marcial Marista, regida pelo Maestro Antônio
Alves de Oliveira.

- Procede-se à apresentação da banda.
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
Députados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordõm do dia anunciada é a
publicada na edição de 51912000.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS

PROPOSIÇÕES DE LEI N°3 14.530 E 14.519
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de dois

mil, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Fábio Avelar,
Ermano Batista, Antônio Andrade e Olinto Godinho, 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 Antônio Andrade, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar os pareceres do relator, Deputado
Ermano Batista, sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei nos
14.530 e 14.519. Com a palavra, o relator emite pareceres que
concluem pela rejeição dos vetos. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, os pareceres são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e suspende a reunião por alguns minutos, para que
seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao
Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da ata. Atendendo a
requerimento do Deputado Ermano Batista, a Presidência dispensa
sua leitura, considera-a aprovada, solicita aos Deputados que a
subscrevam e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Ermano Batista - Antônio Andrade - Olinto

Godinho.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 33 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
MICRO GERAES

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de agosto de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Antônio Júlio e Aílton Vilela (substituindo este ao
Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente,
Deputado Chico.Rafael, o Vice-Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
declara aberta a reunião. Em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Aílton Vilela, o Presidente dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, faz a leitura de ofício da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária do Município de Passa-Quatro,
em que são relatados problemas causados a essa entidade pelo
Decreto n° 40.987. Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião
se destina a discutir e votar proposições da Comissão e indaga se há
alguma proposição a ser apresentada. A seguir, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva passa a Presidência ao Deputado Ailton Vilela e
apresenta requerimento, em que solicita seja realizada audiência
pública no Município de Uberaba, em data a ser agendada. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência
e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Geraldo Rezende -

Bilac Pinto.
ATA DA i a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
N° 14.550
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As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de

setembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ailton Vilela, Jorge Eduardo de Oliveira e Rogério Correia
(substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ailton Vilela,
declara aberta a reunião e informa que esta se destina a eleger o
'Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
'Rogério Correia para atuar como escrutinador. Procedendo-se à
contagem dos votos, registram-se três cédulas de votação, sendo
eleito Presidente o Deputado Ailton Vilela e Vice-Presidente, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, ambos com três votos. O Presidente
eleito agradece a confiança nele depositada e designa relator o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Cumprida a finalidade da
'reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada em 61912000, às 15 horas, com a
finalidade de se apreciar o parecer do relator, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Doutor Viana - Rêmolo Aloise - Miguel

Marti n i.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14550
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 14.550, que regulamenta o § 2 1 do art. 66 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado e dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 13312000, S. Exa. encaminhou à
apreciação desta Casa as razões do veto.

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, 1, 'b", do Regimento
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Interno, o veto foi distribuído a esta Comissão Especial para
receber parecer.

Fundamentação
O art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição mineira estabelece que se tornará efetiva, em caso de
vacância, "a delegação dos serviços notariais e de registro em favor
do substituto do titular, desde que esse possua a estabilidade
assegurada pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República".

O objetivo da proposição vetada é, pois, regularizar a delegação
para os serviços notariais e de registro, uma vez que estabelece
condições e prazo para a expedição do ato governamental
declaratôrio da delegação efetiva. Reconhecida a delegação, o poder
público poderá iniciar, imediatamente, o processo de seleção para o
provimento das serventias que estiverem vagas, uma vez que não se
permite que nenhuma serventia notarial ou de registro fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis
meses, conforme estabelece a Lei Federal n° 8.935, de 1994, que
dispõe sobre os serviços notariais e de registro.

Ressalte-se que a Lei n o 12.919, de 1998, à luz do que dispõe a lei
federal supracitada, dispõe sobre os concursos de ingresso e de
remoção nos serviços notariais e de registro.

Vê-se, pois, a necessidade de se regulamentar o disposto na
Constituição mineira, razão pela qual somos conduzidos a opinar pela
rejeição do veto em epígrafe.

Conclusão
Somos, portanto, pela rejeição do veto total oposto à Proposição de

Lei n° 14.550, originária do Projeto de Lei n° 832/2000.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Doutor Viana, relator - Rêmolo Aloise.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 5/9/2000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento do Sr. Valdir
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Macedo Filho, ocorrido em 1 01912000, em Montes Claros. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. José
Antônio Ferreira, ocorrido em 251812000, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr.
Helton Ventura Baeta Neves, ocorrido em 221712000, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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ATAS

ATA DA 172 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/9/2000
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 10 Fase
(Expediente): Atas - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n o

s 1.189 a 1.19412000 - Requerimentos
n°5 1.609 a 1.627/2000 - Requerimentos da CRI das Licitações, das
Comissões Especiais da Juventude e do Micro Geraes e do Deputado
Geraldo Rezende - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Direitos Humanos e de Saúde e do Deputado Marco Régis (6) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Edson
Rezende e Doutor Viana - 2 2 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Geraldo Rezende;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da CPI das
Licitações e das Comissões Especiais da Juventude e do Micro
Geraes; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alvaro Antônio - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Bilac
Pinto - Daímo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro
- Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Oiívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Pastor George - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14h15min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
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povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr.
20-Secretário, para proceder á leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

12 Parte
I a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Marco Régis, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

OSr. 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° 1.189/2000
Dispõe sobre as empresas de asseio e conservação e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O exercício. , das atividades das empresas de asseio e

conservação obedecerá ao disposto na presente lei, ao seu
regulamento e às demais normas legais pertinentes.

Art. 20 - 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 material, equipamentos e
tecnologia.

§ 1 1 - A empresa promoverá a execução dos serviços de que trata o
"caput" deste artigo com pessoal necessário, sob sua inteira

t responsabilidade e direção.
§ 20 - A contratação de pessoal pela empresa de asseio e

conservação estará sujeita à Consolidação das Leis do Trabalho.
' Art. 31 - A empresa de asseio e conservação poderá prestar serviços

à pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
obedecidas as respectivas normas legais relativas aos procedimentos
licitatórios.
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dependerá de assento prévio junto à Secretaria de Estado de Indústria
e Comércio.

Art. 5° - As empresas de asseio e conservação terão seus
documentos constitutivos e respectivas alterações arquivados no
órgão do registro do comércio, sujeitando-se às mesmas exigências
impostas aos estabelecimentos comerciais, não podendo o capital
social totalmente integralizado ser inferior a 100.000 (cem mil) UFIRs
com vigência à época do registro.

Art. 6° - O pedido de registro de funcionamento da empresa deverá
ser instruído com os seguintes documentos:

- requerimento assinado pelo titular da empresa;
II - prova de constituição da firma, mediante o competente registro

na junta comercial em que tenha sede;
III - comprovação do capital social mínimo necessário para sua

constituição;
IV - comprovação da propriedade do imóvel onde se localiza a sede

da empresa ou recibo referente ao último mês de pagamento do
aluguei relativo ao contrato de locação da referida sede;

V - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -
CNPJ -;

VI - declaração de rendimentos de cada um dos sócios da empresa;
§ 10 - O pedido de registro a que se refere o "caput" deste artigo

deverá ser dirigido ao Secretário de Estado de Indústria e Comércio e
protocolado na respectiva Secretaria de Estédo.

§ 21 - Será indeferido o pedido que não for instruído com todos os
documentos requisitados ou aquele cuja documentação estiver
incompleta.

§ 3° - Não será deferido o requerimento cuja declaração de
rendimentos for incompatível com o aporte de recursos necessários à
constituição da empresa.

Art. 71 - A mudança da sede ou a abertura de filial, agência ou
escritório deverão ser previamente comunicadas à Secretaria de
Estado da Indústria e Comércio, em documento oficial da empresa,
com justificativa e o endereço da nova sede ou das novas unidades da
empresa.

Art. 80 - As empresas de asseio e conservação são obrigadas a
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fornecer mensalmente aos seus tomadotes de serviços
comprovante de regularidade de situação junto ao Instituto Nacional
do Segura Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e às
Fazendas Públicas Federal e Municipal.

Art. 9° - O registro nos conselhos profissionais será obrigatório
quando ocorrer o efetivo exercício de atividades que exijam
responsabilidade técnica de profissionais na respectiva área.

Art. 10 - Nas propostas para participação em licitações públicas ou
cotação de preços promovida por particulares, a empresa de asseio e
conservação deverá, obrigatoriamente apresentar cópias das GRPSs,
referentes aos últimos três meses imediatamente anteriores.

Art. 11 - As empresas de asseio e conservação em funcionamento
na data da publicação desta lei terão o prazo de cento e vinte dias
contados da data de publicação do seu regulamento para procederem
às devidas adaptações ao disposto na legislação.

Art. 12 - E vedado às sociedades civis e fundações a exploração
direta ou indireta dos serviços definidos no art. 2° desta lei.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua publicação.

Art. 14— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2000.
Miguel Martini
Justificação: O presente projeto de lei vem propor uma

regulamentação mínima para o funcionamento das empresas que
exerçam as atividades de asseio e conservação, na intenção não só
de regulamentar tal atividade, mas também, e principalmente, de dar à
sociedade a possibilidade de utilizar tais serviços com segurança e
qualidade.

Entendemos como necessária e pertinente a presente iniciativa,
sobretudo por tratar-se de proposta que disciplina determinadas
demandas específicas do segmento de serviços terceirizáveis, que se
reveste do mais alto interesse e importância para nosso Estado.

Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
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PROJETO DE LEI N° 1.190/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Campo do Meio, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE de Campo do Meio, 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: As iniciativas desenvolvidas pela referida entidade não

ficam apenas restritas a um trabalho puro e simplesmente educativo,
técnico ou pedagógico, mas sim abrangem a busca do exercício da
cidadania, que passa pelo ensino profissionalizante, de acordo com a
capacidade de cada aluno.

Para realização de seus objetivos, a Associação fornece a seus
alunos vestuário e alimentação, além de atendimento médico,
odontológico, fisioterápico e psicológico, executando, assim, um
trabalho da mais alta relevância em prol do município

A entidade atende 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 Comissõés de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
e/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.191/2000
Proíbe depósito prévio para internamento em hospitais públicos e

privados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer

natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de
urgência e emergência, em hospitais da rede pública ou privada.

Art. 2° - Comprovada a exigência de depósito, o hospital será
obrigado a devolver em dobro o valor depositado ao responsável pelo
internamento.
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Art, 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A exigência de depósito prévio, para internamento em

'hospitais das redes pública e privada, tem-se constituído numa forma
concreta de violação do direito à vida, gerando várias situações que
configuram omissão de socorro.

A Constituição de 1988 considerou a saúde como direito do cidadão
e dever do Estado. O art. 187 e o seu parágrafo único da Constituição
Estadual definem que as ações e os serviços de saúde terão sua
regulamentação, fiscalização e controle exercidos pelo poder público,
na forma da lei, cabendo a ele a execução dos serviços, que poderá
ser facultada, complementarmente, a pessoa física ou jurídica de
direito privado.

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação ao presente
projeto de lei.

- 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°1.192/2000
Declara de utilidade pública o Clube de Serviços Comando

Ecológico Carcará, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Serviços

Comando Ecológico Carcará, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2000.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei que apresentamos visa declarar de

utilidade pública estadual o Clube de Serviços Comando Ecológico
Carcará, com sede no Município de Belo Horizonte, cuja finalidade, e
objetivos, declarados em estatuto, se prendem à promoção da
cidadania, da ecopedagogia, do lazer, da saúde, da cultura e do
ecoturismo e ao auxilio direto ou indireto às entidades públicas e
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particulares na formação da cidadania, por meio da difusão de
métodos de ensino.

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

PROJETO DE LEI N°1.193/2000
Autoriza o DETRAN-MG a anistiar as multas de trânsito aplicadas a

mototaxistas pelo exercício ilegal da profissão no Município de Montes
Claros, no período de setembro de 1997 até a presente data.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Trânsito de Minas Gerais

autorizado a anistiar as multas aplicadas a condutores de mototáxis
pelo exercício ilegal da profissão, a partir de setembro de 1997 até a
presente data.

Art. 21 - Valores eventualmente já recolhidos aos cofres públicos
serão ressarcidos aos condutores, mediante requerimento protocolado
junto ao órgão competente.

Art. 31 - Serão cancelados os pontos negativos lançados no
prontuário do condutor.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2000.
Gil Pereira
Justificação: A Lei n° 12.618, de 24/9/97, autoriza o transporte de

passageiros em motocicletas em todo o Estado, cabendo ao município
a regulamentação do licenciamento e do emplacamento para o
serviço.

Uma vez autorizado o serviço por lei estadual, não cabe ao
município retardar ou dificultar a regulamentação do licenciamento,
permitindo que os condutores sejam penalizados pela omissão da
Prefeitura.

Destarte, a anistia das muitas aplicadas no período compreendido
entre a publicação da citada lei e a regulamentação do serviço virá
corrigir uma situação de exceção, em que os mototaxistas foram
penalizados, a nosso ver, indevidamente, uma vez que, amparados
por lei estadual, buscavam o sustento de suas famílias no exercício da
atividade.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N°1.194/2000
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Nova Acrópole de

Varginha, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Nova

Acrópole de Varginha, com sede no Município de Varginha.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O Instituto Cultural Nova Acrópole de Varginha tem

como um de seus principais objetivos fomentar o estudo comparativo
das ciências, das artes, das filosofias e das religiões. Para tanto,
ministra curso regular de filosofia clássica, assim como cursos
regulares visando ao desenvolvimento de atividades que trazem
beneficio à comunidade, tais como: primeiros socorros, cerâmica,
artesanato, leitura dinâmica, defesa pessoal, etiqueta, etc. Promove,
ainda, campanhas de assistência à população carente nas áreas de
saúde, educação e preservação do meio ambiente.

Além disso, a entidade preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública.

Por todas essas razões, esperamos a anuência dos nobres colegas
à concessão do titulo proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.60912000, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que tome as
providências determinadas pela Lei n° 13.087, de 1999.

N° 1.61012000, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária com vistas à divulgação, nas embalagens de álcool
doméstico, de normas para sua comercialização e utilização. (- A
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Comissão de Saúde.)

NO 1.611/2000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Centro de
Pesquisas e Conservação Iracambi pelas atividades em prol da
preservação da mata atlântica. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.61212000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Luiz Cláudio
Cury pelo Prêmio de Qualidade América do Sul 2000 concedido à
cachaça de sua fabricação.

N° 1.613/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Agricultura com vistas a que se
aumente o número de técnicos para pesquisa, assistência técnica e
extensão rural no Estado, especialmente com formação na área de
bataticultura.

N° 1.61412000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas a que determine
a realização de análise técnica no alho importado.

N° 1.61512000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da EMBRAPA com vistas a que se
facilite a aquisição de sementes de batatas a todos os bataticultores,
especialmente aqueles organizados em forma associativa ou
cooperativa. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.61612000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que se
promovam estudos que visem à redução do ICMS incidente sobre o
transporte da batata. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 1.617/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas a que se
intensifique a vigilância sanitária no processo de importação de
batatas sementes, em razão do risco de introdução de pragas e
doenças no País. (- A Comissão de Política- Agropecuária.)

NO 1.618/2000, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita
nos anais da Casa a matéria "Renovar é Preciso", publicada no jornal
"41 Poder" em 301712000. (-A Mesa da Assembléia.)

N° 1.61912000, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a se reiterar a
necessidade de que se cumpra o cronograma de obras da Usina
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Hidroelétrica de Jaguara dentro do prazo previsto. (- À Comissão
de Meio Ambiente.)

N° 1.62012000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
enviado ao Secretário da Fazenda pedido de esclarecimentos sobre a
metodologia aplicada ao cálculo do tributo relativo ao ICMS incidente
sobre as operações de fornecimento de energia elétrica no Estado. (-
A Mesa da Assembléia.)

N° 1.62112000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal
"Estado de Minas" pela promoção da Multiminas. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.62212000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Secretaria da Educação pelo transcurso do 700 aniversário de sua
criação. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.62312000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
determine estudos para isentar do IPVA os proprietários de veículo
que sejam portadores de deficiência. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

N° 1.62412000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Ruy
Mesquita, Diretor do jornal "O Estado de S. Paulo", pela publicação do
editorial "Proposta Indecente" na edição de 291812000. (- A Comissão
de Transporte.)

N° 1.62512000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja
transcrito nos anais da Casa o editorial "Proposta Indecente",
publicado no jornal "O Estado de S. Paulo" de 29/8/2000. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.62612000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao
asfaltamento da estrada que liga os Municípios de Almenara a
Jordânia. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.62712000, do Deputado Doutor Viana, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o piloto Bruno Furtado
Junqueira pela conquista do Campeonato Mundial de Fórmula 3000. (-
A Comissão de Educação.)
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Licitações, das Comissões Especiais da Juventude e do Micro Geraes
e do Deputado Geraldo Rezende.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos e de Saúde e do Deputado Marco Régis (6).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio cunha.
• Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, visitantes, senhores funcionários e companheiros, em
primeiro lugar, quero anunciar que amanhã, 7 de setembro, a data
cívica maior do País, sem dúvida alguma, merece por nós ser
comemorada. E evidente que o povo brasileiro tem muito ainda a
reclamar ou solicitar do Pais, que é, de certa forma, ainda jovem, mas
hoje desponta como uma das grandes lideranças mundiais: um povo
ordeiro, pacífico, trabalhador e, acima de tudo, com fé e esperança.
Por isso, a data de amanhã deve ser comemorada por todos.

Nós, do PMDB, com o PDT, o PV e o PMNI, estaremos, amanhã, na
Avenida Afonso Pena, fazendo um grande desfile pela paz, pela
solidariedade, por dias melhores e que venham a irmanar todos nós.
Acima de tudo, uma vontade muito grande de ter uma Belo Horizonte
muito melhor para nós e para os nossos filhos.

Amanhã, a partir das 11 horas, após o desfile militar, estaremos no
desfile pela solidariedade, pela paz e - por que não dizer? - no desfile
daqueles que têm uma proposta concreta para esta cidade, que é,
realmente, mudar os rumos administrativos de Belo Horizonte. Nossa
cidade, nas últimas décadas, foi um dos municípios brasileiros -
comprovado estatisticamente - que mais cresceu. Mas, infelizmente,
cresceram como Belo Horizonte inúmeros problemas, que a fazem
hoje uma cidade dificílima de ser administrada.

Nesse sentido, o PMDB, o PDT, o PMN e o PV têm uma proposta
nova para Belo Horizonte. E uma novidade nesta campanha a
candidata ser uma mulher, a companheira Deputada Federal Maria
Elvira, que já foi Deputada Estadual - e sempre foi das mais bem
votadas. Sem dúvida alguma, é a grande novidade nesse pleito
eleitoral. Nós, do PMDB e do PDT, temos a honra de apresentar à
comunidade belo-horizontina essa mulher guerreira, de fé e de luta,
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que, à frente da Prefeitura, fará uma administração revolucionária,
porque é o seu desejo. Trata-se de uma mulher aguerrida,
trabalhadora e que tem competência para isso. Portanto, com a nossa
ajuda e daqueles que querem mudanças na cidade, não tenho dúvida
de que transformaremos a administração de Beta Horizonte.

Gostaria de reiterar esse convite, amanhã, na Avenida Afonso Pena,
ã mais importante da cidade, extremamente jovem, com 103 anos,
também lá estaremos desfilando, com nossos carros alegóricos, para
fazer uma caminhada pela paz, pela solidariedade, mas, acima de
tudo, uma caminhada que demonstre ou que possa atingir um novo
caminho, melhor para todos nós. Sr. Presidente e Srs. Deputados,
gostaria de agradecer penhoradamente.

Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna é a preocupação
que temos em relação à proposta orçamentária do Estado.

Sabemos que o Executivo, por meio da Secretaria do Planejamento,
da Fazenda e outras afins, está elaborando o orçamento para 2001.
Recordo-me de que, à época do envio da proposta orçamentária para
este ano, 2000, o Secretário do Planejamento, Manuel Costa, disse
que o que mais caracterizava aquele orçamento era o fato de ser real
e de, efetivamente, fixar as despesas em relação às receitas
efetivamente produzidas, ou seja, era uma perspectiva real do que
aconteceria. Entretanto, no decorrer do ano, houve problemas, e o
orçamento não pôde ser executado da forma que o Executivo e o
Legislativo desejariam. Portanto, Sr. Presidente, advirto a respeito da
importância dessa mensagem do Governã do Estado, porque esta
Casa, junto ao Executivo, deve encontrar uma proposta mais realista
para o orçamento de 2001. Se, hoje, todos estamos falando em
modernização do Estado, em uma revolução da administração, a fim
de que se possa conceber a eficácia da máquina pública e a
probidade com relação ao dinheiro público, nesse sentido, temos o
grande cenário para que o Executivo e o Legislativo possam trabalhar
conjuntamente na busca de soluções. Há também a questão do
Judiciário, que, hoje, encaminha a esta Casa uma série de colocações
fundamentais, que devem ser analisadas.

Sr. Presidente, queremos, ainda, manifestar da tribuna a nossa
preocupação com uma série de projetos em tramitação na Casa.
Gostaria de chamar a atenção dos Deputados para um deles, que é
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irregularidades junto ao Executivo, no que concerne às licitações.
Nesse sentido, apresentei um projeto que cria a Ouvidoria da
Licitação, que seria coordenada por um Ouvidor escolhido em lista
tríplice, encaminhada põla OAB e pelo Ministério Público, entidades
que, sem dúvida, representam para a sociedade uma grande
esperança em termos de correção. Infelizmente, a Lei n o 8.666, que
rege o processo licitatário, avançou em alguns aspectos, mas guarda
resquícios de uma lei que, efetivamente, dá má contribuição a esse
processo, uma vez que permite que qualquer cidadão, com um
telefone celular e uma pastinha debaixo do braço, dele participe. Esse
é um entre tantos aspectos condenáveis dessa lei.

E importante falar sobre essa questão das licitações no poder
público, já que, todas as vezes que temos problemas em uma
Secretaria ou outro órgão, o processo licitatório está envolvido. Está
na hora de averiguarmos que essa questão das licitações deve ser
mais bem analisada. Por isso trouxe, para a apreciação dos meus
pares, essa contribuição: a criação da Ouvidoria da Licitação.

Acho que isso poderia dar-se por meio de um processo que não
venha a aumentar a burocratização da licitação, pois não é o que
desejamos. Sabemos que existem obras emergenciais e que alguns
setores carecem de maior agilização, mas o processo, a todo e
qualquer momento, tem que ser extremamente transparente e ágil e,
acima de tudo, não pode pecar por uma agilização desordenada,
suspeita. Portanto, Sr. Presidente, acreditamos que a Ouvidoria da
Licitação, que prevê uma lista tríplice, encaminhada pela Ordem dos
Advogados do Brasil, pelo Ministério Público, tem uma contribuição
muito grande a dar para o processo. E é a forma que teremos de
acompanhar todos os processos licitatórios do Estado. E uma forma
de esta Casa, que representa a legitimidade do povo mineiro,
acompanhar e fiscalizar os aios do Executivo. Acreditamos que, por
meio desse projeto, poderemos dar uma grande contribuição.

Além disso, Sr. Presidente, essa é uma meta do Presidente desta
Casa, Deputado Anderson Adauto, e dos membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária - estão no Plenário os
companheiros Deputados Eduardo Hermeto, Olinto Godinho e Miguel
Martini. E meta da Comissão, que sempre realizou um trabalho
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brilhante no que concerne ao acompanhamento do orçamento do
Estado, investir na fiscalização. Portanto, as ações da Comissão e de
alguns de nós têm que vir como contribuição, cada vez maior, para
que possamos acompanhar, 'pari passu", essas questões,
especialmente no âmbito do Executivo. Esse projeto que cria a
Ouvidoria da Licitação é uma contribuição do Legislativo, para tomar
mais transparente o processo licitatório da administração pública.

Hoje, convidamos os Deputados para participar conosco de uma
caminhada cívica que acontecerá amanhã, dia 7 de setembro,
patrocinada pelos partidos PMDB, PDT, PMN e PV, na Avenida
Afonso Pena, às 11 horas; todos os Deputados estão convidados,
assim como o povo de Belo Horizonte.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Deputado Márcio Cunha,
estou ouvindo com atenção seu pronunciamento. De fato, as
ouvidorias têm cumprido importante missão na administração pública.
No caso da Ouvidoria das Licitações - não sei se já foi objeto de
reflexão por parte do grupo de V. Exa. -, gostaria que fosse prevista a
competência de analisar as dispensas de licitação, o que é, talvez,
mais grave do que a licitação malfeita ou dirigida. Trata-se da
dispensa da licitação, que não passa pelo crivo da Comissão de
Licitação.

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço ao ilustre Deputado João
Paulo. Estou acolhendo a solicitação de V. Exa., que tem toda a
razão, porque, muitas vezes, os problemas estão na dispensa de
licitação. Veja-se a questão extremamente polêmica das obras do Sul
de Minas, dispensadas de licitação. E evidente; sem querer entrar no
mérito, que esse assunto é discutível. Estivemos no Sul de Minas,
inclusive com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que hoje preside esta
Casa, verificando que algumas estradas deveriam ter sido feitas
desde o Governo passado- A contribuição do Deputado João Paulo é
importante, e vamos inseri-ia no projeto. Obrigado a todos pela
atenção.

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

telespectadores da TV Assembléia, imprensa, em 28 de agosto, o
"Jornal do Senado" publicou uma noticia que para nós, da Comissão
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importante, porque nos trouxe novas esperanças. Trata-se de um
Projeto de lei de autoria do Deputado Federal Roberto Brant, de Minas
Gerais, proibindo a propaganda na televisão e no rádio de cigarros,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Os
anúncios só poderão ser veiculados por meio de pôsteres, painéis e
cartazes, na parte interna dos locais de venda. Proíbe, ainda, o
patrocínio de atividade cultural ou esportiva por empresas cujos
produtos são feitos à base de tabaco. A propaganda comercial de
cigarros não poderá ser associada à prática de atividades esportivas,
olímpicas ou não, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou
situações perigosas, abusivas ou ilegais. Também não poderá ser
incluída a participação de crianças ou adolescentes.

O projeto também proíbe a propaganda, venda e distribuição de
amostra ou brinde de cigarro pelo correio, bem como a realização de
visita promocional ou distribuição gratuita em estabelecimento de
ensino ou local público. Veta, ainda, propaganda fixa ou móvel de
cigarros em estádio, pista ou local similar.

Ressalto a importância desse projeto, de autoria de um mineiro, pois
a Comissão de Saúde já avançou bastante na discussão desse
assunto. A propaganda de cigarros, além de ser um abuso, é
contraditória em relação às ações do Governo, que, no ano passado,
investiu mais de R$20.000.000,00 no estimulo à plantação de tabaco.
Além disso, temos conhecimento da quantidade de recursos que são
gastos no tratamento de milhares de pacientes, vitimados pelo uso do
cigarro, com o enfisema pulmonar, a bronquite crônica, o enfarto
agudo do miocárdio, o câncer de próstata, etc. O cigarro é um veneno
extremamente viciogênico. Existem pesquisas demonstrando que é
mais viciogênico que a heroína. No entanto, está nas propagandas,
induzindo ao vicio as pessoas, especialmente os jovens e
adolescentes.

A bebida alcoólica é outro absurdo e é um assunto que já está
sendo bastante discutido.

E um absurdo deixarmos que os medicamentos sejam
propagandeados pelos potentes veículos de comunicação, como o
rádio e a televisão. Os remédios têm de estar sob o controle dos
farmacêuticos e dos médicos, que são os profissionais competentes
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para isso. Muitas pessoas consomem remédios porque viram
pessoas ilustres deste País, ligadas ao esporte, fazendo propaganda
de medicamentos, como o Vitasay e outros, que não são isentos de
efeitos colaterais. Aquela propaganda, que foi transmitida por aquele
ente de grande representatividade popular, demonstra os benefícios
que o remédio irá propiciar. Esses benefícios, muitas vezes, não
correspondem à realidade. Isso é muito sério, tanto que deve haver
um receituário médico e um controle farmacêutico. A minha região de
Barbacena, que é uma grande produtora de hortifrutigranjeiros, está
com o seu lençol freático, os seus rios e os seus riachos
contaminados por substâncias agrotóxicas, sem quase nenhum
controle de uso. Os agricultores também estão expostos aos
defensores agrícolas, que são venenos perigosos. Esse projeto fala
também da questão dos defensivos agrícolas.

As terapias entram no mesmo processo dos medicamentos: têm de
ter uma receita individualizada para cada paciente. Quem sabe a
terapia adequada a cada paciente é aquele profissional da área de
saúde habilitado para tal.

Deputado João Paulo, no dia 13 de setembro, o projeto será votado
pela Comissão de Constituição e Justiça, que terá uma reunião
conjunta com a Comissão de Assuntos Sociais. Há 23 emendas para
esse projeto. Esperamos que seja aprovado, em benefício da
-população brasileira. Nós, mineiros, que lutamos tanto contra essas
propagandas, estaremos felizes, sabendo que esse projeto pode ser
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
.0 Deputado João Paulo (em aparte)* - Muito obrigado, nobre

Deputado Edson Rezende. Com muita alegria, venho formular o meu
aparte em apoio à fala de V. Exa. Sou um ativista nessa brigada
contra o cigarro há mais de 20 anos. Esse é o meu esporte predileto.
Gostaria que não fosse, mas, infelizmente, abracei essa proposta. Por
onde ando, tenho falado sobre o cigarro. Participei, recentemente, da
li a Conferência Mundial Antitabaco, realizada em Chicago, nos
Estados Unidos, ocasião em que pude travar contatos e intercambiar
uma série de informações da maior importância para essa luta contra
o cigarro. Visitei o atual Ministro da Saúde, Senador José Serra, por
várias vezes. A Associação Nacional de Combate ao Tabagismo, de
que sou Presidente, juntamente com os demais Diretores, esteve com
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essa propaganda enganosa. O Governo nem precisa tanto dessa lei
que está sendo votada. Ela é importante também, e o Ministro está
atuando em várias frentes. Uma delas poderia ser a suspensão liminar
e imediata da propaganda do cigarro, por ser reconhecidamente
enganosa. Fazer propaganda enganosa constitui crime à luz do
Código de Defesa do Consumidor.

Não há como prosperar essa propaganda. A propaganda antitabaco
agrada-me. O cidadão vem para a TV e diz que, na juventude, foi
seduzido por uma propaganda muito bonita e que permanece bonita
hoje, até mais que antes. Foi seduzido por uma propaganda que não
utiliza uma linguagem verbal, mas uma linguagem emocional que
arrasta e escraviza. Na juventude ele optou pelo cigarro; agora, quer
largar e não consegue. Nem precisa mais, porque já lhe faltam as
duas pernas e ele praticamente já não tem vida para usufruir de agora
para a frente. Esse tipo de propaganda que choca foi feito pelo
Ministro.

Fico perplexo e boquiaberto quando percebo que os fabricantes e
marqueteiros do cigarro estão ameaçando o Congresso Nacional,
dizendo que vão retirar o apoio a eventos esportivos e culturais, como
Cariton Dance e outros, que se fazem no Brasil ás custas do que é
arrecadado com a desgraça da população brasileira com o cigarro.
Acho que os traficantes de drogas do Rio de Janeiro prestam à
população brasileira um serviço de muito maior expressão que o dos
fabricantes de cigarros. O traficante de drogas do Rio de Janeiro paga
o pré-natal das mulheres que não têm condição de fazê-lo, pagam
hospital para as mulheres terem suas crianças, pagam enterro,
escola, merenda, segurança para os favelados, etc. Os traficantes do
Rio de Janeiro prestam um serviço social muito mais importante que o
desses abutres produtores de cigarro e dos marqueteiros dessa área.
V. Exa. está de parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Edson Rezende - Para encerrar, Sr. Presidente, essa é
a questão das drogas chamadas lícitas - cigarro e álcool. Sabemos
que a incidência dessas duas drogas ditas licitas provoca danos a
milhões de brasileiros.

Outra coisa importante do projeto: "As emissoras que infringirem a
proibição poderão, inclusive, ter suspensa a programação pelo tempo
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equivalente ao dos anúncios em desacordo com a lei". Ou seja,
além da multa de R$5.000,00 a R$100.000,00, essa suspensão é
outra forma de dar um paradeiro a essa questão das propagandas
enganosas. A Comissão de Saúde e os membros que discutem essa
questão estamos realmente felizes, pois pelo menos uma atitude foi
tomada em relação às propagandas de cigarros, álcool, terapias e
medicamentos. Muito obrigado.

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

imprensa, funcionários desta Casa, pessoal das galerias, estamos
aqui para dar uma reforçada e ao mesmo tempo parabenizar a Mesa
Diretora da Assembléia. Queremos pedir todo o empenho da Mesa
Diretora para fazer o reajuste o mais rápido possível e atender às
reivindicações dos servidores desta Casa, que, desde 1995, não
receberam aumento. O Estado já deu reajustes e abonos, melhorando
a condição salarial dos seus funcionários. Os nossos funcionários
precisam urgentemente que seus desejos se tornem realidade- E uma
necessidade e uma vontade da Mesa da Casa. Tudo tem aumentado
ao longo desses anos, e somente os vencimentos do Legislativo não
sofreram nenhum reajuste até o presente momento. Queremos cobrar
uma decisão mais rápida da Mesa da Assembléia, para a liberação
desse reajuste, desse abono, seja o que for, melhorando um pouco a
condição do salário dos funcionários desta Casa. Esse era o meu
primeiro assunto.

Em segundo lugar, também não poderia deixarde homenagear a
nossa amiga Maria Caiafa, nomeada para a Ouvidoria do Estado. Ela
irá preencher a vaga deixada pelo nosso saudoso querido amigo Dr.
José Roberto. Desejamos a você, Maria Caiafa, muito sucesso e todo
êxito. Sabemos de sua competência e temos certeza de que irá
desenvolver um grande trabalho à frente da Ouvidoria do Estado.

O terceiro assunto, que também me preocupa muito, é o seguinte:
os criadores mineiros de gado recebem, com muita apreensão, a
noticia da ocorrência de focos de febre aftosa na Argentina, no
Paraguai e em dois municípios do Rio Grande do Sul.

Depois de uma luta árdua, de muitos anos, procurando a
erradicação desse mal, que inviabiliza muitos rebanhos e o comércio
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de zona livre de febre aftosa.

Apesar da liberação do chamado Circuito Pecuário Centro-Oeste,
quase metade do rebanho mineiro ainda sofre restrições quanto à
exportação, aguardando relatório final da Organização Internacional
de Epizootias - OlE.

O Governo do Estado se mobilizou rapidamente, tendo o Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA - intensificado medidas de proteção,
tais como: a fiscalização rigorosa dos eventos agropecuários, o
controle mais enérgico do trânsito de animais, a revacinação de
animais de até 30 meses de idade para fins de trânsito, além da
fiscalização severa nas 60 barreiras fixas localizadas em território
mineiro.

Não se sabe ainda a real extensão do problema, se há outros focos
no Rio Grande do Sul ou em outros Estados.

E necessário, porém, que as autoridades mineiras estejam alerta
para que não seja comprometido um trabalho tão persistente e bem
feito em nosso Estado.

Conclamo, pois, o Legislativo mineiro a somar esforços com o
Executivo, especialmente com a Secretaria de Agropecuária e
Abastecimento, colocando-se à disposição para apoiar medidas que
tranqüilizem os criadores mineiros e mantenham afastada de nossos
rebanhos a sombra perniciosa da febre.

Peço o apoio dos nobres pares nessa cruzada, com particular
destaque para a atuação da Comissão de Agropecuária desta Casa,
para que sejam sugeridas outras medidas de proteção e proposta a
liberação dos recursos necessários à preservação da sanidade do
rebanho mineiro.

Que as ações do IMA, por intermédio de suas 18 delegacias
regionais, que atendem mais de 790 municípios, sejam incentivadas e
continuem recebendo do Governo do Estado o suporte indispensável
ao êxito dessa campanha contra a febre aftosa.

Também não poderia deixar passar em branco o fato de que, no dia
30/8/2000, a associação dos funcionários desta Casa, a ASLEMG,
completou 40 anos de existência. E um dever nosso reconhecer o
valor dessa entidade para o engrandecimento dos funcionários que
aqui trabalham ao longo desses 40 anos.
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Tive a felicidade de estar presente e poder ver o primeiro
Presidente da entidade, aquele que sonhou junto com outras pessoas
do grupo. E o sonho tornou-se realidade, porque quando se sonha
junto é possível realizar. Assim, foi fundada a associação dos
servidores desta Casa.

Quero, pois, parabenizar o primeiro Presidente, Sr. Adônis, pai do
Eduardo Vieira Moreira, um dos Diretores desta Casa, como também
a atual Presidente, Arlete, que representa toda a categoria.

Parabéns a vocês, que continuam prestando um grande trabalho à
classe de funcionários desta Casa, pelos 40 anos de existência dessa
entidade.

Hoje quero denunciar uma situação que estamos apurando, mas
que já quero tornar de conhecimento público. Fui procurado pelo
presidente de uma associação comunitária de um pequeno povoado
da zona rural de Curvelo, lugar para onde estamos tentando, há um
ano, levar a TELEMAR, um orelhão ou um telefone. Pasmem com o
que passo a relatar. A TELEMAR está com um programa de expansão
e dentro de algum tempo chegará até àquela localidade para implantar
a telefonia, mas a associação comunitária da localidade de Poções,
em Curvelo, recebeu, por intermédio da Caixa Econômica Federal,
uma conta para pagar o telefone da localidade, o qual nem existe
ainda. há mais de um ano estou tentando que a TELEMAR implante
ali um sistema de telefonia, e já chegou lá uma conta de R$164,00
para ser paga na Caixa Federal, com número de conta e tudo o mais.
Levaremos isso ao PROCON e ao conhecimento da Policia Civil, para
que seja investigado, porque isso deve estar acontecendo em outros
lugares do nosso Estado.

Está havendo um grupo de estelionatários roubando das entidades,
e nossa obrigação é denunciar, investigar e entregar a quem de direito
para cobrar desses que estão agindo ilicitamente contra as entidades
e contra o povo de Minas Gerais. Quero adiántar que já estamos com
a conta em mãos; já fui à Caixa e à TELEMAR, que disseram que a
conta não é delas. Vamos descobrir que empresa é essa, que não
aparece, que não coloca telefone em lugar nenhum e envia uma
conta, por intermédio da Caixa Federal. Se "colar", "colou", estão se
enriquecendo ilicitamente e de maneira fraudulenta. Como isso pode
estar acontecendo dessa maneira no nosso Estado? Vou continuar
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minha investigação e, posteriormente, trarei os resultados para o
conhecimento de todos os nossos pares e levaremos adiante para que
sejam apuradas e cobradas as responsabilidades. Eram esses os
assuntos sobre os quais queria falar na tarde de hoje.

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

1 2 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa â 22 Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo 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 552 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.597/2000, do Deputado Cabo Morais; 1.600 a
1.602/2000, da Comissão de Direitos Humanos, e 1.60412000, do
Deputado Sargento Rodrigues; e de Saúde - aprovação, na 131
Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 1.531/2000, da
Comissão de Saúde, e 1.55212000, da Deputada Maria Olivia (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, em

que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei n° 931196. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XXXII do ar[. 232 do Regimento Interno.

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

vez, requerimentos da CPI das Licitações - suspensão de suas
atividadas; da Comissão Especial da Juventude - suspensão de suas
atividades até o início da próxima sessão legislativa ordinária; e da
Comissão Especial do Micro Geraes - prorrogação de seu prazo de
funcionamento por 30 dias (Cumpra-se.).

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 12, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é
a publicada nesta edição.).	 -

ATA DA 50 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas e dez minutos do dia trinta de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,
Dinis Pinheiro, Olinto Godinho e Alvaro Antônio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e debater com convidados a conclusão
das obras e o projeto de iluminação da BR-381, no trecho Contagem-
Betim. A Presidência informa, ainda, o recebimento de oficio dos Srs.
Maurício Guedes, Secretário de Transportes e Obras Públicas, e
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados. Passa-se à 21
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°5
1.58912000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.60312000, do
Deputado Bilac Pinto. Em seguida, o Presidente, na qualidade de
autor do requerimento que suscitou a realização do debate, passa a
Presidência ao Deputado Dinis Pinheiro e emite suas considerações
iniciais. Em seguida, o Deputado Alvaro Antônio assume a
Presidência dos trabalhos e passa a palavra ao Sr. Aloisio
Vasconceilos, Diretor de Operações da CEMIG, para suas
considerações iniciais. Logo após, inicia-se debate entre os
parlamentares e convidados. 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, 6 de setembro de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira.
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COMUNICAÇÕES
-0 Sr. Presidente despachou, em 619/2000 as seguintescomunicações:
Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento dos Srs.

Femando Donizetti Vieira Pedro, ocorrido em 141712000; Roque Parizi,
ocorrido em 16/7/2000; João Moreira da Silva, ocorrido em 231712000;
Antônia Benedita de Lima, ocorrido em 241712000; Lyse Jacob de
Macedo, ocorrido em 4/8/2000, todos em Muzambinho; e Norival
Nelson Chaves, ocorrido em 28/8/2000, em Guaxupé. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE
2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 95712000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Maria Andrade
Resende à Escola Estadual do Bairro Santa Amélia, com sede em
Belo Horizonte.

Na oportunidade em que a Comissão de Constituição e Justiça
procedeu ao exame preliminar do projeto, concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade, apresentando a Emenda
n°1.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora ao presente
órgão colegiado apreciar conclusivamente a matéria, de conformidade
com o que dispõe o art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A pretensão de se emprestar o nome da memorável Sra. Maria

Andrade Resende para denominar a Escola Estadual do Bairro Santa
Amélia, na Capital mineira, corresponde ao legitimo anseio
manifestado tanto pelo órgão colegiado do educandário, quanto pela
comunidade escolar em geral e pelos pais dos alunos.

D. Neném, como também ela era carinhosamente conhecida, foi um
exemplo de vida dedicada ao trabalho e aos menos favorecidos. De
fato, matriarca de família numerosa, sempre ao lado do marido, e
enfrentando dificuldades financeiras, mesmo assim não descuidava de
socorrer os pobres, sem alarde, seja coletando e doando-lhes
alimentos e remédios, seja ocupando o cargo de zeladora da Capela
da Misericórdia.

Ao homenagearmo-la, estaremos também prestando gratidão ao seu
filho Eliseu Resende, hoje Deputado Federal, a quem muito se deve a
criação e a expansão da referida escola.

Conquanto a proposição se nos afigure pertinente, cumpre-nos, por
outro lado, apresentar subemenda à emenda que lhe foi apresentada,
visto que, da forma como foi redigida, fica o entendimento de que o



educandário passaria a se chamar 'Escola Estadual do 2 0 Grau do 138
Bairro Santa Amélia" o que configuraria desacordo com a
nomenclatura adotada pela Secretaria de Estado da Educação, por ali
fazer referência ao grau de ensino ministrado.

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

95712000 com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1
Suprima-se da Emenda n° 1 a expressão "do 2° Grau".
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2000.
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.053/2000

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Associação Cultural de Televisão e Radiodifusão Comunitária do
Município de Ressaquinha, com sede nesse município.

Procedendo ao exame preliminar da matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça a considerou jurídica, constitucional e legal e
apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação, vem agora a proposição a este
órgão colegiado para ser apreciada conclusivamente, nos termos do
art. 103, 1, "a", cio o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o seu estatuto, a Associação Cultural de Televisão e

Radiodifusão Comunitária do Município de Ressaquinha tem por
objetivos, entre outros, criar, implantar e administrar um sistema de
integração de emissora de radiodifusão e TV ou outros meios de
comunicação comunitários em Ressaquinha, educando e
aperfeiçoando qualitativamente a produção e transmissão, bem como
agilizando as mobilizações de interesse civil emergencial.

Em razão da natureza de suas atividades, é inegável que a entidade
colabora decisivamente para que os associados e a população em
geral tenham seus interesses defendidos e possam efetivamente
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organizar movimentos legítimos voltados à cidadania.

Na oportunidade, vale esclarecer que a emenda apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça destina-se tão-só a retificar erro
formal verificado no art. l, sem alterar o espírito da norma ali
expressa.

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

1.05312000 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2000.
Bilac Pinto, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 1732 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 121912000
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°5 135 a 138/2000
(encaminham os Projetos de Lei no

s 1.195 a 1.19812000,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2' Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n

o
s 1.199 e 1.20012000 - Requerimento n° 1.628/2000 - Requerimento

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Proposições Não Recebidas:
Requerimentos do Deputado Doutor Viana (2) - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Transporte e do Deputado Sebastião
Navarro Vieira - Comunicação Não Recebida: Comunicação do
Deputado Bilac Pinto - 22 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerirríentos:
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; deferimento -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani
Barbosa - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Rogério Correia - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa.

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

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

Ata
- O Deputado João Paulo, 21- Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- A Deputada Maria Olívia, 1 2-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

'MENSAGEM N° 13512000*
Belo Horizonte, 5 de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa. para o obséquio de sua atenção e

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de
urgência, o anexo projeto de lei, que prorroga o prazo para a
construção de unidades residenciais previsto no artigo 2 0 da Lei
Estadual n° 12.644, de 17 de outubro de 1997, e dá outras
providências.

Renovo à Vossa Excelência, nesta oportunidade, as expressões de
meu elevado apreço.

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

Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.19512000

Prorroga o prazo para a construção de unidades residenciais
previsto no artigo 2 0 da Lei Estadual n° 12.644, de 17110197, e dá
outras providências.

Art. 1 0 - Fica prorrogado por mais três (03) anos, a contar desta data,
o prazo à COHAB-MG concedido para que inicie ela as obras de
construção das unidades habitacionais nos terrenos que lhe foram
doados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de
Minas Gerais - CODEURB -, em Liquidação Extrajudicial, na forma
prevista na Lei Estadual n° 12.644197.

Art. 20 - Inalteradas e mantidas ficam, outrossim, as demais
disposições da referida Lei, inclusive no que concerne à reversão do
terreno ao patrimônio da CODEURB, na hipótese de não se iniciarem
os serviços e obras de construção no prazo ora prorrogado.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 13612000*

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção

e apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de
urgência, o anexo projeto de lei, que dispõe sobre medidas de
segurança aos ex-Governadores do Estado e dá outras providências.

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.
Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2000.
Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais,
A Lei Federal n° 7.474, de 8 de maio de 1986, regulamentada pelo

Decreto n° 1.347, de 28 de dezembro de 1994, dispõe sobre medida
de segurança e apoio pessoal aos ex-Presidentes da República.

Ao analisar a questão no âmbito estadual, entendemos s& prudente
adequar a legislação ao ordenamento jurídico, a fim de que não fique
essa providência ao sabor da disposição do Governador de Estado
que, segundo sua função pública, permitirá ou não o apoio ao ex-
Governador.

Hoje não ocorre tal inconveniência, eis que, em tendo ocupado a
Presidência da República e, portanto, conhecedor da prática no
âmbito federal, V. Exa. determinou o atendimento ao titular que o
antecedeu, mas tudo isso sem qualquer regulamentação.

Destarte, encaminho a V. Exa. o projeto de lei que disciplina matéria
em definitivo, dando legitimidade e legalidade a essa concessão.

Atenciosamente,
Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, Secretário de Estado da

Casa Civil e Comunicação Social.
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PROJETO DE LEI N°1.19612000

Dispõe sobre medidas de segurança aos ex-Governadores do
Estado e dá outras providências.

Art. 1 0 - O Governador do Estado de Minas Gerais, terminado o seu
mandato, tem direito a utilizar os serviços de 4 (quatro) militares ou
servidores civis, destinados a sua segurança pessoal e apoio,
custeadas as despesas com dotações orçamentárias próprias do
Governo do Estado.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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.
"MENSAGEM N° 13712000*

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido a exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa,
o projeto de lei incluso, que dispõe sobre a reorganização do
Conselho de Industrialização - COIN1D.

A, exposição de motivos do Secretário de Estado da Indústria e
Comércio, que a esta faço juntar, deixa claro que a medida ora
proposta vem ao encontro da necessidade de dotar aquele colegiado
dos instrumentos necessários à realização dos seus objetivos.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelênciá a manifestação de
meu alto apreço e especial consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Exposição de Motivos

Senhor Governador,
Encaminhamos a Vossa Excelência, para ser submetido a exame e

deliberação da Assembléia Legislativa, o projeto de lei que reorganiza
o Conselho de Industrialização - COIND.

A medida proposta decorre da necessidade de dotar o COIND dos
instrumentos indispensáveis à consecução dos seus objetivos.

De fato, as transformações ocorridas na estrutura industrial do país
estão a exigir maior mobilidade de ação do órgão responsável pelo
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industrial.
A redefinição das competências do COIND e a sua maior integração

com a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, cujo titular passa
a dirigi-Lo, asseguram àquele colegiado condições satisfatórias para o
desempenho de suas finalidades.

Atenciosamente,
Francisco José de Oliveira, Secretário de Estado da Indústria e

Comércio.
PROJETO DE LEI N° 1.197/2000

Dispõe sobre a reorganização do Conselho de Industrialização -
COIND.

Art. 1° - O Conselho de Industrialização - COIND, instituído pelo
Decreto n° 18.086, de 21 de setembro de 1976, passa a ser regido por
esta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a sigla COIND e a
palavra Conselho se equivalem à denominação Conselho de
Industrialização.

Art. 20 - O Conselho de Industrialização - COIND, órgão consultivo,
subordinado à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEIC,
tem por finalidade participar da formulação de normas básicas de
política de industrialização e propor sua execução, observadas as
Diretrizes da Política Industrial fixadas de acordo com o Plano de
Desenvolvimento Integrado - PMDI, do Governõ do Estado.

Art. 3°- Compete ao COIND:
- manifestar-se sobre políticas de promoção industrial e propor a

utilização de instrumentos para atração de empreendimentos
produtivos para o Estado;

II - propor a compatibilização de planos, programas, projetos e
atividades de industrialização com as normas estabelecidas;

III - propor a criação de estímulos especiais, visando à expansão
industrial do Estado;

IV - propor a realização de estudos e pesquisas visando à
compatibilização da política econômica federal com os programas
estaduais na área de desenvolvimento industrial;

V - propor estímulos à descentralização geográfica da indústria;
VI - propor a utilização de instrumentos financeiros e crediticios que
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estimulem o aumento da produção industrial;

VII - propor a utilização de instrumentos fiscais que estimulem a
implantação, expansão, modernização, relocalizaçâo e reativação de
empresas industriais no Estado, observada a legislação pertinente;

VIII - deliberar quanto aos pedidos de participação ou
enquadramento nos programas de incentivo à área industrial oferecida
pelo Governo do Estado, emitindo pareceres com a indicação das
condições e a fixação dos prazos de concessão;

IX - aprovar seu regimento interno;
X - exercer outras atribuições previstas na

sobre o incentivo à industrialização.
Art. 40 - o COIND tem a seguinte estrutura:

- Presidência;
li - Plenário;
III - Câmaras de Política Industrial;
IV - Secretaria Executiva.
Parágrafo único - As Câmaras de Política Industrial serão criadas

pelo Plenário, órgão superior de deliberação do COIND, com prazos
de duração definidos, visando á elaboração de estudos, planos e
resoluções normativas inerentes aos objetivos do Conselho.

Art. 50 o COIND terá a seguinte composição:
- membros natos:

a) Secretário de Estado da Indústria e Comércio, que o presidirá;
b) Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

SEAPA;
c) Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia - SECT;
d) Secretário de Estado da Fazenda - SEF;
e) Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - SEMAD;
f) Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -

SEPLAN;	 -
g) Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG;
h) Presidente da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais

- CDI;
i) Presidente do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas

Gerais - INDI;

legislação especifica
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sociedade civil:
a) 1(um) representante da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais - ALEMG;
b) 1 (um) representante da Associação Comercial de Minas Gerais -

ACM mas;
c) 1 (um) representante do Centro das Indústrias das Cidades

Industriais de Minas Gerais - CICI;
d) 1 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais - FIEMG;
e) 1 (um) representante da Federação do Comércio do Estado de

Minas Gerais - FECOMERCIO;
f) 1 (um) representante do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas

Empresas de Minas Gerais - SEBRAE/MG.
§ 1 0 - Os integrantes do COIND, representantes das sociedades

civis organizadas, serão nomeados pelo Governador do Estado, por
indicação das respectivas instituições, sendo esta função considerada
de relevante interesse público. -

§ 21 - O Secretário Adjunto de Indústria e Comércio é o substituto do
Presidente do COIND, em seus impedimentos eventuais.

§ 31 - O mandato dos membros do COIND coincidirá com o do
Governador do Estado, permitida a recondução.

Art. 60 - Cada membro do COIND poderá indicar ao Presidente até 2
(dóis) substitutos, que  representarão em seus impedimentos.

Parágrafo único - Os substitutos dos membros do COINO serão
designados por ato do Presidente.

Art. 71 - O Plenário do COIND reunir-se-á uma vez por mês, em
sessão ordinária e extraordinariamente, quando convocado pelo
Presidente.

§ 1 1 - As deliberações do COIND serão tomadas por voto da maioria
simples do plenário.

§ 20 - O não-comparecimento de representantes da sociedade civil
organizada a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 50% (cinqüenta por
cento) das reuniões em cada ano, implicará a substituição dessa
organização junto ao COIND.

Art. 80 - O Diretor Superintendente da Superintendência de
Industrialização da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio será
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o Secretário Executivo do COIND.
Art. 90 - As normas complementares indispensáveis ao

desenvolvimento das atividades do COIND serão estabelecidas em
seu regimento interno, que deverá ser reformulado no prazo máximo
de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei, período em que
permanecerá em vigoro Decreto n° 31.365, de 2 de junho de 1990.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data deua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o

Decreto n° 18.086, de 21 de setembro de 1976 e suas modificações
posteriores, e os artigos 5 1 e 61 da Lei n° 9.515, de 29 de dezembro
de 1987?

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 13812000*

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-nos, visando atingir as metas de desenvolvimento social e

industrial de nosso Estado e em atendimento às diretrizes fixadas no
programa de nosso governo, dirigirmo-nos a essa Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de obter
autorização para que a Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - CDI-MG - propicie a implantação do Frigorífico Tamoyo Ltda.
em área industrial, no Município de Arceburgo.

A escolha da área industrial em Arceburgo prende-se a diversos
fatores, entre eles o estar aquele município apto, vocacio na] mente, a
desenvolver a agropecuária, levando o processo a toda região Sul do
Estado e, também, sua vizinhança com regiões de outros Estados
também vocacionadas àquele fim.

Assim é que, atrelado aos preceitos constitucionais da
impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade que regem os
atos administrativos, estamos enviando a essa Assembléia a proposta
de lei anexa, com a respectiva exposição de motivos.

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

Gerais.
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Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2000.
A implantação da Tamoyo naquela região do Estado gerará, de

início, considerável número de empregos diretos e indiretos.
Também trará ao Estado de Minas Gerais aumento expressivo na

arrecadação do ICMS, com seus benefícios em prol da coletividade.
Como é por todos sabido, a Companhia de Distritos Industriais de

Minas Gerais - CDI-MG - é sociedade de economia mista, sob o
controle acionário do Estado de Minas Gerais, criada que foi pela Lei
n° 5.721, de 21 de julho de 1971, com o fito de, entre outras
obrigações, projetar, implantar e administrar, diretamente, áreas
industriais e seus semelhantes, bem como todos os serviços e
equipamentos de apoio, conforme a lei mencionada, art. 2 1, inciso 1. O
Estado de Minas Gerais é detentor de 98% do capital daquela
sociedade.

A área industrial em Arceburgo será dotada de toda a infra-estrutura
necessária ao aporte da Tamoyo e de outras empresas consideradas
de apoio e que virão em conseqüência da implantação daquela como
empresa âncora para o desenvolvimento da região e de todo o Estado
de Minas Gerais. Todavia, para atendimento ao interesse daquela
empresa, que deseja ter o imóvel para sua implantação, em
conseqüência dos retornos que advirão para o Estado de Minas
Gerais, é que dirigimo-nos a essa douta Casa, solicitando autorização
para doar àquela empresa o imóvel, com isenção do Imposto sobre a
Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD - (Lei n° 9.722, de
1011189), a título de incentivo.

Aguardando votação em caráter de máxima urgência, reiteramos
inteira confiança nos componentes dessa augusta Casa.

PROJETO DE LEI N°1.198/2000
Autoriza o Poder Executivo a doar área industrial localizada no

Município de Arceburgo para o fim que menciona.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, em caráter

especial, de incentivo à industrialização, área industrial localizada no
Município de Arceburgo, conforme o protocolo de intenções firmado
entre o Governo do Estado de Minas Gerais e o Frigorífico Tamoyo
Ltda.

Parágrafo único - A área de que trata o "caput" deste artigo destina-
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se à instalação do Frigorífico Tamoyo Ltda.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Rubens Coelho de Mello, Presidente da COPASA-MG,
prestando informações relativas a pedido contido no Requerimento n°
1.54212000, do Deputado Alvaro Antônio.

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF (2), agradecendo
o voto de congratulações desta Casa por sua indicação para o cargo
de Diretor-Geral desse Instituto, formulado a partir de requerimento da
Comissão de Política Agropecuária; e prestando informações relativas
a pedido contido no Requerimento n° 1.34212000, do Deputado Edson
Rezende.

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° 1.19912000
Declara de utilidade pública o Centro Nacional de Tecnologia

Ambiental, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Nacional de

Tecnologia Ambiental, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2000.
Irani Barbosa
Justificação: A citada entidade vem prestando relevantes serviços na

área de educação ambiental, em todos os níveis, corri o propósito de
despertar e estimular o pensamento critico e favorecer a compreensão
do papel de destaque do meio ambiente na ciência, na tecnologia e na
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Sendo declarada de utilidade pública, ela terá maiores facilidades
para desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos
nobres Deputados para a aprovação deste projeto, considerando que
a entidade preenche todos os requisitos da legislação em vigor.

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

PROJETO DE LEI N° 1.200/2000
(Ex-Projeto de Lei n° 931196)

Declara o Município de Cachoeira Dourada como estância
hidromineral.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada estância hidromineral a área urbana do

Município de Cachoeira Dourada.
Art. 21 - os projetos de desenvolvimento e aproveitamento do

potencial turístico do município deverão preservar as características
culturais, as atividades econômicas e as especificidades locais,
ouvidas a população e as autoridades municipais.

§ 1° - A autorização para a exploração econômica dos recursos
naturais do município poderá ser concedida mediante projeto que
inclua estudos de impacto ambiental realizados em conformidade com
a legislação em vigor, observado o principio estabelecido no art. 251
da Constituição do Estado.

§ 2° - A execução de obras decorrentes dos efeitos desta lei, tais
como construção de complexo turístico-hoteleiro, de vias de acesso,
de logradouros públicos e de outros equipamentos urbanos, deverá
ser fiscalizada e acompanhada pelo órgão de preservação ambiental
competente.

Art. 3 0 - Para os efeitos desta lei, considera-se parte integrante da
estância hidromineral de Cachoeira Dourada o conjunto de recursos
hídricos e bens naturais, paisagísticos, arquitetônicos e urbanísticos
que compreende o lago do rio Paranaíba, as fontes de águas termais,
salinas e sulfurosas, o poço, os estabelecimentos balneários e
hoteleiros, as praças de esportes, os parques, os sítios e logradouros
públicos, as áreas de lazer e as benfeitorias previstas no plano diretor
do município.



151
Art. 40 - o poder público estadual estabelecerá, sob a forma de

convênio com o município, no âmbito de sua competência e
cumpridas as normas orçamentárias vigentes, condições para a
execução de obras de infra-estrutura urbana necessárias à instalação
dos equipamentos turísticos, nos termos do art. 250, III, da
Constituição do Estado.

Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2000.
Geraldo Rezende
Justificação: O Município de Cachoeira Dourada fica situado no

Triângulo, às margens do rio Paranaiba, na divisa de Minas com
Goiás. A região é dotada de riqueza natural magnífica, e nela se
destacam os recursos hídricos e minerais, a água sulfurosa e um poço
de águas termais com temperatura de até 401, vazão natural de
80.000 litros e profundidade de até 396m. O subsolo é abundante em
sais minerais, a paisagem é harmoniosa, o clima, agradável, e o
ambiente social, equilibrado.

Graças à administração eficiente dos recursos municipais, o
atendimento dos jovens em idade escolar tem sido pleno, e a cidade
goza de merecida fama de lugar aprazível, calmo, que convida ao
repouso do corpo e à tranqüilidade do espírito.

Integrando o trabalho humano, com a natureza, a represa de
Cachoeira Dourada criou o lago do rio Paranaíba, propiciandó à região
um novo espaço de recreação e lazer, que aumentou o potencial
turístico do município, contribuindo para a construção de um futuro de
grande desenvolvimento para toda a região do planalto Central.

Sabe-se que a indústria do turismo tem sido a atividade econômica
que mais cresce em todo o mundo, movimentando recursos altamente
significativos, além de contribuir para a preservação da qualidade de
vida nas regiões em que atua.

O reconhecimento de Cachoeira Dourada como estância
hidromineral, com toda a sua beleza natural e com possibilidades de
uma exploração turística planejada, será uma importante contribuição
à economia mineira, motivo pelo qual esperamos a aprovação de
nossos pares a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
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art. 188, c/c o ar!. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N° 1.62812000, do Deputado Marco Régis, solicitando seja enviado

ofício ao Diretor-Geral do DNER, com vistas à restauração do asfalto
da BR-491 ("Rodovia do Café"), no trecho que liga os Municípios de
Areado, Alfenas e Paraguaçu. (- A Comissão de Transporte.)

- E, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

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

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Doutor Viana, solicitando manifestação de
congratulações com o IPSEMG pela passagem de seu 88°
aniversário.

Do Deputado Doutor Viana, solicitando manifestação de
congratulações com o Sr. Murílio Hingel, Secretário da Educação, pelo
transcurso dos 70 anos de criação dessa Secretaria. (- Idênticas
proposições foram apresentadas anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.)

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

de Transporte e do Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Comunicação Não Rebebida

- A Mesa, nos termos do inciso III do ar!. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. Clóvis Batista de Carvalho, ocorrido em 11/9/2000. (- Idêntica
Proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sebastião
Navarro Vieira.)

2 Farte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

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

passa à 21 Parte da reunião, com a j2 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados
e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação,
na 491 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.58912000, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.60312000, do Deputado Bilac Pinto
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

em que solicita a retirada de tramitação do Requerimento no
1.57012000, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, nos
termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o
requerimento.

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
amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 109 a REUNIÃO EXTÁORDINÁRIA, EM 131912000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: Ata - 2' Parte
(Ordem do Dia): 2' Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Chamada para verificação de "quorum"; existência de número
regimental para discussão - Discussão de Proposições: Discussão,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.506;
encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei n° 14.519; encerramento da discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.521; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.523; designação de relator;
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do parecer -
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Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no
14.530; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.550; encerramento da discussão
- Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.551; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.554; encerramento da
discussão - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durvai Ângelo - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - AFiton Vilela - Alberto
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ei-mano Batista - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - 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. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

12 Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 22-Secretária "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
22 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, em sua 22 Fase, uma
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vez que não há matéria a ser apreciada na V Fase.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30

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

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 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 Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados, número

insuficiente para votação, mas suficiente para a discussão da matéria
em pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 14.506, que dispõe sobre o pagamento de
militares e servidores públicos ativos e inativos e de pensionistas do
Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei ri0

14.519, que reserva 4% das poltronas dos ônibus intermunicipais e
interestaduais às pessoas obesas e dá outras providências. A
Con'iissâo Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à PÊõposição 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. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
14.523, 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. O projeto encontra-se na faixa constitucional. A Comissão
Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do
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art. 145, c/c o art. 223, do Regimento Interno, a Presidência
designa relator da matéria o Deputado Chico Rafael e indaga de S.
Exa. se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do
prazo regimental.

O Deputado Chico Rafael - Farei uso do prazo regimental, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei no 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. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.550, que regulamenta o art. 66, § 2 0, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.551 que altera a Lei n° 12.622, de 2519197, que cria a Ouvidoria de
Polícia do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
14.554, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas controladas pólo Estado de Minas Gerais
para o exercício de 2001. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para a votação

dos vetos e tendo em vista que estes se encontram na faixa
constitucional, sobrestando as demais matérias da pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-

GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
-MG

Às quinze horas e trinta minutos do dia trinta e um de maio de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho
Silveira, Hely Tarqüínio, DjaIma Diniz, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e informa que não
há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, que
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator da matéria. O Presidente determina a distribuição das cédulas
de votação aos Deputados e convida o Deputado Djalma Diniz para
atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do
Deputado Agostinho Silveira para Presidente e do Deputado Djalma
Diniz para Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente "ad
hoc" proclama o resultado da eleição e declara empossado como
Presidente o Deputado Agostinho Silveira, a quem convida a tomar
assento à mesa e passa-lhe a Presidência dos trabalhos. O Deputado
Agostinho Silveira agradece a confiança nele depositada e declara
empossado como Vice- Presidente o Deputado Djalma Diniz. Logo
após, a Presidência designa o Deputado Luiz Fernado Faria como
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, Presidente - Djalma Diniz - Paulo Pettersen -

Hely Tarqüínio - Luiz Fernando Faria.	 -
ATA DA 46 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia vinte e três de agosto -de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau,
Aílton Vilela e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão.
Encontra-se presente, também, o Deputado Wanderley Ávila.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado AlIton Vilela, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater com o Presidente da FAEMG a
importância e a repercussão econômica do XIII Congresso Mundial da
Carne, a ser realizado de 18 a 21 de setembro, em Belo Horizonte. A
Presidência procede à leitura dos Ofícios n os 140/2000, do Diretor-
Geral do IGAM, e 289/2000, do Presidente da CEMIG, publicados no
"Diário Legislativo" de 101812000; 518/2000, do Superintendente
Regional do INCRA-MG; de ofício do Sr. Francisco Sérgio de Assis,
Presidente da Associação dos Cafeicultores da Região de Monte
Carmelo, publicados no "Diário do Legislativo" de 111812000; do Oficio
no 60012000, do Superintendente Regional do INCRA-MG,
encaminhando cópia dos aditivos aos convênios firmados entre esse
Instituto e a FUNDEP-UFMG e a FADENOR-UNIMONTES, para
aplicação de recursos do PRONERA no Estado de Minas Gerais. A
seguir, o Presidente registra a presença dos Srs. Gilman Viana
Rodrigues, Presidente da FAEMG; Alysson Paulirielli, produtor rural;
Célio Gomes Floriani, Altino Rodrigues Neto e José Carlos Lima Dias,
respectivamente, Diretor-Geral, Diretor Técnico e Chefe de Gabinete
do IMA; Fernando Cruz Laender, representante da EMATER, e
Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira, Presidente do Conselho Regional
de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Ato contínuo, o Deputado
Márcio Kangussu, autor do requerimento que motivou esta reunião,
tec& os comentários iniciais sobre o tema. Tomando parte da Mesa,
na condição de expositor, o Sr. Gilman Viana Rodrigues discorre
sobre a questão e se envolve em amplo debate com os Deputados e
os demais convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrada esta fase, o Presidente submete a votação, cada um por
sua vez, os Requerimentos n

o
s 1.556, 1.557 e 1.558/2000, de autoria

da Comissão, os quais são aprovados. Passa-se à 33 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposiões da Comissão, O
Presidente procede à leitura de requerimentos dos seguintes
Deputados: Carlos Pimenta, solicitando sejam discutidas com o
Presidente da CEMIG as tarifas de energia elétrica para irrigação;
Chico Rafael, pedindo seja realizada audiência pública para se
discutirem as condições de trabalho a que estão submetidos os
chamados "bóias-frias", que trabalham na colheita de café, nas
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regiões Noroeste, Alto do Paranaiba e no Triângulo Mineiro; e
Dalmo Ribeiro Silva, pedindo seja formulado apelo ao Ministro da
Agricultura, para que determine a realização de análise técnica no
alho importado. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. 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, 6 de setembro de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Fábio Avelar.

ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DO RIO SÃO FRANCISCO

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco
Régis, Carlos Pimenta, Sebastião Costa e Wanderley Ávila, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
suspende os trabalhos para que sê abra a reunião da Comissão
Especial para apreciar a Proposta de Emenda n° 24. Reabertos os
trabalhos, o Deputado Paulo Piau substitui o Deputado Sebastião
Costa, por indicação da Liderança do PFL. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar o Relatório Final da Comissão do Rio
São Francisco. Prosseguindo, a Presidência indaga do relator,
Deputado Carlos Pimenta, se está em condições de proceder à leitura
de seu relatório. Fazem uso da palavra, para discutir o relatório, os
Deputados Wanderley Ávila e Marco Régis. Submetido a votação, é o
relatório aprovadb. A seguir, o Presidente anuncia a presença do Sr.
Jarbas Soares Filho, Procurador de Justiça e Curador de Meio
Ambiente de Minas Gerais. Ato contínuo, o Presidente convida-o para
tomar assento à mesa. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra
ao convidado, que tece suas considerações sobre o relatório
apresentado pela Comissão. Participam dos debates todos os
parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigráf'icas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência determina a
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suspensão da reunião por alguns minutos para a elaboração da
ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado
Wanderley Ávila que proceda à leitura da ata, que é aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Nada mais havendo
a ser tratado, o Presidente agradece o comparecimento dos
parlamentares e do convidado e a participação dos parlamentares e
da assessoria e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
- Marco Régis, Presidente - Carlos Pimenta - Paulo Piau - Wanderley

Ávila.
ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas  dez minutos do dia vinte e nove de agosto de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo,
Geraldo Rezende e Bené Guedes, 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 é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente esclarece que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir,
informa que, em 211812000, foi designado relator do Projeto de Lei n°
1.075/2000, no 1° turno, o Deputado Bené Guedes; em 28/8/2000,
foram designados relator do Projeto de Lei n o 1.07812000 o Deputado
Bené Guedes e relatora do Projeto de Lei h° 1.093/2000 a Deputada
Elaine Matozinhos. Passa-se à discussão e à votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Bené Guedes, relator do Projeto de Lei no
1.07512000, não estando em condições de emitir o parecer sobre a
matéria, solicita prazo regimental, que é concedido pela Presidência.
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, 12 de setembro de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Ailton Vilela.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE
Às nove horas e quinze minutos do dia trinta de agosto de dois mil,



161
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Rêmolo Aloise e Doutor
Viana, membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes,
também, os Deputados José Braga e Carlos Pimenta. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara
aberta a reunião e, em virtude da . aprovação de requerimento do
Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os
Srs. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da Fundação
Ezequiel Dias - FUNED -, e Nery Cunha Vital, Diretor do Instituto
Otávio Magalhães - IOM -; em seguida, presta esclarecimentos sobre
o funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito. Os
depoentes, com a palavra, fazem suas colocações iniciais; após, são
questionados pelos Deputados Edson Rezende, Rêmolo Aloise e
Adelmo Carneiro Leão. O Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro entrega
documentação referente à FUNED. O Presidente a recebe e
determina que seja anexada aos autos. Na fase de discussão e
votação de proposições, o Deputado Edson Rezende apresenta os
seguintes requerimentos: pedindo seja solicitada ao Tribunal de
Contas do Estado cópia do Processo n° 131.938, referente ao Sr.
Francisco Panadés Rubió, ex-Superintendente-Geral da FUNED; seja
solicitada à Diretoria da Escola de Saúde da FUNED cópia do contrato
firmado e da prestação de contas referentes à Fundação KelIog e
aquela instituição, além da relação de recursos humanos vinculados à
Escola de Saúde; sejam solicitadas ao CNPq informações referentes à
importação de equipamentos e à isenção de tributos para a FUNED;
seja solicitada à Superintendência da FUNED cópia dos registros
realizados por peritos ou policiais (ocorrências, inquéritos, etc.)
referentes ao incêndio dos vidros ocorridos naquela instituição; seja
intimado a depor nesta Comissão o Sr. Marcelo Azalin, funcionário da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o objetivo de prestar
esclarecimentos sobre o Convênio n° 1112000, firmado com a FUNED.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta os seguintes
requerimentos: pedindo seja solicitada à Superintendência da FUNED
cópia do relatório de levantamento das relações de parentesco de
servidores daquela entidade, o qual está sendo elaborado pela Área
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obtenção de informações, "in loco", acerca do acondicionamento do
biolarvicida, da utilização do produto como matéria-prima, da
didanosina comprada e do funcionamento de outras áreas da FUNED.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados, O Presidente esclarece que o registro desta reunião
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a colaboração dos Srs. Tarcísio de Campos
Ribeira, Superintendente-Geral da FUNED, e Nery Cunha Vital,
Diretor do IOM, pelos subsídios prestados aos trabalhos da Comissão,
agradece a presença dos parlamentares convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 121912000, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2000.
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende - Doutor Viana - Alberto

Bejani - Adelmo Carneiro Leão.	 -
ATA DA 55 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos :do dia trinta de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissõê os Deputados Elbe Brandão,
Adelmo Carneiro Leão e Luiz TadeuLeitemembros da supracitada
Comissão- Havendo número regimental, a Pridente, Deputada Elbe
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtudé"da aprovação de
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidente
procede à leitura da seguinte correspondência: minuta de registro de
reunião do dia 21812000, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos; cópia de carta encaminhada por Kacilda Ribeiro Penna ao
Juiz Corregedor do Fórum de Belo Horizonte contendo denúncias de
corrupção no Fórum de Contagem; ofício do ex-Ouvidor de Policia
José Roberto Gonçalves de Rezende em que responde a assunto de
interesse do Cabo PM Lauro de Alcântara; convite da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Federal para a audiência pública de
lançamento da publicação do Instituto Interamericano de Direitos
Humanos - Protocolo Facultativo - Convenção sobre a eliminação de
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todas as formas de discriminação contra a mulher; convite da
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos para a
solenidade de assinatura do decreto de regulamentação da Lei n°
13.187 de 1999, no dia 2 de setembro, que determina o pagamento de
indenização à vítima de tortura praticada por agente do Estado;
denúncia de Bianc Amorim, que alega ter sofrido constrangimentos
por parte de policiais; documentação de Delci Bolivar de Castro
solicitando indenização nos termos da lei n° 13.187, de 1999; pedido
de Maria das Graças de Brito sobre transferência do detento Leandro
de Brito Assunção; correspondência de Raimundo de Souza e Vânia
Gonçalves de Assis, que solicitam ajuda para localização do interno
Antônio Conceição de Souza, desaparecido da Clínica Nossa Senhora
de Lourdes; documentação sobre denúncia de violência policial em
Bacaiúva; documentação encaminhada por Marcos Rodrigues da
Costa alegando ter sido torturado por policiais. A seguir, a Presidente,
comunica que o Deputado Adelmo Carneiro Leão foi designado relator
do Projeto de Lei n° 553199, do Deputado Sargento Rodrigues, e
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos n°5 1.597, 1.600, 1.601,
1.602 e 1.60412000. Ato continuo, passa-se à fase de discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados os requerimentos: do Deputado Luiz Tadeu Leite
solicitando o uso da palavra pelo Sr. Marcílio Botelho para apresentar
denúncias sobre violação de direitos humanos ocorrida na cidade de
Pedra Azul; do Deputado Carlos Pimenta em que solicita reunião
conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Saúde,
com o intuito de se debater o estágio atual do Programa de Prevenção
do Câncer da Mama no Estado. Durante a reunião, apresentam
denúncias à Comissão os cidadãos Marcilio Botelho Antunes, Hélio
Gomes, Elias Braga, Wanderley Fonseca, Ricardo Veloso e Geraldo
Nlagela 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, 13 de setembro de 2000.
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ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra
Pinto, Djalma Diniz e Marco Régis, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Marco Régis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e distribui ao Deputado Marco Régis os Projetos de Lei n o

s 372
e 536/99 e 980/2000 e ao Deputado Djalma Diniz, os Projetos de Lei
n

o
s 1.074 e 92712000. Encerrada a ? Parte dos trabalhos, passa-se à

11 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n os 372 e 536/99 e 98012000 (relator: Deputado
Marco Régis) e 1.074/2000 (relator Deputado Djalma Diniz). Passa-se

21 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° 92712000 (relator: Deputado Djalma Diniz).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros dá Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI N° 14.550
Às quinze horas do dia seis de setembro do ano dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela,
Doutor Viana e Rêmolo Aloise (substituindo este ao Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Miguel
Martini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ailton
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Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer do Relator e redistribui a matéria ao Deputado
Doutor Viana. Este emite parecer que conclui pela rejeição do veto.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Após, o
Presidente suspende a reunião para redação da ata. Reabertos os
trabalhos e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da
Comissão, o Presidente agradece o comparecimento dos deputados e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Doutor Viana - Rêmolo Aloise.

ATA DA 42 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de

setembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados HeIy Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão,
Alberto Bejani e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimeptal, o Presidente, Deputado Hely Tarqüinio,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouviras
Sras. Therezinha de Jesus Antonini Duarte e Ivete Mamedes de
Moraes, respectivamente, Superintendente e Diretora de Recursos
Humanos da Secretaria da Saúde. O Presidente presta alguns
esclarecimentos referentes ao funcionamento das CPI e, em seguida,
passa a palavra às depoentes, que fazem suas colocações iniciais.
Prosseguindo, são questionadas pelos Deputados Edson Rezende,
Adelmo Carneiro Leão e HeIy Tarqüínio. Na fase de proposições da
Comissão, o Deputado Edson Rezende apresenta requerimento no
qual solicita ao Presidente da Comissão de Licitações desta Casa que
encaminhe à Comissão toda a documentação relativa aos processos
de dispensa e inexigibilidade de licitação referentes aos órgãos da
administração central da Secretaria da Saúde e aos vinculados a ela.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento
solicitando sejam pedidas ao Secretário da Saúde informações acerca
das providências adotadas para a realização de licitação para a
contratação de serviços terceirizados, uma vez que os contratos
firmados pela Secretaria extinguem em dezembro de 2000. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
O Presidente esclarece que o teor da reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece às convidadas o subsidio prestado, agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 13 de setembro, às 9 horas, no
Plenarinho IV, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Hely Tarqüinio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro

Leão - Marcelo Gonçalves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.075/2000

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto em epígrafe
tem por finalidade a proteção do consumidor quanto à procedência e à
qualidade dos produtos combustíveis comercializados no Estado.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 3/6/2000, o projeto •foi
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu prazo
para emitir parecer.

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

Fundamentação
A proposição em análise versa sobre a proteção do consumidor no

que tange à procedência e à qualidade dos produtos combustíveis
comercializados no âmbito do Estado de Minas Gerais. Para tanto,
procura assegurar ao consumidor o direito a informações claras,
precisas e ostensivas sobre a natureza, procedência e qualidade dos
produtos combustíveis na circunscrição territorial do Estado.

Dispõe ainda o projeto sobre a obrigatoriedade de o posto
revendedor comercializar apenas combustíveis adquiridos da empresa
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distribuidora a cuja marca estiver vinculado ou anunciar em local
visível o nome da distribuidora da qual tiver adquirido o produto.

Estabelece para os infratores as penas de multa pecuniária, de
suspensão das atividades e até a de cassação da licença do
estabelecimento em caso do não-cumprimento dessa disposições.

Em que pese à meritória preocupação da autora da proposição com
• qualidade dos combustíveis oferecidos aos consumidores mineiros,
• matéria se reserva à União. Além disso, importa salientar que a
Comissão de Constituição e Justiça deixou de emitir parecer porque
perdeu o prazo regimental.

Dessa forma, numa abordagem mais ampla da matéria, alguns
aspectos merecem relevo.

Primeiramente, a União tem a competência privativa para legislar
sobre energia, nos termos do art. 22, IV, da Constituição da
República. No exercício dessa competência, editou a Lei n° 9.478, de
618197, dispondo sobre a política energética nacional e as atividades
relativas ao monopólio de petróleo e instituindo o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agêncià Nacional do Petróleo.

A Agencia Nacional de Petróleo - ANP - caberá, a partir de sua
implantação, exercer as atribuições do Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC - relacionadas com as atividades de distribuição
e re,venda de derivados de petróleo e álcool, conforme dispõe o ad. 91
da mencionada lei.

Vê-se, pois, que a regulamentação dessas atividades se acha entre
as competências da Agência Nacional de Pétróleo.

Ademais, a medida que se pretende estabeleceÊjá foi implementada
pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078, de 11/9/90, no
seu art. 60, que determina ser direito básico do consumidor a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei na

1.07512000.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Aílton Vilela.



COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
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COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 12/9/2000, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do

Sr. Clóvis Batista de Carvalho, ocorrido em 11/9/2000, em Caldas. (-
Ciente. Oficie-se.)



rs

169
BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 174a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 131912000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo e Hely

Tarqüinio
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: V Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - Y Fase (Grande
Expediente): - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
1.201 a 1.20512000 - Requerimentos n os 1.629 a 1.639/2000 -
Requerimentos das CPIs da Rodoviária, da Saúde e do Narcotráfico e
da Comissão Especial do Micro Gerais e dos Deputados Doutor
Viana, Sargento Rodrigues e Anderson Adauto e outros -
Comunicações: Comunicações da Comissão Especial do Rio São
Francisco e dos Deputados Bilac Pinto e Maria Olivia- Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Irani Barbosa, Durval Angelo, Irani
Barbosa, Amilcar Martins, Sargento Rodrigues, Márcio Cunha e Paulo
Piau - ? Parte (Ordem do Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Acordo de Lideranças; decisão da
Presidência - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência - Acordo
de Lideranças; decisão da Presidência - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Doutor Viana; deferimento - Requerimento
do Deputado Anderson Adauto e outros; deferimento - Discussão e
Votacão de Pareceres: Parecer sobre indicação do titular do IEF;
encerramento da discussão; votação secreta; inexist
para votação; anulação da votação; chamada para
número regimental; existência de "quorum" para v
da votação do parecer; votação secreta; aprovaç
Requerimentos: Requerimentos da CPI da Saúc
Especial do Micro Gerais, das CPIs da Rodoviária e
do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação -
1.48412000; aprovação com a Emenda n° 1 - R
1.497, 1.500, 1.510, 1.513, 1.516, 1.529, 1.5
aprovação - Requerimento n° 1.54312000; votação
salvo emenda; aprovação; votação da Emenda
verificação de votação; inexistência de "quorun

ncia de "quorum
recomposição do
tação; renovação
ão - Votação de
e, da Comissão
do Narcotráfico e
Requerimento n°
querimentos n°5

5 e 1.54112000;
do requerimento,
11 1; aprovação;
1" para votação;



anulação da votação; renovação da votação da Emenda n° 1; 170
aprovação - Requerimento n° 1.560/2000; votação do Substitutivo no
1; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação do
Substitutivo no 1 - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Durval Angelo, Olinto Godinho e
Márcio Kangussu; aprovação - Chamada para verificação de
"quorum"; inexistência de "quorum" para votação - Questão de ordem -
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; deferimento; discurso do
Deputado Amilcar Martins - Requerimento do Deputado lvo José;
deferimento; discurso do Deputado Ivo José - 33 Parte: Leitura de
Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Mr4ins - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto
- Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Ojalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Eçmano Batista - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Paulo- João Finto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Mácio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - 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) - As 114h14min, 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 3 Parte
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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 Rogério Correia, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO
Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente-Geral Fundiário

do Instituto de Terras de Minas Gerais, encaminhando relação dos
processos a serem titulados administrativamente por esse Instituto,
conforme determina a Constituição do Estado. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.20112000
Declara de utilidade pública o Lar Santo Agostinho Abrigo Amor -

Fraternidade -,corri sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Santo Agostinho

Abrigo Amor - Fraternidade -, com sede no Município de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2000.
Adelino de Carvalho
Justificação: O Lar Santo Agostinho Abrigo Amor - Fraternidade -,

por intermédio das atividades que realiza em Araxá, tem-se destacado
pela assistência social que dedica às pessoas carentes dependentes
de álcool e drogas.

Para a consecução de seus objetivos, fornece aos beneficiários
abrigo, alimentação, vestuário, assistência médica e farmacêutica,
buscando a recuperação e a reintegração dos pacientes na família, no
trabalho e na comunidade.



Pelo valoroso trabalho que a referida entidade desenvolve no 172
Município de Araxá, solicito o apoio dos meus ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.20212000
Acrescenta o § 41 ao art. 31 da Lei n° 13.655 de 2000, dispondo

sobre a venda de passagens a usuários do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 13.655, de 14 de julho de 2000, passa a

contar com o seguinte § 40:
"Art. 30 -	 .................
§ 41 - O preço da passagem para os passageiros que viajarem em

pé não poderá exceder a metade do preço cobrado pela passagem
dos passageiros que viajarem sentados.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor quarenta e cinco dias após a sua
publicação.

Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: Desde que assumimos nosso mandato, temos

recebido, em nosso gabinete, uma série de reclamações de
consumidores que, tendo de realizar viagens intermunicipais, em vista
da falta de lugares nos ônibus colocados à disposição, acabam
fazendo o percurso em pé-

As empresas autorizadas a explorar o serviço de transporte
ntermunicipal de passageiros, em grande parte dos casos, têm
cobrado, nas passagens dos consumidores que viajam em pé, o
mesmo preço das vendidas aos consumidores que viajam sentados.
Ora, é claro, no caso, o abuso das empresas transportadoras, que, em
face da necessidade de realizar a viagem por parte do consumidor,
cobram por serviços de qualidade absurdamente diversa, o mesmo
preço, o mesmo valor.

Assim, com o intuito de pormos fim a esse abuso, e como forma de
aprimorar o sistema estadual de direitos conferidos aos consumidores
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dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros,
apresentamos este projeto de lei, que, ao introduzir o § 4 0 no art. 30 da
Lei n° 13.655, de 141712000, faz justiça aos passageiros já
prejudicados pela indisponibilidade de um serviço de melhor qualidade
e com maior número de hoários.

Por tudo isso, esperamos contar com o apoio dos colegas desta
Casa à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 158, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.20312000
Declara de utilidade pública o Nanuque Futebol Club, com sede no

Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Nanuque Futebol Club,

com sede no Município de Nanuque.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2000-
Elaine Matozinhos
Justificação: O Nanuque Futebol Club, com sede no Município de

Nanuque, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por
finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas,
culturais e desportivas, principalmente futebolísticas, além de tomar
parte em competições esportivas nos termos da legislação vigente.

O Nanuque Futebol Club, no cumprimento de seus objetivos
estatutários, além de atuar como difusor da prática de atividades
esportivas, também fortalece e faz desenvolver o sentido de
municipalidade e o amor pela cidade por parte de seus habitantes.
Conta, por isso, com o apoio dos habitantes de Nanuque.

Por esses motivos, esperamos poder contar com o apoio dos
Deputados desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.20412000
Acrescenta dispositivo à Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994, que
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realização de transplantes.

Ari, 1° - Ficam acrescentados ao art. 2 0 da Lei n° 11.553, de 3 de
agosto de 1994, os seguintes dispositivos:

"Art. 2°- .......................................................
X - oferecer aos familiares do doador de órgãos, no ato de

confirmação da doação, sala no hospital onde se encontra internado o
doador, à espera de desligamento dos aparelhos, ou no local onde
será realizada a retirada dos órgãos, com o devido acompanhamento
psicológico.

Parágrafo único - O MG Transplante deverá promover a retirada dos
órgãos doados no prazo mínimo necessário para a movimentação da
equipe.

XI - Caso o doador tenha sofrido acidente de trânsito, acidente de
trabalho ou morte violenta, casos em que há necessidade do auto de
necropsia pelo Instituto Médico Legal, o MG Transplante requisitará o
médico legista para acompanhamento de retirada de órgãos e,
imediatamente, a realização da necropsia.

§ 1 1 - Na impossibilidade de comparecimento do médico legista, o
Estado providenciará imediatamente a remoção do corpo ao Instituto
Médico Legal para a realização da necropsia e, posteriormente, o
transporte do corpo ao local onde será velado, desde que nos limites
do Estado.

XII - Se o doador ou receptor for de outra unidade federativa, o
Estado de Minas Gerais fornecerá, no prázo máximo de 3 horas, o
transporte requisitado pelo MG Transplante.".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua publicação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2000.
Doutor Viana
Justificação: O MG Transplante é uma unidade do Sistema Nacional

de Transplante com estrutura organizada pela Secretaria de Saúde do
Estado.

A Lei n° 11.553 de 318/94, tem por finalidade o favorecimento pelo
Estado da realização de transplante. Os dispositivos a serem
acrescentados à lei têm por objetivo melhorar as condições dos
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familiares dos doadores, na espera angustiante da retirada dos
órgãos, e aumentar as possibilidades do MC Transplante na captação
desses órgãos.

- 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° 1.20512000
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caetanópolis o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Caetanópolis o imóvel de propriedade do Estado constituído dos lotes
no 13 e 14 do quarteirão no 12, situado naquele município na Rua
Conselheiro Barbosa da Silva, com área de 2.025m 2 (dois mil e vinte e
cinco metros quadrados), conforme a escritura pública transcrita sob o
n°. 850, às fis. 224 v/226 do livro 3, no Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Paraopeba.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo se destinará à
construção da Câmara Municipal de Caetanópolis e outros prédios
públicos.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
artigo anterior.

Art 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, de setembro de 2000.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O terreno objeto deste projeto de lei trata-se de imóvel

do Estado que se encontra ocioso, pois a escola Olivia Dale
Mascarenhas, que funcionava no local, foi transferida para outro
maior, cedido pela Prefeitura. Hoje o lugar encontra-se abandonado e
apresenta riscos à população.

Salientamos que o terreno já foi cedido recentemente, por meio de
contrato, à Prefeitura Municipal, e sua doação servirá aos propósitos
da comunidade, que irá construir no loca! a Câmara Municipal, além
de outros aparatos para servir à população local.
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Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.62912000, do Deputado Fábio Avelar, pleiteando sejam

solicitadas ao Secretário da .Fazenda informações sobre a
comercialização, em Minas Gerais, de veículos provenientes de outros
Estados, bem como sobre as ações do Governo Estadual para coibir
tal prática. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.63012000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o jornal "MG Turismo" por seus 15 anos
de atividades. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.631/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre o repasse ao
Tribunal de Justiça dos valores recolhidos ao Tesouro do Estado
como pagamento da Taxa de Fiscalização. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.63212000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Fazenda denúncia formulada pelo Sr.
Marciel de Almeida Freitas, segundo a qual teria recebido tratamento
desrespeitoso nas dependências desse órgão.

N° 1.63312000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública denúncia formulada
pelo Sr. Fernando Teodoro dos Santos, segundo a qual seu irmão,
Odilon Teodoro Santos, estaria sendo vítima de maus-tratos no
"Cadeião" da Gameleira.

N° 1.63412000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Polícia do Estado denúncia de abuso de
autoridade apresentada contra o Cel. PM Walace Suares,
Comandante do 30 CRPM, de Montes Claros.

N° 1.635/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia, para providências legais
cabíveis, denúncia do Dr. Ronaldo Bomfim Santos, Subprocurador-
Geral da República, sobre constrangimento sofrido por ele, causado
por dois policiais militares acompanhados de um fiscal da Secretaria
da Fazenda, que se recusou a identificar-se.

N° 1.63612000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Fazenda, para providências legais
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cabíveis, denúncia do Dr. Ronaldo Bomfim Santos, Subprocurador-
Geral da República, sobre constrangimento sofrido por ele, causado
por dois policiais militares acompanhados de um fiscal da Secretaria
da Fazenda, que se recusou a identificar-se.

N° 1.63712000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Ouvidoria da Policia com vistas a que se apure
denúncia encaminhada pelo Sr. Ricardo Veloso, Prefeito Municipal de
Bocaiúva, sobre o assassinato de duas pessoas e a tentativa de
assassinato de outra, pelos quais teriam sido responsáveis policiais
militares do município mencionado.

N° 1.63812000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos com vistas
a que se apure denúncia encaminhada pelo Sr. Ricardo Veloso,
Prefeito Municipal de Bocaiúva, sobre o assassinato de duas pessoas
e a tentativa de assassinato de outra, pelos quais teriam sido
responsáveis policiais militares do município mencionado.

N° 1.63912000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que se
apure denúncia encaminhada pelo Sr. Ricardo Veloso, Prefeito
Municipal de Bocaiúva, sobre o assassinato de duas pessoas e a
tentativa de assassinato de outra, pelos quais teriam sido
responsáveis policiais militares do município mencionado. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dasCPI5 da
Rodoviária, da Saúde e do Narcotráfico e da Comissão Especial do
Micro Gerais e dos Deputados Doutor Viana, Sargento Rodrigues e
Anderson Adauto e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial do Rio São Francisco e dos Deputados Bilac Pinto e Maria
Olívia.

Oradores Inscritos
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem

fui surpreendido por uma chamada feita em um dos jornais da nossa
Capital, com uma entrevista do 20-Vice-Presidente desta Casa,
Deputado Durval Angelo, a respeito de gazeteiros na Assembléia
Legislativa.
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Tenho estado aqui todos os dias, cumprindo minhas obrigações como
Deputado, e notei grandes ausências aqui dentro, como a de V. Exa.,
como Presidente do parlamento, e a do Deputado Durval Angelo, em
campanha permanente em Contagem e pelo interior de Minas Gerais,
ciceroneando o Presidente do PT e outras coisas mais. Não posso
admitir, em momento algum, ser chamado de gazeteiro. Estou
cumprindo meu quinto mandato e não aceito isso, vindo de pessoas
que não cumprem suas obrigações para com o povo de Minas Gerais.
Se os senhores são candidatos a Prefêito e queriam que o parlamento
continuasse desenvolvendo normalmente os trabàlhosde yerjam ter
pedido licença no momento correto, e, assim, o parlamento
continuaria a trabalhar da mesma forma. Não vou admitir e não vou
engolir nunca, na minha vida, o nome de gazeteiro. Em momento
algum usei os recursos desta Casa para fazer campanha; uso quando
é de forma institucional, para criar e trazer algum engrandecimento a
Minas Gerais. Quero dizer que, se o parlamento está parado, se não
está votando, é porque não tem um Presidente e um Vice-Presidente
presentes, porque estão em campanha. Por minha conta, o
parlamento estaria andando da mesma forma; não estaríamos
gastando o dinheiro do contribuinte de Minas Gerais à toa, pagando
conta de luz, ou todos tiraríamos licença.

Gostaria que V. Exa. dissesse ao nobre Vice-Presidente e
encaminhasse ao Corregedor desta Casa que discipline suas
palavras, pois fala por ele, e não pelo Deputado Irani Barbosa. Se tem
algum gazeteiro aqui é o Vice-Presidente; o Deputado Irani Barbosa,
não, porque está cumprindo suas funções. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não
vou exigir que o Deputado Irani Barbosa consiga compreender uma
matéria de jornal ou mesmo uma técnica jornalística. Isso seria
demais para sua compreensão, e não serei eu a fazer essa maldade
com ele. Quero deixar bem claro que esse Deputado recebeu um
telefonema do jornalista Luiz de Castro, perguntando sobre a opinião
deste parlamentar a respeito da ausência de parlamentares. Defendi,
como sempre o fiz, não é de agora, o corte de ponto de quem não
estiver presente. A manchete de gazeteiro nem é de responsabilidade
do jornalista, mas do editor do jornal. Talvez essa seja uma questão
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que o Deputado não compreenda, não vamos exigir isso dele,
porque é muito difícil, está além de suas capacidades. O que quero
deixar bem claro é que, para esse parlamentar que há pouco fez sua
intervenção aqui, é muito fácil comparar minha presença e a dele
nesta Casa, que deve ter se tornado um especialista em viajar pelo
MERCOSUL e não estar presente aqui. Quero dizer que há um
Acordo de Lideranças para a votação em três momentos especiais, o
qual foi definido por unanimidade, inclusive com o apoio da Liderança
do PT. Não questiono esse acordo.

Considero que esse senhor também não pode usar a palavra
"mora!"; em ørimeiro lugar, porque não entende o que é; em segundo
lugar, porque não tem uma prática pessoal que justifique o seu uso.

O que quero deixar bem claro é que este parlamentar não discorda
do Acordo de Lideranças, mas o apóia. O Deputado Ivo José, Líder do
PT, aprovou o Acordo. Se algum de nós do PT discordar, deve
encaminhar pelo fórum próprio. Eu, se tivesse alguma discordância,
encaminharia pelo fórum próprio, que seria por meio do meu Líder.
Não fiz esse encaminhamento. A minha opinião foi pessoal, e já a
defendi em vários momentos, que é a questão de corte do dia quando
houver matéria para deliberação e o parlamentar não estiver presente.
Tenho certeza absoluta de que todos os parlamentares que defendem
a ética e o funcionamento correto do parlamento não discordam dessa
posição.

Não respondo pela manchete estampada no jornal. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência

deseja apenas esclarecer que, como tem acontecido e já é rotina na
Casa, a condução do processo legislativo, principalmente do processo
de votação em Plenário, obedece às deliberações do Colégio de
Lideres. Efetivamente, foi entendido pelos Srs. Lideres, dentro de um
acordo preestabelecido, levando em conta a constatação óbvia de que
os Srs. Deputados1itipam ativamente das campanhas municipais,
seja direta ou indãenerde, gueieríamos, no mês de agosto, dois
dias destinados a oãa-+Iouveinttimpiirnento rigoroso por parte
dos Srs. Deputados, acatandoo acotdode±anças.

Na última votação, a pauta foi votadaridtni- Ficou acordado que
no mês de setembro teriamosvota$onoditlS,tDie..Acredito que a
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estamos fazendo mais do que o Congresso Nacional. No momento em
que foi formatado o Acordo de Lideranças, fiz questão de manter
contato com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Michel Temer. Eles constataram também que havia necessidade de
os Deputados Federais participarem do processo eleitoral, e não
haveria votação na Câmara dos Deputados no mês de setembro.

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, quanto à fala do nosso
Vice-Presidente gazeteiro, que tenta denegrir a minha imagem,
gostaria de dizer que nunca fiquei bajulando padre para estudar.
Naquela época eu trabalhava, enquanto S. Exa. ficava bajulando
padre para participar da política, porque, se dependesse de
competência, S. Exa. estaria na frente das pesquisas de Contagem.
Como depende de incompetência, V. Exa. conseguiu reduzir o nível
de voto do PT, que é de 13% naturalmente, para 7%, naquela cidade.

Gostaria de dizer que todas as viagens que fiz a serviço do
MERCOSUL foram acompanhadas do Vice-Presidente ou de Líderes
desta Casa, a convite do MERCOSUL, para engrandecer Minas
Gerais com alguma tarefa. Não fiz viagem alguma de avião ou
helicóptero para gazetear em Recife, fazer campanha ou carregar
pessoas de partido que viessem a Minas Gerais. Duvido que S. Exa.
levante os vôos que fez e que não foram para gazetear, a serviço do
seu partido ou de campanha. Não usou nenhum desses meios de
transporte para engrandecer este parlamento ou este Estado. Gostaria
que S. Exa. mostrasse o levantamento dos vãos de aeronaves pagos
por esta Casa.

Uma única vez o avião desta Casa deslocou-se para buscar-me,
após ter sofrido um acidente na estrada de Montes Claros. Foi a única
vez em que utilizei o avião desta Assembléia para fins particulares. E
S. Exa. o utiliza diariamente para a campanha. Deveria ter vergonha
na cara de representar o PT nesta Casa com tanta indignidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho
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dois assuntos de grande relevância para tratar, nesta tarde, da
tribuna da Assembléia Legislativa. O primeiro deve ser tratado com
absoluta serenidade. Trata-se de uma tragédia que se abate sobre
uma família mineira e que não pode ser usada por ninguém com fins
de proselitismo político. Refiro-me, evidentemente, a essa jovem,
Carolina Guedes Lopes, que acaba de falecer pela impossibilidade do
transplante de fígado. Internou-se em Belo Horizonte e estava na fila
da prioridade nacional para transplante de fígado. Respeitando a dor
dessa família enlutada, devo dizer a toda a população de Minas
Gerais e a todos os Deputados que o assunto é de extrema gravidade
e merece o nosso comentário.

Há uma dificuldade de comunicação entre o MG Transplante e o
Gabinete Militar do Governador sobre a responsabilidade de quem se
omitiu nesse episódio. E a Coordenadora-Geral do MG Transplante
contesta a explicação oficial do Governo de Minas Gerais, que tenta
se eximir de responsabilidade, e reafirma que havia possibilidade de
conseguir um fígado doado para essa jovem e que o Governo de
Minas não disponibilizou um avião da frota do Governo para, em
tempo hábil, buscar esse órgão doado em Santa Catarina, o que teria,
possivelmente, salvado a vida da jovem.

Em virtude disso, estou encaminhando ao Presidente da Comissão
de Saúde desta Casa, Deputado Miguel Martini, um oficio em que
solicito, baseado nos termos do inciso VII do art. 100 do Regimento
lnterrno , sejam convocados a Coordenadora Metropolitana do MG
Transplante, Ora. Aparecida Maria de Paula, e o Chefe do Gabinete
Militar do Governador, Cel. Marco Antônio Nazaré, para prestarem,
pessoalmente, à Comissão de Saúde da Assembléia esclarecimentos
sobre as dificuldades para liberação de avião oficial para trazer o
fígado que foi doado em Santa Catarina para o transplante dessa
jovem, Carolina Lopes.

O assunto é grave e merece ser apurado com seriedade. São vidas
humanas que estão em jogo. Se o Governo tivesse agido com a
presteza necessária, sem burocracia, talvez a Carolina não tivesse
falecido no início da tarde de hoje.

Sobre esse mesmo assunto, quero dizer que tramita, desde o dia 21
de junho deste ano, nesta Casa, um projeto de lei de minha autoria, o
Projeto de Lei n° 1.11212000, que determina que o Estado mantenha
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uma aeronave de sua propriedade à disposição para o transporte
de órgão destinado a transplante.

Acabei de fazer contatos com o Deputado Ermano Batista,
Presidente e relator da Comissão de Justiça, solicitando a S. Exa. que
desse prioridade a esse projeto de lei, para ser examinado em sua
comissão. O projeto estabelece a obrigatoriedade de o Estado manter
sempre um avião à disposição do MG Transplante, para que apanhe o
órgão a ser transportado e o traga, para ser realizado o transplante. O
Deputado Emiano Batista me assegurou prioridade absoluta na
Comissão de Justiça para essa matéria. Portanto, faço apelo a S. Exa.
e a todos os Deputados para que o assunto seja tratado com a devida
seriedade.

O Governo de Minas tem uma frota de nove aviões, dois jatos, dois
Guinger, um Bandeirantes, um avião da Policia Militar, um avião da
Polícia Civil, um avião da CEMIG e um Xingu à disposição da
Assembléia. E ainda tem mais 14 helicópteros, de grande alcance,
que podem voar durante a noite. Conheço bem a frota de aeronaves
do Governo de Minas, que é coordenada pela Casa Militar. Não é
possível que com uma frota desse tamanho jovens mineiros morram
por falta de transporte para órgãos doados. Vejo o Deputado Doutor
Viana querendo solicitar aparte, mas peço que aguarde a segunda
metade do meu pronunciamento, porque terei a maior satisfação em
dar-lhe aparte.

A segunda parte do meu pronunciamento trata também de um
assunto extremamente grave, porque mais uma vez o Governador
Itamar Franco armou a barraca do seu circo mineiro e entrou no
picadeiro como um bufão, para humilhar a todos os mineiros nessa
ópera bufa que não tem fim. Tenho em mãos o editorial do jornal
"Estado de Minas", do "Em Dia com a Política", $g. 2, do dia
13/9/2000. Vou ler alguns trechos. (- Lê:) "O Governador Itamar
Franco faz o seu show. Para quem é difícil saber. Apesar de haver
mudado a cúpula do seu setor social, o Governador não mudou de
postura. Continua colocando a briga com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso como única realização do seu Governo". Repito aos
Deputados. O editorial do jornal "Estado de Minas" diz: "O Governador
Itamar Franco continua colocando a sua briga com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso como única realização do seu Governo".
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Vai por ai afora e termina dizendo: "Ontem Itamar deixou de lado
os problemas financeiros de Minas, as questões administrativas.
Convocou coletiva para ameaçar FHC - sem descartar o uso de força
militar - por causa da fazenda em Buritis. A preocupação de Itamar
tem apenas uma direção: o Palácio do Planalto. Não inclui a
população de Minas Gerais". Tenho dito isso reiteradas vezes, desta
tribuna.

Vou ler também uma transcrição dos comentários do cineasta e
jornalista Arnaldo Jabor, feitos no Jornal da Globo, ontem à noite, dia
121912000. Disse sobre provocações ao Governo Federal e termina
com a seguinte fala: "E, por fim, a última casca da cebola de
provocações - é o Itamar Franco, o filhote do ColIor, escolhido a dedo
por sua mediocridade, para ser seu vice.

Itamar é a caricatura que transformou o Governo de Minas em um
picadeiro para suas palhaçadas criminosas, que já prejudicaram o
Brasil até nas bolsas internacionais. Itamar implora uma intervenção
federal que justifique a sua incompetência, mas a democracia tem que
tolerar esses oportunistas. Ademais, o seu caso não é de polícia, é de
injeção de sedativo e de camisa-de-força." Esse foi o comentário feito
pelo jornalista Arnaldo Jabor, na Rede Globo, ontem à noite-

Si-s. Deputados, diante da gravidade desses fatos e de mais essa
ópera bufa do Governador Itamar Franco - que anuncia uma missão
extravagante, totalmente descabida em Buritis, com enormes
despesas para o erário público de Minas Gerais, que está em situação
difícil, hospedando, inclusive, 15 oficiais no hotel principal de Buritis e
enviando tropas para lá - quero dizer que estou entrando com uma
ação popular, fundada na Lei Federal n°4.117, de 1962, para impedir
que ele prossiga nessa sandice, nesse desrespeito a nosso povo e
para obrigá-lo a ressarcir aos cofres de Minas o dinheiro gasto com
essa palhaçada Se quer montar o picadeiro, desta vez, o palhaço vai
pagar a conta.

Concederei aparte a todos que pediram, mas termino dizendo: não
sei se Arnaldo Jabor tem razão quanto a ser um caso de camisa-de-
força. Estamos diante de duas opções trágicas: ou o Governador está
consciente de seus atos e está cometendo gestos de desrespeito
deliberado contra o povo de Minas Gerais ou está com demência
senil, o que também é muito triste para o povo.
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pedir, por favor, que o Governador Itamar Franca pare de fazer essas
brincadeiras de mau gosta, pois não agüento mais as gozações de
todo o Pais. Coma Presidente da UNALE, convivi por quatro anos com
os Deputados de todo a Brasil, e, quando visitamos - ou mesmo por
telefone, quando não visitamos - outras regiões do País, recebemos
gozações por sermos mineiros e termos um Governo desrespeitoso
como este. A nossa pergunta é a seguinte: quando ele irá parar de
envergonhar Minas? Ele está nos envergonhando. Conversei com
outra autoridade do Estado que esteve no Rio Grande do Sul, e ele
me disse ter sido motivo de chacotas lá. Quando ele irá parar com
essa sandice?

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado, Deputado.
O Deputada Doutor Viana (em aparte)* - Agradeço o aparte. Quero

falar sobre a questão dos transplantes. Já entrei com um projeto de
extrema importância, e esse caso veio deflagrar a nossa pressão. 1-lá
pouco tempo, assistimos a um processo de doação de órgãos feito por
uma família de minha cidade, Curvelo, e percebemos como há
grandes deficiências nessa área. Em primeiro lugar, a família, que
doou os órgãos de um rapaz com morte cerebral, não tinha sequer um
local no hospital para esperar. O tempo para localização da equipe foi
enorme. Depois de tudo isso, a família, cansada, ainda teve que levar
o corpo do falecido para o Instituto Médico Legal, pois o hospital não
oferece a condução. E realmente deprimente a situação da MG
Transplante, e precisamos atuar para melhorá-la o mais rápido
possível.

Gostaria de parabenizá-lo por sua iniciativa e agradecer o aparte.
O Deputado Amilcar Martins - Agradeço ao Deputado Doutor Viana.
O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado Amilcar Martins,

parabéns pela sua coragem e determinação. Aproveito a oportunidade
para dizer ao Sr. Governador Itamar Franco que, ao invés de estar
perdendo tempo em brigar com Brasília e com o Brasil inteiro, em
fazer campanha eleitoral para Prefeito em Juiz de Fora e, para tanto,
colocando todo o seu secretariado à disposição das eleições, deveria
preocupar-se com coisas mais importantes. Existem funcionários com
mais de dez anos de serviços prestados correndo risco de serem
mandados embora. Ele precisa se preocupar com o emprego no
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Estado, com aqueles que precisam de sua preocupação e parar
com essas briguinhas bobas que estão levando todos nós, mineiros, à
chacota.

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado, Deputado.
Termino minha fala insistindo mais uma vez: não é possível que a

população de Minas Gerais continue sendo desrespeitada dessa
forma, o que envergonha a todos nós. Todos conhecem um filme
brasileiro intitulado "Vai trabalhar, vagabundo!". E claro que não faria
essa indelicadeza com o Governador, mas posso dizer, com absoluta
segurança: Governador Itamar Franco, pare com essa história, com
esse desrespeito a Minas, à nossa tradição e à nossa história e vá
trabalhar, preguiçoso! Vá trabalhar, Governador Itamar Cautiero
Preguiçoso Franco, Itamar Cautiero Preguiça Franco! Pare com essa
história. Pare de criar factóides políticos e comece a trabalhar, porque
seu Governo está invadido, tomado pela corrupção, pela
incompetência. Os R$100.000.000,00 arrecadados a mais, graças ao
aumento do preço do combustível e da tarifa de energia elétrica, V.
Exa. jogou pelo ralo e anuncia, hoje, um déficit anual de
R$1.000.000.000,00. Pare com isso e comece a governar Minas. Vá
trabalhar, Itamar Preguiça Franco. Vá trabalhar, preguiçoso!

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

estamos preocupados com essa onda de violência que vem assolando
nosso Município, nosso Estado e nosso Pàís. Infelizmente, tivemos a
noticia, por meio do jornal "Estado de Minas" do dia 11 de setembro,
na página 6, de que o Governo Federal pretende, com a reforma do
Código Penal, retirar a parte especial que se refere aos crimes
hediondos, ou seja, o estupro, o latrocínio, o seqüestro seguido de
morte.

Em Minas, fomos abalados pelo chamado caso Míriam Brandão.
Esse tipo de criminoso, com a reforma proposta pelo Ministro da
Justiça do Governo Fernando Henrique, será beneficiado, uma vez
que terá amenizado o tempo de cumprimento de sua pena. Estão
querendo resolver o problema carcerário do Brasil retirando de trás
das grades os chamados criminosos perigosos, ou seja, aqueles que
cometem crimes hediondos.
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Na semana passada, recebemos um grupo de taxistas

reclamando dos assaltos e latrocínios que a categoria tem sofrido.
Recebemos, também, a visita daquele pai que teve a filha estuprada e
estrangulada por um delinqüente, no Distrito de Tejuco, em
Esmeraldas, foragido da cadeia pública de Montes Claros. O cidadão
que comete tal crime, além dos criminosos que estão atacando as
mulheres no anel rodoviário, amanhã, com muita dificuldade, são
presos, identificados e levados ao Ministério Público. Após o
julgamento, são condenados a penas de lo, 15 ou 20 anos, O
Congresso Nacional, no entanto, está avaliando se permanece ou não
a parte geral, que trata dos crimes hediondos.

Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna para dizer ao povo de Minas
Gerais que os Deputados estão preocupados com essa proposta, que
poderíamos classificar de indecente, já que o Governo Federal não
tem competência para propor uma reforma que atenda aos anseios da
população. A reforma do Código Penal interessa muito à segurança
do cidadão brasileiro, porque os processos poderão ser agilizados,
permitindo que se coloquem na cadeia os bandidos perigosos.
Portanto, não poderíamos deixar passar em brancas nuvens essa
proposta do Presidente Fernando Henrique Cardoso, feita por meio do
Ministro da Justiça.

A matéria, cujo título é "Projeto acaba com crimes hediondos", diz o
seguinte: (- Lê:) "O que altera a eficácia da lei de crimes hediondos,
segundo os magistrados, é a nova redução do art 12, da parte geral
do Código Penal. Atualmente, as regras gerais desse Código aplicam-
se aos fatos discriminados por lei especial, como a lei dos crimes
hediondos".

Com essa reforma, desejam flexibilizar, tornar possível que esses
cidadãos - como aquele que matou um taxista para roubar o pouco
dinheiro de uma corrida, ou aquele que seqüestrou e matou uma
menina de 5 anos, cometendo, ainda, violência sexual -, após muito
sacrifício, muita protelação, em virtude de recursos na justiça, que
ainda existem no Código de Processo Penal, possam, amanhã, de
acordo com o regime semi-aberto, passar os finais de semana em
casa, voltando às ruas e delinqüindo novamente.

Esperamos que o Congresso Nacional não aceite essa proposta
indecente do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que deseja resolver o
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problema da superlotação da população carcerária por meio da
flexibilização da lei. Conforme a nossa Constituição, não existem as
penas de banimento, de trabalhos forçados, de prisão perpétua e de
morte, com exceção de crime militar em estado de guerra. Já que não
temos esses tipos de pena, daqui a pouco, ninguém mais ficará preso.
Esse maníaco que está incomodando as mulheres no anel rodoviário,
amanhã, depois de preso, identificado pela polícia e condenado a 20
anos, poderá estar nas ruas. Como faremos com a segurança pública
do Pais? Como faremos com as crianças, que vão à escola, com os
nossos filhos, que saem para passear, com as nossas esposas, que
saem para trabalhar? Portanto, o Congresso Nacional, o Senado
Federal e este parlamento têm de estar envolvidos nessa discussão.

Essas leis atingem diretamente o nosso quotidiano. Temos de nos
preocupar com essa questão. Peço aos Deputados que formem uma
frente parlamentar, encaminhando um documento subscrito por todos
os Deputados ao Congresso Nacional, pedindo uma revisão mais
cuidadosa dessa parte do Código Penal. Daqui a pouco, teremos
bandidos perigosíssimos na rua. Então, dirão que é culpa da policia,
do Ministério Público e do Poder Judiciário. Infelizmente, essas leis
estão sendo revistas no Congresso Nacional.

O Código Penal de 1940 precisa ser revisto urgentemente. Há
crimes que já não condizem com a nossa realidade social. Sabemos
que não podemos retroceder a ponto de permitir que bandidos dessa
estirpe, como traficantes, seqüestradores e assaltantes de banco,
possam gozar desse benefício da lei. Temos de deixar que esses
cidadãos paguem a sua pena. Caso estejam ociosos, temos de
arrumar-lhes trabalho, para que não voltem a delinqüir.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Sargento
Rodrigues, parabenizo V. Exa. por abordar um tema polêmico.
Aumento a critica quefaz ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Certamente, não está preocupado com isso, pois a sua preocupação
maior é com a fazenda de sua propriedade, em Buritis. O próprio MST
já divulgou uma nota, dizendo que não quer ocupar a fazenda, mas
sim fazer um protesto legitimo, porque, como o Presidente não efetiva
a reforma agrária, estão aumentando o desemprego, a violência e a
miséria. O Brasil de hoje é fruto de uma política econômica nefasta,
sem uma política social de investimento em áreas importantes, como
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a da reforma agrária. Quando o MST protesta, ele remete o
Exército para proteger a sua propriedade. Isso é inconstitucional.

O Governador Itamar Franco tem plena razão ao dizer que isso não
é papel do Exército, ou seja, proteger uma fazenda de propriedade
particular dos familiares do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
em sociedade com um grileiro. No Pontal de Paranapanema, em São
Paulo, ele foi apontado como um grileiro, que usa o Exército para
proteger a sua propriedade particular. Essa atitude do Presidente é
absurda. Fico pasmo de ver Deputados do PSDB defendendo a
presença do Exército em território mineiro. Isso é o espelho do que foi
o Governador Eduardo Azeredo na época em que não havia Governo
em Minas. Era um capacho do Presidente. Agora, já teria mandado
alguns amigos para lustrar as botas dos policiais militares do Exército
em pleno território mineiro. Ainda bem que é possível protestar contra
essa atitude, O MST tem feito isso, O Governador tem toda a razão ao
repudiar a presença do Exército em terras mineiras, principalmente
quando estão reprimindo o movimento dos trabalhadores rurais que
fazem um justo protesto. Parabenizo V. Exa. e aumento as criticas
contra os desmandos do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte do
Deputado Rogério Correia. Como foi dito pelo Gen. Alberto Cardoso,
em resposta ao Supremo Tribunal Federal, quando argüido pelo
Governador Itamar Franco, o Exército brasileiro estava cumprindo
uma missão, ocupando uma fazenda que era residência do Sr.
Fernando Henrique Cardoso. Isso é uma grande mentira. Essa
residência é de familiares do Presidente. O Governador tem o nosso
apoio, respeito e admiração, porque tem coragem de se posicionar
contra esses grandes desmandos que o Presidente vem fazendo
contra Minas Gerais, cerceando o Estado de todas as formas e
tentando impedir que recebamos recursos, como foi o caso do IDH 14,
ocasião em que compusemos uma frente parlamentar com o intuito de
pressionar os Ministros em Brasília.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - O tempo está ficando
cada vez mais escasso, mas esta Casa tem uma grande importância
no processo democrático, e nunca se desejaria que ela se fechasse.
Mas o que vemos é uma briguinha de políticos, uma briga entre o
Governador e o Presidente da República, o que nos envergonha. Fico
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pensando: se, realmente, o Presidente não pusesse o Exército
para guardar suas terras ou de sua família, será que o Governador
Itamar Franco faria alguma coisa, colocando a Polícia Militar lá? Por
que a dúvida? Porque o Governador que está ai é birrento, um
homem que não sei o que está fazendo aqui, porque não tem
competência para administrar o Estado. E bom lembrar que, há pouco
tempo, alguns sem-terra invadiram algumas terras, e foi dada a
reintegração de posse. O Governador, descumprindo a Constituição
Federal e o seu dever, simplesmente, não quis mandar reforços do
Estado para cumprir a ordem judicial. Não sou a favor de o Presidente
da República mandar o Exército cercar sua fazenda, como também
não sou a favor do que o Sr. Itamar Franco está fazendo. Mas uma
coisa é conseqüência da outra. Um abismo chama outro. Só espero
que essa briguinha não termine em cima da cabeça de cada um de
nós

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte do nobre
Deputado Antônio Genaro. Se fôssemos começar a relatar os fatos e
a refrescar a memória, principalmente do eleitor brasileiro, teríamos
que buscar o caso da pasta rosa, que o Sr. Fernando Henrique
conseguiu engavetar; o do PROER, com R$42.000.000.000,00 para
socorrer banco privado; a reeleição, com tantos Deputados Federais
pagos para votar a emenda da reeleição; o caso Eduardo Jorge, em
que a subcomissão já está esvaziada, porque não quiseram abrir uma
CPI contra Fernando Henrique Cardoso. Este Plenário tem que estar
atento a essas coisas. E graças ao Governo Fernando Henrique que
casos como esses não são apurados. Muito obrigado pela atenção.

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

e Deputadas, ilustres visitantes, funcionários desta Casa, três
assuntos me trazem hoje a esta tribuna.

O primeiro deles é para dar maior repercussão a um assunto que
interessa a toda a comunidade de Belo Horizonte, especialmente à
educacional. E uma conquista definitiva de todos nós, uma lei de
nossa autoria que concede, definitivamente, à UEMG um terreno para
a construção do "campus" da Universidade em Belo Horizonte. Temos
que comemorar esse fato, dar repercussão a ele, em razão de se
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questão da UEMG: mais do que isso, Sr. Presidente, é uma
demonstração inequívoca de que este parlamento e o atual Governo
viabilizaram definitivamente a UEMG, que, por muitos, era
considerada, até o momento, uma universidade virtual. Os
legisladores mineiros que nos antecederam trabalharam, idealizaram
e tornaram realidade a UEMG, mas, até então, é bem verdade, as
decisões, especialmente as de planejamento e de execução
orçamentária, não contribuíram e não avançaram, a fim de dotar a
Universidade de autonomia financeira e administrativa. E é nesse
sentido que vemos, hoje, o Governo do Estado sancionar o projeto de
nossa autoria em que, definitivamente, o "campus" de Belo Horizonte
fica consagrado no terreno da Avenida José Cândido da Silveira,
região Nordeste da cidade, mais precisamente entre os Bairros
Cidade Nova e União.

Lembro-me, Sr. Presidente, de que, há três anos, o Governo queria
implantar nesse local uma delegacia. Na oportunidade, como
Vereador por aquela região, fui alertado pela Ação Social da Psróquia
de Santa Luzia, pelo companheiro Presidente Fernando Lanza.
Solicitamos aos Deputados Miguel Martini e Osmânio Pereira, que ali
também foram votados, que nos ajudassem, a fim de que
impedíssemos que fosse implantada lá uma delegacia e se
prenunciasse ali a futura sede da UEMG. Felizmente, esse fato foi
consagrado. Portanto, hoje, por meio da sanção do nosso projeto,
podemos considerar que estaremos implantando ali o "campus" da
UEMG.

Outro assunto que me traz aqui, Sr. Presidente, novamente
repercutindo, porque já tiveram a oportunidade de trazê-lo a esta
Casa, é o projeto de nossa autoria que cria a Ouvidoria das Licitações.
O atual Governo tem convivido com uma série de denúncias,
praticamente todas relativas a licitações feitas pelos órgãos da
administração direta e indireta do Estado. Acreditamos que, para a
transparência no serviço público e a probidade administrativa, deve
haver uma perseguição eficaz, implacável das pessoas que estão à
frente dos diversos organismos da administração pública. Tem de ser
uma busca absolutamente constante. E, nesse sentido, na qualidade
de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária da Assembléia, sou alguém que tem, com os
Deputados que compõem essa Comissão, acompanhado o esforço
desta Casa para controlar os atos do Poder Executivo, a fim de
exercer o nosso poder de fiscalização. Não tenho dúvida de que serão
medidas como essa que, eficazmente, poderão minimizar essa
questão que hoje tem incomodado bastante este Poder e o Executivo.

Portanto, Sr. Presidente, ao propor a esta Casa esse projeto - a
criação da Ouvidoria das Licitações -, não temos outra intenção senão
promover uma transparência definitiva e acima de qualquer suspeita
de todo e qualquer processo licitatório no Estado de Minas Gerais, na
administração pública, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário.

Acreditamos que, dessa forma, estaremos contribuindo para um
processo mais transparente, para um processo mais eficaz. Sabemos,
Sr. Presidente, que a lei de licitação trouxe alguns avanços, promoveu
algumas mudanças no aspecto licitatório, mas, infelizmente, por uma
certa liberalidade, produz também momentos esdrúxulos, as suas
dificuldades. Hoje sabemos que qualquer pessoa com uma pastinha
debaixo do braço e um telefone celular pode participar de quase todo
o processo licitatório. Isso, evidentemente, emperra um pouco o
processo.

Mas gostaria de dizer, Sr. Presidente, que o nosso projeto não
deseja discriminar nem burocratizar mais a questão das licitações no
âmbito da administração pública. O que precisamos, efetivamente, é
controlar, acompanhar. Mais do que isso, Sr. Presidente, recebemos
sugestões sobre a questão das dispensas de licitações. As vezes, os
mais graves problemas estão no que a lei possibilita de dispensa de
licitação. Esse aspecto, portanto, é por nós encarado como
superveniente, o que nos fez alterar o projeto original.

Assim, Sr. Presidente, ao tomar a iniciativa de propor esse projeto
de lei, não temos dúvida de que esta Casa pode dar uma contribuição
efetiva para que os processos licitatórios no Estado sejam mais
transparentes e acompanhados pelo Ouvidor, que será escolhido em
lista tríplice, pelo Ministério Público e pela OAB-MG. Dessa forma,
poderemos ter pessoas que realmente contribuam muito para conferir
aos processos licitatórios do Estado uma eficácia que todos
desejamos, para diminuir essa série de preocupações que hoje estão
atingindo não só esta Casa como também o Poder Executivo.
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ordem política, diria, em parte de ordem eleitoral, e sobre a qual nós,
enquanto Deputados, enquanto detentores de um mandato e,
portanto, representantes da sociedade mineira, não poderíamos
deixar de nos manifestar - em especial este Deputado, já que fui
Vereador por quatro legislaturas consecutivas no Município de Belo
Horizonte, Capital do Estado -, que é exatamente o episódio da
renúncia do Deputado Federal Cabo Júlio como candidato a Prefeito
de Belo Horizonte.

Em primeiro lugar, quero dizer, com toda a fraternidade para com o
Deputado Federal Cabo Júlio, por quem tenho apreço, por quem
tenho respeito, que nos , causou estranheza a sua candidatura,
intempestiva, imprópria. E um Deputado Federal recém-eleito, é
verdade, dentro de um segmento muito específico e de uma
conjuntura muito específica.

Sr. Presidente, Moisés demorou 40 anos para levar o povo de Deus
à terra prometida. Coincidentemente, aos 40 anos, chego à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mas depois de 16
anos como Vereador em Belo Horizonte. Evidentemente, um líder não
se faz de um dia para o outro, nem em uma eleição nem em um
episódio.

Então, em primeiro lugar, lamentávamos e não entendíamos a sua
candidatura, absolutamente imprópria e intempestiva - insisto -, com
todo o respeito que tenho por tudo que representou naquelé momento
e pelo grande líder que é.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, a perplexidade que não é apenas
minha, mas uma constante hoje nas ruas de Belo Horizonte: a
renúncia do Deputado Cabo Júlio e, ato continuo, a sua manifestação
de apoio ao Prefeito candidato, aliás, pessoa que mais o atacou nos
programas eleitorais de rádio e de TV, enfim, em todos os meios em
que o Prefeito candidato pôde aparecer. Isso não entendemos.

Em sua coluna, o Vitório Medioli disse que a viúva casou-se no
cemitério. Foi essa a impressão que tivemos, porque foi uma renúncia
absolutamente intempestiva, que causou perplexidade em todos nós.
Imediatamente depois, hipotecou apoio ao Célio de Castro, que se diz
paradigma de determinadas questões. A perplexidade do povo de
Belo Horizonte é tamanha que, como Deputado Estadual por Minas
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Gerais, mais especialmente votado nesta cidade, sou obrigado a
publicamente manifestar-me. Concedo um aparte ao Deputado João
Batista de Oliveira, que compõe conosco a coligação BEl Mais Ação e,
sem dúvida alguma, disparadamente, é o melhor can&dato a Vice-
Prefeito e futuro Vice-Prefeito de Belo Horizonte.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte)* - Obrigado,
Deputado Márcio Cunha. Gostaria também de manifestar minha
perplexidade e até minha solidariedade ao Deputado Federal Cabo
Júlio, porque ficou a impressão de que ele foi massacrado nesse
processo e usado em determinado momento. A perplexidade maior foi
mostrar a todos nós que "o rei está nu". O Prefeito Célio de Castro
abriu mão de sua postura ideológica para fazer uma composição
fisiológica suspeita, e toda a população está desconfiada. O povo diz:
tem treta nesse negócio.

Fica a imagem de que o Prefeito Célio de Castro quer ganhar a
qualquer custo. Ele agora é um candidato fisiológico, como acusavam
seus adversários. Ele adquiriu, também, uma postura messiânica,
como se pudesse redimir todos os pecados: "Agora o Cabo Júlio está
comigo, tudo o que falei sobre ele não vale mais nada, agora ele vai
para o paraíso comigo, porque o estou absolvendo de seus pecados".
E como se o Prefeito Célio de Castro, nessa postura messiânica,
estiyesse acima do bem e do mal.

E importante fazer um esclarecimento para a população, porque
ficoü uma dúvida no ar, a população não entendeu o que aconteceu.
V. Exa. sabe do respeito que temos pelo Prefeito Célio de Castro e
pelo Cabo Júlio, mas ficou parecendo que, enquanto o Cabo Júlio era
adversário, ele era a figura do mal, agora está redimido dos pecados,
porque apóia o Prefeito Célio de Castro. Ficou aquela imagem que
usamos no semestre passado, do velho filósofo Sartre, dizendo que
"pornografia é o erotismo dos outros; enquanto ele não está do meu
lado, é uma pornografia enorme, se passa para o meu lado, passa a
ser carinho verdadeiro". Parabéns, Deputado Márcio Cunha.

4	O Deputado Márcio Cunha - Obrigado, Deputado João Batista de
Oliveira.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Quero parabenizar a
postura do PMDB de não se deixar intimidar pelas fofocas e intrigas
plantadas por esse Prefeito chamado Célio de Castro, dizendo que
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que já começa a correr por ai, mas a postura firme do PMDB e a
postura ética da Deputada Maria Elvira estão demonstrando que não é
mais do que fofoca, são esses lobos vestidos de cordeiros que tentam
ganhar no tapetão, como fizeram, infelizmente, com alguém que está
iniciando sua vida política, que é o Cabo Júlio, que pega uma
infantilidade daquelas e faz todas essas incoerências, O Cabo Júlio
chama o Prefeito de mentiroso, o Prefeito chama o Cabo Júlio de
seguidor de FHC e do FMI, e agora se abraçam e se amam,
esquecendo tudo.

Parabéns ao PMDB por essa postura ética de mostrar que a política
tem valores, sim, e que a Deputada Maria Elvira se manterá na
disputa e não se deixará levar por essas fofocas e intrigas plantadas
na imprensa, de que ela iria renunciar. Parabéns, Deputado.

O Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado, Deputado Miguel
Martini. Quero dizer que esses boatos são uma verdadeira
brincadeira. Somente a cabeça de neófitos pode imaginar que o
processo eleitoral em Belo Horizonte decidir-se-á no primeiro turno.
Quero dizer àqueles que plantaram isso que o PMDB de Maria Elvira
é o meu PMDB, é o PMDB de Tancredo e de Ulysses, que sempre
disputou eleições, independentemente do resultado. Não tenho
dúvidas de que Maria Elvira estará no segundo turno e de que será a
futura Prefeita de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente e
Srs. Deputados.

O Deputado Paulo Piau* - Peço à assessoria que passe a fita.
• - Procede-se à exibição de fita de vídeo.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, gostaria de dizer que esse

tipo de denúncia, o uso de máquinas do Estado para fazer serviços
particulares, chega a todo momento. Poderíamos recorrer a uma CPI
ou ao Ministério Público para atestar a veracidade dos fatos, mas
conseguimos essa filmagem e colocarei a fita à disposição do
Governador Itamar Franco, porque entendemos que S. Exa. é uma
pessoa séria e não tolera corrupção. Gostaria até de entregar
pessoalmente essa fita, para que S. Exa. possa, administrativamente,
tomar as devidas providências. Caso não tome, podemos recorrer à
CPI, ao Ministério Público, para evitar que o dinheiro público seja
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destinado ao favorecimento de pessoas que menos precisam, em
vez de ser gasto com obras sociais no Estado.

Coincidência ou não, Sr. Presidente, o proprietário desse
loteamento, o Sr. Pedro Carneiro, é seu correligionário na campanha
eleitoral de Uberaba. Vimos no documentário caminhonetes com o
emblema do Estado de Minas Gerais, máquinas do DER com
emblema e máquinas da RURALMINAS, com emblema. Portanto, é
um problema grave que devemos apurar para que o Estado não faça
corrupção. E esse parece-me mais um caso de corrupção que
acontece no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Jamais pedi
proteção de quem quer que fosse, mas já que se trata de uma
denúncia dessa natureza, gostaria que o Paulo Piau, meu colega aqui
na Assembléia Legislativa, tivesse a postura, a dignidade e a
determinação de ocupar esta tribuna para pedir desculpas da
acusação que está fazendo, que é mentirosa e está colocando o nome
de uma pessoa, que posso dizer que, definitivamente, não está
utilizando recursos públicos para fins particulares, em obra que
também não é dele.

Quero que, no momento oportuno, o Deputado Paulo Piau volte, em
tempo ainda, não para aproveitar esse espaço como espaço eleitoral,
num estado de desespero, mas para pedir desculpas pelo que está
fazendo aqui, hoje, nesta Assembléia.

O Deputado Paulo Piau* - Deputado Adelmo Carneiro Leão, terei a
dignidade de ocupar essa tribuna e dizer, no mesmo espaço de
tempo, caso isso não se confirme. Mas é nosso dever, como
parlamentar, fiscalizar, porque esse é um loteamento particular, e
podemos provar isso. Ali existem máquinas do Governo do Estado, e
se estão regulares ou não é a questão. Não tivemos tempo de
verificar, mas esperamos que o Governador possa fazê-lo. Mas,
enquanto não se identifica a verdade, temos que trazer os assuntos à
tona.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - V. Exa. verificou de
quem é o terreno, para, neste momento vir a esta tribuna e fazer uma
acusação injusta e desleal, Deputado Paulo Piau?

O Deputado Paulo Piau - E a informação que temos, Deputado. E
informação não se nega, coloca-se.
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Deputado Adelmo Carneiro Leão, perdoe-me, mas não queria

citar o nome da pessoa, por questão de ética, mas o seu irmão se
chama Pedro Carneiro. Por isso, talvez esteja doendo na sua carne.
Por questão de ética, não queria dizer o nome, mas o senhor me
obriga.

O Deputado Adeirno Carneiro Leão (em aparte) - Não é por isso, é
porque o Deputado está mentindo desta tribuna. E isso é grave.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

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

Presidência passa à 2 1 Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão Especial do Rio São
Francisco - informando a conclusão de seus trabalhos
(Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:

RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO PRAZO
DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A TRANSPOSIÇÃO

DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E SOBRE A REVITALIZAÇÃO
DE SEUS AFLUENTES

SUMÁRIO
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1.3 - Desenvolvimento dos trabalhos
1.3.1 - Reuniões da Comissão
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2 - A transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste

setentrional
3 - Síntese das declarações em Comissão
4 - Conclusões
5 - Recomendações
1 - Introdução
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1.1 -Antecedentes
Em decorrência de notícias veiculadas na imprensa nacional e da

constituição, na Câmara dos Deputados, de um grupo de trabalho
para estudar os problemas e as implicações da transposição das
águas do rio São Francisco, desde Cabrobó, no Estado de
Pernambuco, até o Nordeste setentrional, o Deputado Marco Régis
apresentou, em 221312000, requerimento solicitando a constituição de
Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos
sobre a Transposição de Aguas do Rio São Francisco e sobre a
Revitalização de Seus Afluentes.

O requerimento foi aprovado em Plenário na reunião ordinária do dia
281312000, e a Comissão teve seus membros indicados pelas
lideranças partidárias em 51412000, ficando assim constituída:

* - O quadro das lideranças partidárias foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 1510912000.

Na primeira reunião, realizada em 3/5/2000, foram eleitos Presidente
o DeputadoMarco Régis e Vice-Presidente o Deputado Luiz Tadeu
Leite, e foi designado relator o Deputado Carlos Pimenta. Definiu-se,
ainda, que a Comissão se reuniria, ordinariamente, às quartas-feiras,
às 15 horas.

Em virtude da exigüidade de tempõ para a realização dos estudos a
que a Comissão se propôs, foram apresentados requerimentos de
prorrogação de prazo, por 30 dias, em 171512000 e em 71712000, este
último com base no art. 73, § 40, do Regimento Interno.

1.2 - Objetivos
O objetivo principal da Comissão Especial era conhecer o projeto de

transposição das águas do rio São Francisco para as bacias do
Nordeste setentrional, a cargo do Ministério da Integração Nacional, e
avaliar as implicações socioeconômicas e ambientais de tal
ernpreendimentà para o Estado de Minas Gerais.

Buscou-se, também, estudar propostas e enfoques alternativos para
a revitalização do rio São Francisco, com vistas à recuperação de seu
caudal, seus afluentes e suas potencialidades de desenvolvimento
sustentável.

1.3 - Desenvolvimento dos trabalhos
Para alcançar os objetivos propostos, a Comissão colheu

depoimentos de Deputados Federais membros do Grupo de Trabalho
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da Câmara, de Deputados representantes das Assembléias dos
Estados da Bacia Hidrográfica do São Francisco, de representantes
de órgãos públicos federais e estaduais e dirigentes de entidades
diretamente ligados ao projeto, de técnicos e Diretores de empresas,
bem como de representantes de organizações não governamentais.

Nos dias 19 e 20 de junho, a Comissão participou do ciclo de
debates sobre o tema da transposição das águas do rio São Francisco
promovido pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com o apoio
da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por
intermédio do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM - e de
outras entidades ligadas à questão em Minas Gerais.- -.

1.3.1 - Reuniões da Comissão
Nas reuniões da Comissão foram ouvidos os seguintes convidados:
- dia 2415 - Sr. Manoel López Martim, consultor independente.
- dia 3115 - Srs. Luciana Felício Ferreira, representante da Secretaria

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Benício de Assis
Araújo, da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral; Vera
Lúcia Voin, da Fundação João Pinheiro; Flávio Pimenta de Figueiredo,
representante da LJNIMONTES; Janice Pereira- -de Carvalho,
representante da UEMG

'
Márcio Coury, representante -- da

Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR; Clair Benfica, do 1GAM; e Francisco Eustáquio Pires
Nascimento, Presidente da Câmara de Vereadores de Januária.

- dia 1516 - Deputados Federais Henrique Eduardo Alves, Presidente
do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados; Marcondes
Gadelha, relator; Maria do Carmo Lara; Ronaldo Vasconcellos; José
Rafael Guerra; Clêuber Carneiro; Phillemon Rodrigues; Régis
Cavalcânti; Betinho Rosado e Fernando Gabeira, membros do Grupo
de Trabalho; General Enio Fett Magalhães, Diretor de Obras e
Cooperação do Departamento de Engenharia e Construção do
Exército Brasileiro; Srs. Rômulo Macedo, Secretário de Recursos
Hídricos do Ministério da Integração Nacional; e Apoio Heringer
Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão, da UFMG.

- dia 2116 - Sr. Mário Antônio Conceição, Promotor de Justiça e
Coordenador do Grupo de Recursos Hídricos do Ministério Público de
Minas Gerais.

- dia 2816 - Sr. Augusto César Soares dos Santos, engenheiro
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agrônomo e Gestor do Projeto São Francisco, da RURALMINAS.

1.3.2 - Visita realizada
No dia 1516, a Comissão, acompanhada de membros do Grupo de

Trabalho da Câmara dos Deputados, promoveu uma visita à nascente
do São Francisco, localizada no Parque Nacional da Canastra, no
Município de São Roque de Minas, com o intuito de verificar a
situação ambiental da área.

No local, realizou-se um encontro com Prefe itos, Vereadores,
lideranças políticas e representantes de organizações não
governamentais, com o intuito de se discutirem os problemas
existentes na, egião da nascente e em seu entorno.

2 - A transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste
setentrional

A idéia de transpor as águas do rio São Francisco para o Nordeste
setentrional de forma a beneficiar os Estados do Ceará, do Rio
Grande do Norte, da Paraíba, do Piauí e parte de Pernambuco que se
situa fora da bacia hidrográfica daquele rio não é nova. Tem aparecido
na agenda política com a constância e a nesma força das agruras
climáticas que assoarn, a região nordestina. Já em 1847 o Deputado
cearense Marco Antônio Macedo propôs a transposição das águas a
partir de Cabrobó para as cabeceiras do riacho dos Porcos, um
afluente do rio Jaguaribe, no Ceará.

Essa mesma idéia vem sendo, desde então, proposta de forma
diferenciada, seja por políticos seja por técnicos, como oescritor e
engenheiro Euclides da Cunha. Ainda que os projetos variassem em
sua forma, com a transposição sendo imaginada por canais abertos
ou túneis, ou com a água aduzida por bombearnento, há uma notável
coincidência nessas proposições quanto ao ponto de captação,
sempre nas imediações da cidade pernambucana de Cabrobó.

A maioria das proposições não foi avante por falta de estudos que
demonstrassem sua viabilidade técnica ou mesmo pela formidável
pressão política contrária a uma obra que sempre se demonstrou
como de resultados duvidosos em relação ao seu principal objetivo,
que é o combate aos efeitos das secas naquela porção do território
brasileiro.

O projeto que ora se discute com redobrada intensidade e força é
uma iniciativa do Ministério da Integração Nacional. Pretende, como
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diferencial das propostas anteriores, demonstrar a sua
exiqüibilidade e viabilidade técnico-econômica como única alternativa
para sanar o déficit crônico de águas superficiais do Nordeste
setentrional, região que abriga cerca de 8 milhões de habitantes.

A concepção do projeto está calcada na sinergia que se pretende
produzir entre as águas transpostas e aquelas acumuladas nos
reservatórios já construídos no semi-árido nordestino. Dessa forma,
criar-se-iam condições para a melhoria da operação e do uso das
águas acumuladas nos açudes e represas, hoje com sua capacidade
muito limitada, em razão da imprevisibilidade da recarga e da
salinizaçâo de suas águas.

A transposição principal será feita a partir de Cabrobó, com dois
eixos: um deles distribui água no próprio Estado de Pernambuco,
ainda dentro da bacia do São Francisco; e o outro dirige-se à divisa
com o Ceará, de onde o canal prossegue para as entregas aos
Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Uma captação secundária
será feita mais para jusante de Cabrobó, objetivando conduzir água
para a porção leste do Estado da Paraíba e também para Recife. Essa
segunda adução terá capacidade máxima de 28 m 3/s, enquanto a
primeira poderá bombear até 99 m 3/s. Os canais que darão suporte a
essas adutoras têm cerca de 2.000 km de extensão e estão sendo
ajustados para unha capacidade de 127 m 3/s, valor logicamente
idêntico ao das bombas de recalque. Não obstante essa capacidade
de bombeamento, a previsão é de que o projeto, ao fim de 25 anos,
tempo previsto para sua conclusão, estará operando para suprir uma
demanda média de 64 m 3/s, sendo 50 m 3/s na captação principal e
14m 31s na secundária.

O Ministério da Integração Nacional apresentou ainda um projeto de
revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco para
assegurar a viabilidade da transposição em tela. Além disso, há a
previsão de uma transposição de águas do rio Tocantins para a bacia
do São Francisco, no oeste do Estado da Bahia, visando a assegurar
as demandas por recursos hídricos daquela região.

O Governo Federal estima os seguintes benefícios com a realização
do projeto:

- segurança de abastecimento; acesso a água potável e a custo
menor; eliminação de restrições ao crescimento da indústria, do
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turismo e da irrigação; ganhos de produtividade pela redução da
doença e da modalidade; redução dos gastos emergenciais com
frentes de trabalho, cestas básicas e carros-pipa; redução dos gastos
com saúde pública.

3 - Síntese das declarações em Comissão
O Sr. Manuel López Martim, técnico agrícola e consultor

independente com larga experiência no uso das águas superficiais e
subterrânes na agricultura, participou da reunião ordinária da
Comissão do dia 24 de maio, a convite do Deputado Carlos Pimenta.
Na oportunidade, chamou a atenção para o que considera um dos
mais graves problemas da bacia do São Francisco: o enorme
desperdício de água nos sistemas de irrigação agrícola em uso.
Afirmou que o método mais adequado para regiões semi-áridas, como
o Nordeste brasileiro, é a irrigação no subsolo, junto ao sistema
radicular de cada planta, levando-se em conta sua real necessidade
de água, de forma a evitar as perdas por evaporação. Manifestou,
ainda, sua preocupação com a recarga dos aqüíferos da bacia
hidrográfica, uma vez que existe, hoje, um grande desequilíbrio entre
o volume de água extraído para irrigação e abastecimento público e a
capacidade de recuperação natural desses mananciais. Em sua
opinião, antes de se iniciar a transposição das águas do São
Francisco, é necessário um amplo trabalho de regeneração de seus
aqüíferos.

Compareceram à reunião do dia 31 de maio a Sra. Luciaha Felício
Ferreira, representante da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; o Sr. Benício de Assis Araújo, da
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral; a Sra. Vera Lúcia
VoIn, da Fundação João Pinheiro; o Sr. Flávio Pimenta de Figueiredo,
representante da UNIMONTES; a Sra. Janice Pereira de Araújo
Carvalho, representante da UEMG; o Sr. Márcio Coury, representante
da SUDENJOR-SEPLAN -; o Sr. Clair Benfica, do IGAM -; e o Sr.
Francisco Eustáquio Pires Nascimento, Presidente da Câmara de
Vereadores de Januária, que declararam não ter conhecimento oficial
sobre o novo projeto de transposição das águas do São Francisco,
conforme proposto pelo Ministério da Integração Nacional, mas
apenas as informações que circulam na imprensa nacional.

0 General Enio Fett Magalhães discorreu sobre o engajamento do
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Exército brasileiro em obras de interesse do Governo e fez breve 202
relato sobre a participação dessa instituição na construção de obras
públicas. Falou sobre a missão do Exército e informou que, desde
1880, com base em uma lei federal, o Governo resolveu empregara
engenharia militar na construção de obras públicas: a partir de 1901,
em ferrovias; e a partir de 1934, em rodovias. Explicou que essa
participação é garantida por meio de convênios. O Ministério
interessado em algum tipo de obra procura o Exército brasileiro, é
firmado um convênio, e o Ministério passa os recursos ao Exército,
que executa as obras. Esclareceu que o convênio pressupõe
identidade de interesses entre os partícipes e que esse documento é
regulado pela Instrução Normativa n° 01/97 da Secretaria do Tesouro
Nacional. Acrescentou que também são firmados contratos com
empresas civis. Pode-se subcontratar parcialmente determinada obra
para uma empresa civil. Isso é feito com base na Lei n° 8.166, de
Licitações e Contratos. Assinado o convênio, os recursos são
repassados ao Exército para executar a obra. Quando necessário, o
Exército pode contratar firmas particulares para executar parcialmente
as obras que lhe estão sendo delêgadas. Além disso, pode-se
contratar, em regime temporário, a mão-de-obra civil.

Finalizando sua exposição, o General conclui que a questão de
participar ou não das obras de transposição é uma decisão do
Governo. A engenharia de construção do Exército tem condições
técnicas para se engajar numa obra dessa natureza, podendo assumir
a execução parcial ou o gerenciamento desse empreendimento.

O Secretário de Recursos Hídricos do Ministério da Integração
Nacional, Sr. Rômulo Macedo, fez um histórico, desde 1847, das
propostas de transposição do rio São Francisco. A seu ver, elas não
foram postas em prática pela falta de estudos técnicos consistentes ou
de tecnologia adequada à época da proposição. São esses aspectos
que, agora, são os pontos fortes do projeto do Executivo federal, O
Governo passará, agora, a discutir os projetos de transposição e de
revitalização da bacia corri a sociedade envolvida. Isso só se tornou
possível nos últimos quatro ou cinco meses, porque, até agora,
estavam aguardando uma definição mais elaborada quanto ao projeto
de engenharia e às viabilidades econômica e ambiental. Informou que
a quantidade de água a ser retirada do São Francisco é muito
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pequena, que não vai impactar os demais usos prioritários na
bacia, mas possibilitar basicamente a potencialização dos usos já
existentes no Nordeste setentrional.

Em seguida, citou as principais ações propostas no plano de
revitalização: a implantação de sistemas de planejamento e de gestão
integrada de recursos hídricos para o rio São Francisco (o que, por
incrível que pareça, ainda não existe. A seu ver, com a criação da
Agência Nacional de Agua, esse problema estará solucionado); a
revegetação de margens e nascentes; o aumento da vazão de
estiagem no médio São Francisco; a melhoria da navegabilidade
(existe a possibilidade de se fazerem barramentos em Minas Gerais,
para melhorar a navegabilidade do rio entre Pirapora e Petrolina e
Juazeiro); o saneamento básico e o controle da poluição (cerca de
400 comunidades rurais do vale do São Francisco contribuem com
esgoto para a poluição do rio); o disciplinamento e a proteção da
pesca (uma das atividades mais afetadas no alto São Francisco pelo
processo de degradação); o apoio às comunidades ribeirinhas; outras
ações, principalmente no baixo São Francisco, região que mais sofreu
impactos com a construção da cascata da CHESF.

Foi feito um intenso estudo durante dois anos e meio para se
identificarem todas as possibilidades de oferta hídrica existente no
Nordeste setentrional e se quantificarem as demandas atuais. Dois
cenários foram considerados: um tendencial e outro alternativo. O
tendencial é aquele em que as demandas cresceriam acompanhando
o nível do desenvolvimento histórico; e o cenário alternativo seria o
mais otimista do ponto de vista do crescimento da demanda, até pela
indução da transposição.

Chegou-se à conclusão de que, no Nordeste setentrional, os
reservatórios existentes e os que estão em construção só podem
oferecer, com garantia, 65,2m31s. Se considerarmos também os
reservatórios projetados, a oferta hídrica poderá subir para 72m3/s,
que é tudo o que se pode conseguir no Nordeste setentrional.

Em 2025, a demanda passaria a ser de 165m31s, e só haveria
condições de oferecer, com garantia, 72m 31s. Em todo o mundo,
sempre que ocorreu uma situação de desequilíbrio entre a oferta e a
demanda, o artifício usado pela gestão dos recursos hídricos foi a
transposição de água. As 70 grandes transposições de água que há
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no mundo hoje foram feitas ao se verificar esse desequilíbrio entre
a oferta e a demanda.

Na bacia do São Francisco, foi feita uma série de obras, uma das
quais, a do Sobradinho, ocasionou um interessante fato físico.
Sobradinho é uma espécie de pulmão do São Francisco, e, por sua
alta capacidade de acumulação de água, essa obra dividiu o São
Francisco em dois rios. O que está a jusante é controlado pela mão
humana, é artificial, tem uma vazão regularizada e garantida pela mão
humana, pela abertura das comportas. Esse rio não tem nenhum
problema de oferta hídrica, com uma vazão mínima garantida de
2.060m31s. As demandas prioritárias - e aqui estou falando de
abastecimento humano, criação animal e produção agrícola -
existentes a jusante de Sobradinho, na bacia do São Francisco, são
bem inferiores à oferta de água. Ou seja, é um rio que não tem
problemas com a oferta de água para outras regiões do Pais; contudo,
o trecho a montante de Sobradinho é problemático. Esse ainda está
submetido ao regime da natureza - tem grandes cheias no período
das chuvas e vazões muito pequenas nos períodos de estiagem. A
vazão garantida nessa região, às vezes, chega a ser de 500m 31s ou
400m3/s. E o rio onde já ocorrem as maiores demandas da bacia do
São Francisco foi o que ficou a montante de Sobradinho. Então, a
verdade é que Sobradinho dividiu o São Francisco em dois rios - um
com grandes possibilidades de oferta hídrica; o outro com
possibilidades muito reduzidas. Por isso, dizemos que a região que
realmente vai precisar de transposição é, •por exemplo, a Bahia, em
cujo território estão as grandes demandas do rio São Francisco por
irrigação.

Não se pode viver numa região semi-árida sem se acumular água. O
efeito disso é uma quantidade enorme de açudes no Nordeste
brasileiro. Mas esses açudes, apesar de terem um grande volume de
água acumulada, não podem ser usados de forma eficiente. Por
exemplo, podem-se usar 80% da água reservada em um açude de
determinada região de Minas Gerais, fora do semi-árido, e não há
problema, porque existe garantia de oferta de recurso, há alimentação
contínua, há rios perenes alimentando continuamente o açude. No
Nordeste semi-árido não é assim, só se podem utilizar entre 20% e
25% da água armazenada nos açudes. E-se obrigado a operar os
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açudes assim, de forma ineficiente, parque, para fazer face aos
períodos prolongados de seca - dais, três anos - e não deixar que
ocorra um colapso de oferta hídrica nesses períodos, os operadores
dos açudes nordestinos são orientados para deixar neles uma
determinada quantidade de água armazenada, chamada de volume
de espera.

O que é o projeto de transposição do São Francisco para a região?
E a garantia de que, se, em vez de se usarem os 22%, usarem-se
45% ou 50%, se vier uma seca, haverá uma torneirinha no São
Francisco para repor esse volume. O projeto de transposição é para
melhorar a gestão da própria água já existente no Nordeste
setentrional. E um projeto de potencialização e melhoria das
condições da água já existente lá. Por essa razão, é um projeto que
funcionará intermitentemente, não continuamente. Só funcionará,
quando houver necessidade da água lá, no Nordeste, respeitando-se
os demais usos do rio São Francisco. Se o rio estiver com os níveis
muito baixos, não há razão para bombear água para o Nordeste. Se
os açudes do Nordeste estão com um nível muito baixo e há oferta
hidrica suficiente no São Francisco, bombeia-se água do rio para o
Nordeste semi-árido.

O projeto de transposição prevê uma captação em Cabrobó, no
Estado de Pernambuco. Urna parte da água captada servirá a uma
porção do próprio Estado de Pernambuco, dentro da bacia. Depois, a
ágúa é conduzida até  divisa de Pernambuco com o Ceará. Dai, por
canal, são feitas as entregas para os Estados do Ceará, da Paraíba e
do Rio Grande do Norte, chegando ao açude Armando Ribeiro
Gonçalves e à região de Sousa. O canal cruza a divisa da Paraíba
com o Rio Grande do Norte, levando água para a bacia do rio Apodi,
para a bacia do Jaguaribe, que vai para o açude Castanhão, e, pelo
canal do Trabalhador, atende-se à cidade de Fortaleza.

O Eixo Leste, cuja captação está mais para jusante de Cabrobó,
deixa água na região de Pernambuco fora da bacia do São Francisco,
possibilitando a irrigação de 20.000ha e mais o abastecimento de toda
a região do Agreste de Pernambuco, e na cidade de Recife,
garantindo recursos hídricos para o consumo humano.

Outra parte seria ofertada à região da Paraíba conhecida como a
região mais seca do Pais, ou seja, a região do Cariri paraibano,
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levando água também para Campina Grande, segunda maior
cidade do Estado, podendo chegar até à cidade de João Pessoa-

Esses dois eixos têm capacidade de conduzir 99m 31s e 28M 3 /s de
água, respectivamente. Isso daria um total de 127m 31s. Entretanto,
vamos tirar uma quantidade pequena de água, pois 127m 3/s são a
capacidade de conduzir água pelos canais, não a vazão que será
tirada. Como o sistema é intermitente, temos de ter uma capacidade
maior de condução de água, para que, em determinado período curto,
possamos conduzir essa capacidade maior, que, na média anual, dará
metade disso, isto é, 50m 31s. A transposição só irá tirar do rio São
Francisco 50m31s depois de 25 anos de operação. Nos primeiros anos,
vai tirar de 8ni 31s a 10m31s e vai crescendo, a fim de atender à
demanda do Nordeste. Então, o máximo que a transposição irá tirar é
50m 31s. Isso significa 1,8% do volume de água que passa anualmente
por esse ponto, ou 2,5% da vazão mínima garantida por Sobradinho.

Aqui temos o perfil do usuário da transposição. Consideramos que a
transposição será mais um usuário do rio São Francisco, a exemplo
de diversos outros, como os Projetos Jaiba, Salitre, do Canal
Alagoano, enfim, uma série de outros projetos existentes no rio, que
são consumidores de água. Alguns deles, seis ou sete, são até
maiores do que o da transposição do São Francisco. A CHESF, num
determinado momento importante para o desenvolvimento do
Nordeste, construiu uma série de barragens, denominadas cascatas
da CHESF, a fim de gerar energia para o Nordeste. Isso-foi muito
importante proporcionou bastante desenvolvimento para a região. No
entanto, dimensionaram o sistema para o aproveitamento de 100% da
vazão regularizada por Sobradinho. A energia não é considerada um
uso prioritário da água em nenhum lugar do mundo.

Por último, falou dos benefícios do projeto. "Acabamos de concluir
os estudos de viabilidade econômica. Na semana que vem, estaremos
concluindo o relatório de meio ambiente. Os benefícios diretos a
serem gerados pela transposição, em 25 anos, atingem
R$7.500.000.000,00 mas os benefícios indiretos são decorrentes da
economia feita com os programas emergenciais. Deixariam de ser
gastos pelo Governo R$3.500.000.000,00. Isso quer dizer que o total
de benefícios, em 25 anos, é de R$10.000.000.000,00,
R$1 1.000.000.000,00. 0 projeto vai custar R$2.800.000.000,00,



207
menos do que o Governo Federal gastou, no ano passado, com a
seca do Nordeste".

O Deputado Federal Henrique Eduardo Alves, Presidente do Grupo
de Trabalho da Câmara dos Deputados, registrou o fato de ser esta
Comissão a maior já formada naquela Casa, com 91 membros e
composição multipartídária. Esclareceu que, no início dos trabalhos,
duas questões foram estabelecidas como fundamentais: a
revitalização do rio São Francisco, desejo majoritário dos participantes
do Grupo, e o processo de privatização da CHESF, que não pode
acarretar prejuízos para o rio e os Estados que dele dependem.

Um outro item que abordou foi a possível colaboração do Exército
brasileiro para a realização da obra, pois há alegações de que ela
servirá a empreiteiras. Para acabar com essa interpretação nociva,
que atinge a todos os homens públicos que desejam a transposição
imediatamente, pensa-se utilizar a experiência do Exército brasileiro,
que tem condições de realizar grande parte dessa obra, ficando
apenas, a seu critério, aquilo que vai transferir á iniciativa privada.

O Deputado Federal Marcondes Gadelha, relator do Grupo de
Trabalho, começou dizendo que a transposição tem uma lógica
absolutamente inquestionável. Segundo ele, a exposição do Dr.
Râmulo Macedo permite concluir que, se deixarmos as coisas por
conta da natureza, daqui para diante, nunca mais o Nordeste
setentrional fechará o seu balanço hídrico, ou seja, nunca mais a
oferta vai atenderá demanda.

Um segundo ponto examinado pelo Grupo foi o direito de acesso às
águas do São Francisco pelos Estado da Paraíba, do Ceará, do Rio
Grande do Norte e certas partes de Pernambuco e do Piauí. A
conclusão é que a Constituição é clara nesse sentido: todo rio que
banha mais de um Estado é bem patrimonial da União, não pertence a
nenhum Estado com exclusividade; compete à União, por seus
Poderes, decidir sobre o uso e a destinação das águas. O Código de
Aguas do Brasil estabelece como uso prioritário, em qualquer
circunstância, o abastecimento humano e a dessedentação de
animais. Toda a nossa constelação legal aponta para o uso múltiplo
das águas; assim sendo, o direito daquelas comunidades está
amplamente amparado no nosso Direito Positivo.

Um terceiro e último aspecto estudado pelo Grupo de Trabalho foi



verificar até que ponto essa transposição pode ser perigosa ou 208
danosa para o rio, para a sua higidez, para a sua incolumidade.
Chegou-se à conclusão de que a transposição não afeta em
absolutamente nada o rio São Francisco. O relator afirmou que
considera o projeto de transposição de águas do rio São Francisco
como o mais seguro do mundo, do ponto de vista ambiental, por três
razões que não podem ser encontradas em conjunção em nenhum
dos outros projetos existentes no mundo, que dependem da natureza
e da ação antrópica: primeiro, o ponto de captação das águas;
segundo, a relação entre o caudal e a vazão transposta; e terceiro, a
complementaridade entre os ciclos hidrolôgicos do rio São Francisco e
da região seca do Nordeste setentrional.

Com relação à primeira, esclareceu que o ponto de captação, na
altura da cidade de Cabrobó - apenas para citar o principal, chamado
Eixo Norte, onde há a adução maior de águas -, é um ponto
segregado, muito bem protegido, distante das cabeceiras dos rios
mais de 2.000km, já no trecho baixo do São Francisco, perto da foz e
protegido por dois sistemas monumentais de barragem (Sobradinho a
montante e Itaparica a jusante), que impedem qualquer efeito físico da
transposição para trás ou para frente.

Com relação à segunda razão, disse que a comparação do caudal
do rio "versus" vazão transposta, menos de 2% da vazão, é uma
insignificância. Só para se ter uma idéia, as transposições feitas no rio
Cobrado, nos Estados Unidos - que é um rio muito menor que o São
Francisco em termos de vazão -, retiram 90% da sua água.

Quanto à complementaridade dos ciclos hidrolõgicos, explicou que
não será preciso retirar águas do rio São Francisco todos os anos
nem o ano inteiro: apenas quando fizer falta, quando houver estiagem
prolongada ou seca declarada. Por um capricho da natureza, quando
está seco no Nordeste setentrional, está chovendo nas cabeceiras do
rio São Francisco. Quando mais precisamos de água lá, o rio desce
com seu maior volume.

Por fim, o relator apresentou a conclusão de seu parecer, que, se for
aprovado, será entregue ao Presidente da República: "Os membros
da comissão, reunidos, sugerem a V. Exa.:

- que determine o inicio imediato das obras de transposição de
águas do rio São Francisco;
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20 - que determine, de imediato, as operações para a
revitalização do rio São Francisco e a interligação com a bacia do rio
Tocantins;

31 - que autorize a participação do Exército brasileiro na realização
das obras, junto com a iniciativa privada;

41 - que tome as medidas jurídicas, financeiras e orçamentárias para
a realização desse projeto;

51 - que o Presidente da República tome a iniciativa de promover o
grande pacto do São Francisco para disciplinar as novas relações
sociais, econômicas e ambientais no seio de uma comunidade
ampliada do São Francisco, uma comunidade que incluirá os Estados
de Tocantins, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Esse pacto
deverá contemplar, de inicio, a realização dessas três grandes obras:
• transposição, a revitalização do São Francisco e a interligação com
• bacia do Tocantins. Que o pacto diga respeito a uma distribuição
justa e eqüitativa do volume de água por ano, por Estado e por
natureza do uso; diga respeito ao gerenciamento dos recursos
hidrícos e à colaboração entre Estados no gerenciamento desses
recursos; estabeleça um compromisso com a viabilidade econômica e
com a sustenta bilidade geral do projeto, no qual se fale claramente do
ressarcimento das operações do sistema pelos Estados e da cobrança
de água bruta, porque essa água há de ser cobrada. Que o pacto fale
do disciplinamento dessas novas relações com o setor de geração de
energia elétrica, se, porventura, viermos a ter modificações.
Sobretudo, que o pacto fale da maneira de se dirimirem as
controvérsias futuras e de se tomarem iniciativas no futuro, por meio
de posições solidárias, unidas e que conservem a coesão da região."

O Sr. Apoio Heringer Lisboa, coordenador do Projeto Manueizão,
declarou que, nesta Casa, a sua responsabilidade é grande. Disse
que concorda em beneficiar os nordestinos, porque são nossos
irmãos, mas advertiu que não temos de concordar com tudo que está
no relatório do Deputado Marcondes Gadelha.

O depoente posicionou-se contra o início imediato das obras e a
favor da imediata revitalização das nascentes das bacias, o que vai
contribuir para a melhoria das águas.

Disse não acreditar que haja um esforço verdadeiro por parte dos
Governos Federal, Estadual ou de qualquer outro para revitalizar os
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rios de Minas Gerais e do Brasil, porque ele está vivendo o
problema. Segundo ele, há muitos recursos sendo jogados fora e mal
gastos, com pessoas que se aproveitam da ocasião e não têm
sensibilidade para com o sofrimento do povo brasileiro. Citou como
exemplo a bacia do rio das Velhas, cujas águas não podem ser
utilizadas para a irrigação nem para beber: o rio está sendo destruído
por causa do impacto provocado por mineradoras e pela Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Recorrendo a dados estatísticos -
Minas Gerais tem menos de 1% de esgotos tratados -, afirmou ser
uma vergonha o que acontece aqui, uma tragédia ambiental.

Para o declarante, a água não leva à cidadania, porque não distribui
renda: muita gente está morrendo de fome e passando necessidade à
beira dos rios e das lagoas. Então, é necessário que as pessoas
dialoguem. Disse acreditar que todos gostariam de ter oportunidade
de manter um contato maior com essa Comissão da Câmara e com o
Ministério da Integração, porque esses dados não chegam até aqui.
Sobre a votação da proposta do relatório estar marcada para agosto,
afirmou sentir-se violentado com essa pressa para sanar um problema
que tem mais de 200 anos e com a falta de informações, porque só
consegue as de jornais. Considerou que o gasto de
R$10.000.000.000,00 é muito grande, e, embora a transposição seja
viável do ponto de vista da engenharia, ela tem condicionantes
ambientais intransponíveis politicamente, os quais os políticos não
podem ignorar. Ele considera importante que todos tenham a
confiança de saber que há um laudo ou um posicionamento de uma
comissão científica de alto nível, em que se possa confiar.

Afirmando que a sociedade civil é quem deve discutir e tomar as
decisões, o declarante alertou para a preocupação que deve estar
presente em todas as transposições: trata-se da desapropriação de
uma faixa de terras marginais a esses rios. Essas terras serão
beneficiadas e hoje estão nas mãos de grandes proprietários e de
empresas. Segundo ele, é preciso discutir os interesses envolvidos no
empreendimento, as empreiteiras, os políticos e os interesses
eleitorais. Considerando que os Estados da Bahia, de Alagoas ede
Sergipe não querem a transposição justamente porque existe o
interesse egoísta de beneficiar um Estado ou outro, questiona o fato
de nem todos apoiarem o projeto.
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O Sr. Apoio Heringer considerou, ainda, os riscos ambientais que $

podem advir da transposição das águas do Tocantins e argumentou
que, se a bacia do São Francisco tivesse sido revitalizada antes,
haveria água suficiente. Retomando o exemplo da bacia do rio das
Velhas, considerou que os rios estão secando por causa do
desmatamento violento.

E concluiu que é uma questão de método: precisa-se caminhar
devagar e sempre, para se conseguir um resultado positivo para o
País, sem esse arrojo de executar obras enormes, que provocam
sensação. Referindo-se às criticas feitas freqüentemente à esquerda,
de ser utópica e ficar delirando, considerou que há pessoas que não
são, necessariamente, de esquerda, mas têm certos delírios, como
aconteceu no caso da Ferrovia do Aço, no programa nuclear, na
Transamazônica e na Madeira-Mamoré.

O Sr. Apoio acha que a transposição tem muitos argumentos
interessantes e que ele não está fechado à sua discussão. Está
disposto a colaborar, para entender. Se ficar convencido de sua
exeqüibilidade política, econômica, social e ambiental, vai defendê-la.
Mas considera que 70% do volume de água do rio São Francisco se
origina em Minas Gerais. E Minas Gerais, pela lei da outorga, vai ter
limitada a sua soberania sobre essa água. Ele considera que o
Governo Federal tinha de investir mais, para, primeiro, revitalizar essa
água produzida no nosso Estado, no rio Paraopeba, no rio das Velhas.
Aí, sim, poderíamos fazer a segunda etapa, que é a transposição. Por
que começar com a transposição, trazer água do Tocantins, se essa
revitalização poderia resolver o problema? A água de chuva vai
embora, o desmatamento está provocando enchentes, as barragens
são destruídas em 30 anos, pelo assoreamento. Não tem lógica
começar pelo final, começar a construir a casa pelo telhado. Não há
nisso uma lógica política nem técnica. Não se pode acabar com os
rios locais e ir buscar água em outro lugar.

Por isso, deve-se inverter a ordem da proposta e começar pela
revitalização. No Gorutuba, no Jaiba e no Projeto Pirapora, temos
projetos de irrigação que estão pela metade há 20, 30 anos, porque
não há dinheiro. Então, quando começar essa transposição, vai faltar
dinheiro. De onde vamos tirá-lo? E preciso definir o que é prioritário no
Brasil.
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Na reunião do dia 21 de junho, a Comissão ouviu o Coordenador

do Grupo Especial de Recursos Hídricos do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais. Dr. Mário Antônio Conceição, em atenção a
requerimento do Deputado Doutor Viana.

O convidado iniciou sua exposição com a exibição de um breve
documentário, em vídeo, sobre o processo de degradação ambiental
do rio São Francisco, especialmente na região Norte de Minas. A
medida que exibia as imagens, chamava a atenção para os problemas
que, a seu ver, afetavam, com mais intensidade, a qualidade e a
quantidade das águas do Velho Chico, como o assoreamento
provocado pelas queimadas e pelo desmatamento descontrolado das
áreas de preservação permanente, a extração de areia e outros bens
minerais de forma inadequada, a poluição oriunda do lançamento
bruto de esgotos urbanos e industriais e a contaminação das águas
com agrotóxicos. Ao final dessa exposição, demonstrou estar
preocupado com o fato de o projeto de transposição alterar a vazão da
água de um sistema que se encontra abalado, agredido e debilitado.

A seguir, o representante do Ministério Público declarou que as
condições de degradação dos afluentes do São Francisco também
devem ser motivo de preocupação das entidades ligadas à proteção
do meio ambiente no Estado. Chamou a atenção para a questão do
controle das outorgas de uso da água, a cargo do IGAM, em especial
para os casos de abuso do direito outorgado para irrigação agrícola,
motivo de conflitos explícitos entre usuários de recursos hídricos em
diversas bacias afluentes do São Francisco na região norte mineira.

Ao final de sua explanação, o Dr. Mário Antônio Conceição afirmou
que a questão ambiental deve ser tratada de forma articulada entre os
órgãos com atuação nessa área no Estado - FEAM, IEF, IGAM,
EMATER, Policia Florestal, IBAMA e Ministério Público. Alertou,
ainda, para o fato de que essa atuação deve ocorrer de três formas: a
preventiva, por meio da fiscalização e da educação ambiental, a
corretiva, de maneira a reparar ou mitigar os danos causados e, só
então, a ação repressiva, mediante a aplicação da lei penal e da ação
civil pública. Com relação ao projeto de transposição, observou que é
imprescindível a elaboração do estudo de impacto ambiental -
EIA/RIMA - e sua posterior discussão com as comunidades
envolvidas, de forma a avaliar os impactos e as medidas mitigadoras e



213
compensatórias, entre as quais se inclui a recuperação ambiental
do rio São Francisco e de seus afluentes em Minas Gerais.

O engenheiro agrônomo Dr. Augusto César Soares dos Santos,
gestor do Projeto São Francisco, da RURALMINAS, na reunião do dia
2816, abordou aspectos ecológicos, econômicos e estratégicos da
transposição das águas do São Francisco para outras bacias do
Nordeste. Inicialmente, apresentou o trabalho que vem sendo
conduzido pela RURALMINAS na elaboração do Plano Diretor de
Recursos Hídricos das Bacias Afluentes do Rio São Francisco -
PDASF. Informou que o plano é um instrumento técnico de apoio ao
planejamento das ações do Governo federal e do setor privado na
bacia hidrográfica, indispensável ao aproveitamento múltiplo, à gestão
e à conservação dos recursos hídricos, compatibilizados com o
desenvolvimento regional sustentável. Com relação ao projeto de
transposição, afirmou que, do ponto de vista ecológico, há impactos
positivos e negativos que devem ser objeto de avaliação prévia, com
ampla participação das comunidades envolvidas, conforme determina
a legislação vigente. No que diz respeito ao aspecto econômico,
chamou a atenção para o grande consumo de energia que o
empreendimento implicará, em comparação com o aproveitamento da
água nas proximidades da calha principal do São Francisco e nas de
seus afluentes. Quanto ao aspecto estratégico, lembrou que Minas
Gerais responde por 70% da gênese das águas do São Francisco e
que, uma vez concedida a outorga para a transposição o Estado
deverá garantir uma vazão "ecológica" à jusante, o que poderá
cercear a utilização da água no território mineiro, em
empreendimentos como Jaíba, Gorutuba e Jequitaí, entre outros.

4 - Conclusões
A Lei Federal n° 9.433, de 1997, e a Lei n° 13.199, de 1999,

calcadas na Constituição de 1988, juntamente com o Código de
Aguas, de 1934, que ainda hoje é considerado um dos textos
modelares do direito positivo brasileiro, constituem o arcabouço
jurídico que estabelece as políticas federal e estadual de recursos
hídricos.

Tanto a lei federal como a estadual reconhecem a água como um
recurso natural finito e dotado de valor econômico e, em situações de
escassez, estabelece que o uso prioritário das águas é para consumo
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estabelece ainda uma terceira prioridade, que é a preservação dos
ecossistemas. Essas leis foram elaboradas com base em princípios
hoje praticados em todos os países que avançaram na questão dos
recursos hídricos. São princípios que, além de pressuporem que a
água é um bem finito, vulnerável e dotado de valor econômico,
prevêem a adoção da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento, o uso múltiplo das águas por escalas de prioridade,
mas buscando colocar todas as categorias de usuários em igualdade
de condições, em termos de acesso a esse bem vital, e, finalmente, a
gestão descentralizada e participativa do recurso hídrico, entendendo-
se aqui a ampla participação da sociedade civil organizada,
preferencialmente, em igualdade de condições com o poder público.

Nesse contexto, fica implícita a indissociabilidade das águas no ciclo
hidrológico. Deve-se mencionar ainda uma modificação importante em
relação ao Código de Aguas, que foi o estabelecimento de que as
águas pertencem apenas aos Estados e à União, ou seja, são de
domínio público. For esses princípios, fica claro que as intervenções
que se propõem para o rio São Francisco devem considerar a bacia
hidrográfica integralmente e buscar a ampla participação da sociedade
civil envolvida na aprovação das proposições. Dessa forma, a
transposição das águas do rio para o Nordeste setentrional deve estar
calcada em estudos técnicos de viabilidade socioeconômica e
ambiental, e as ações propostas para a revitalização da bacia têm de
estar embasadas nos princípios do desenvõlvimento sustentável.

Durante 120 dias, esta Comissão ouviu autoridades e
representantes dos mais diversos órgãos, tanto da esfera federal
quanto estadual, aqui incluídos os outros Estados da bacia
hidrográfica e dos beneficiários fora dela para conhecer o projeto de
transposição e estudar as implicações que essa obra terá em Minas
Gerais. E nosso entendimento que os impactos que venham a ocorrer
em Minas em decorrência da transposição se multiplicarão pela bacia,
Pois somos os fornecedores de mais de 75% da vazão do rio. Esse
entendimento recomenda redobrada atenção por parte desta Casa e
do Executivo estadual para estudar seus reflexos em uma área do
Estado de Minas que corresponde a cerca de 240 mil quilômetros
quadrados.
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Ao propor a transposição de águas do rio São Francisco para o

Nordeste setentrional, o Governo Federal leva em conta a situação de
déficit crônico em que vive a população daquela área semi-árida e
entende que essa ação é a forma mais eficiente e econômica de
combater os efeitos das secas e de estabelecer condições dignas
para permanência do homem naquele espaço territorial. Inserida
dessa forma, a proposição mostra grande consonância com as
disposições legais que regem a política nacional e estadual de
recursos hídricos, pois prevê o uso da água para o abastecimento
humano, a dessedentação de animais e a recuperação de uma área
extremamente carente de recursos hídricos superficiais e
subterrâneos.

Sob esse prisma, não há como se opor a uma ação que visa a
propiciar condições mínimas para o desenvolvimento econômico e
social de uma das regiões mais carentes do Brasil. Por outro lado, o
Estado de Minas e os demais Estados da bacia hidrográfica devem ter
presente que em seus territórios existem condições socloeconômicas
tão perversas quanto as daquela área que se pretende beneficiar.

O rio São Francisco encontra-se no limite de degradação ambiental.
Essa situação é reconhecida pelo próprio Governo Federal, que,
juntamente com o projeto de transposição, apresenta um Plano de
Recuperação da Bacia Hidrográfica do rio da unidade nacional. Por
-isso, é importante que .o Poder Legislativo e o Executivo mineiros, sem
adotar uma posição preconceituosa, busquem, junto com os demais
Estados da bacia, conhecer em profUndidade os projetos de
transposição e de revitalização, por meio de uma ampla discussão
com a sociedade civil. E importante que essa discussão esteja voltada
para o conhecimento pleno do projeto de transposição e que se
demonstre ser ele, de fato, uma solução tecnicamente viável,
economicamente exeqüível e melhor que as possíveis alternativas
para a solução do problema nordestino.

E preciso, ainda, que a transposição seja tratada como um programa
de ação calcado nos princípios do desenvolvimento sustentável. A
região que cederá a água tem características muito similares às
daquela que se pretende beneficiar. Ambas possuem população em
que o maior segmento social se posiciona muito abaixo da linha de
pobreza. 0 diferencial estaria nos solos do Nordeste setentrional, que
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são menos adequados às práticas agrícolas altamente
tecnificadas, se comparados aos da bacia do São Francisco.

Retirar um bem precioso e recurso vital de uma bacia hidrográfica
degradada, cuja população está totalmente desatendida, para transpô-
lo a uma outra área, de condições ambientais mais cruéis, deve ser
ato precedido da apresentação de planos e programas que
assegurem o bem-estar e o desenvolvimento da região. Mesmo
assim, é preciso garantir, por todas as formas e meios, que os
habitantes da bacia hidrográfica do São Francisco não sejam privados
das condições necessárias ao seu próprio desenvolvimento. Devem
ser assegurados recursos hídricos em qualidade e quantidade
suficientes para o abastecimento humano e progresso social dos
ribeirinhos.

E preciso considerar que o projeto de transposição das águas do
São Francisco não é um projeto simples. O próprio Governo Federal
estimou em US$5.000.000,00 os recursos necessários para
implementá-lo, sem considerar, contudo, os custos relativos às obras
complementares, que são as que efetivamente trarão os benefícios à
população. Trata-se, no entender de especialistas não vinculados ao
Governo, de um valor irreal, pois o porte do empreendimento aponta
para um custo real da ordem de US$20.000.000,00.

Concluímos, portanto, pela necessidade de uma ampla discussão
sobre o projeto de transposição das águas do São Francisco, ao
mesmo tempo em que afirmamos ser imperativo o inicio imediato das
ações de recuperação da bacia hidrográfica, desde suas cabeceiras
até a foz, no oceano Atlântico. Ressaltamos, também, que a
recuperação da bacia do São Francisco independe da decisão sobre a
transposição e precede qualquer ação que vise a implementá-la.

5 - Recomendações
Esta Comissão recomenda que sejam adotadas as medidas a seguir

listadas, que visam a assegurar a divulgação e o conhecimento dos
projetos de transposição das águas do São Francisco para bacias do
Nordeste setentrional e de revitalização da bacia hidrográfica.

- Concluir os planos diretores de recursos hídricos dos afluentes e
da calha principal do rio São Francisco para estabelecer as bases
técnicas sobre as quais os comitês de bacias hidrográficas decidirão a
respeito da priorização do uso das águas do rio São Francisco e da



rs
217

propriedade e oportunidade de realização da transposição
proposta;

- estabelecer condições para a implantação dos comitês de bacias
hidrográficas dos afluentes e criar imediatamente o Comitê Federal do
São Francisco;

- realizar audiências públicas nas cidades de Januária, Pirapora,
Montes Claros, Paracatu e Belo Horizonte, para debater os projetos
de transposição e de revitalização apresentados pelo Executivo
federal;

- dar início imediato às ações de revitalização da bacia hidrográfica
do São Francisco em território mineiro, de acordo com as
recomendações do Plano Diretor dos Afluentes do Rio São Francisco,
elaborado pela RURALMINAS, como forma de assegurar e melhorar
sua vazão, contemplando, no mínimo, as seguintes ações específicas:

a) implantação do Projeto Jequitaí, empreendimento de uso múltiplo
das águas, que prevê o barramento do rio homônimo para a
regularização de sua vazão, a geração de 20mw de energia elétrica, o
controle de cheias, a irrigação de 40.000ha e o assentamento de
cerca de 2.500 famílias, com a conseqüente geração de emprego e
renda;

b) implementação da construção dos 27 barramentos projetados
pela CODEVASF para o Estado de Minas Gerais, a saber: Boa Vista,
Loaquino, São Gregório, Barreiro de Dentro, Lagoa Engenho,
Mainonas, Peixe Manso, Tolda, Canoas, Juramento, Pedras, Prata,
Verde Grande, Garipau, Viamão, Taboquinha, Agua Limpa, Carrapato,
Cerrado, Mimoso, Peixe, Táboa, Sitio, Cocos, Poção, Sitio Novo e
Suçuapara, a um custo total de 87 milhões de reais, possibilitando a
irrigação de cerca de 6.000ha e a perenização de diversos cursos
d'água afluentes do São Francisco;

c) priorizar, entre as ações de recuperação da bacia hidrográfica,
programas de manejo integrado de microbacias, nos moldes daqueles
desenvolvidos pela EMATER-MG, que contemplam práticas
conservacionistas de manejo dos solos e proteção de mananciais,
conjugadas com a produção agrícola e a recuperação da cobertura
vegetal.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2000.
Marco Régis, Presidente - Carlos Pimenta, relator.
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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 Líderes, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 18/9/2000, conforme requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves e outros deferido em Plenário, destinada a
homenagear a COOPERTÊXTIL, de Pedro Leopoldo.

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
José Henrique, Vice-Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do

PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD - Elaine Matozinhos, Vice-Líder do
PSB - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Marco Régis, Líder do PPS -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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 Líderes, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 9110/2000, conforme requerimento do Deputado
Luiz Tadeu Leite e outros deferido em Plenário, destinada à
comemoração do centenário de nascimento do Desembargador
Afonso Teixeira Lages.

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
José Henrique, Vice-Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do

PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD - Elaine Matozinhos, Vice-Líder do
PSB - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Márcio Kangussu, Vice-Líder
do PPS - Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 3011012000, conforme requerimento do Deputado
Alencar da Silveira Júnior e outros deferido em Plenário, destinada a
homenagear o Palácio dos Leilões pelo transcurso de seu
cinqüentenário.

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
José Henrique, Vice-Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do

PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD - Elaine Matozinhos, Vice-Líder do
PSB - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Marco Régis, Líder do PPS -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000;
Anderson Adauto, Presidente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana,

solicitando seja destinada a primeira parte de uma reunião para
homenagear o General de Divisão Rômulo Bini, Comandante da 4a
Região Militar e da 4 1 Divisão de Exército, sediadas em Belo
Horizonte. A Presidência defere o requerimento de conformidade com
o item XXIII do art. 232 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará
a data.

O Sr. Presidente (Hely Tarqüínio) - Requerimento do Deputado
Anderson Adauto e outros, em que solicitam a realização de uma
reunião especial para homenagear Dom Alexandre Gonçalves do
Amaral, em face dos relevantes serviços prestados ao sacerdócio e à
Igreja. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
item XXI do art. 232 do Regimento Interno e oportunamente fixará a
data.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Parecer sobre a

indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. José
Luciano Pereira para o cargo de Diretor-Geral do IEF. A Comissão
Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A
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secreto. De conformidade com o art. 261, inciso 1, c/c o art. 255, do
Regimento Interno, os Deputados que desejarem aprovar a indicação
registrarão 'sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A
matéria será votada por maioria simples. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 25 Deputados. Não há "quorum"

para a votação. A Presidência a toma sem efeito e, nos termos do § 61
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do
"quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados. Há

"quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação do
parecer sobre a indicação do Dr. José Luciano Pereira para assumir o
cargo de Diretor-Geral do IEF. Em votação.

- As 15h53min, procede-se à votação secreta por meio do painel
eletrônico.

- Registraram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Durval Angelo
- Elaine Matozinhos - Ermano Batista -Geraldo Rezende - Hely
Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - Joãd Paulo - João Pinto Ribeiro
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Votaram "não" 2
Deputados. Está, portanto, aprovada a indicação do Sr. José Luciano
Pereira para o cargo de Diretor-Geral do IEF-MG. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI da Saúde, solicitando a

suspensão dos seus trabalhos pelo prazo de 30 dias, tendo em vista
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que inúmeros documentos essenciais às apurações ainda não
foram providenciados pelos órgãos estaduais e várias apurações
ainda estão em andamento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial do Micro Geraes, solicitando a
suspensão dos seus trabalhos, tendo em vista que inúmeros
documentos essenciais à conclusão do relatório ainda não foram
providenciados. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento da CPI da Rodoviária, solicitando a suspensão dos
seus trabalhos, tendo em vista que os Deputados estão envolvidos
nas eleições municipais e só retomarão as atividades no dia 11 de
outubro. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da CPI do Narcotráfico, solicitando a suspensão de
seus trabalhos de 7 de agosto até 9 de outubro, tendo em vista que
inúmeros documentos essenciais às apurações ainda não foram
providenciados pelos órgãos estaduais e federais e várias apurações
ainda se encontram em andamento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja o
Projeto de Lei n° 95112000, do Deputado João Leite, distribuído à
Comissão de Administração Pública, a fim de receber parecer. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 1.48412000, do Deputado Miguel Martini,
solicitando inforrnações ao Governador do Estado a respeito das
concessões em comodato de veículos, nas quais o Estado figura
como beneficiado, com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n°
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação, Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 1.484/2000 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, os Requerimentos n°s 1.49712000, da Comissão de Direitos
Humanos, solicitando informações ao Comandante-Gera! da Polícia
Militar sobre operação policial realizada por essa corporação, com
técnicos da CEMIG, na propriedade que menciona, situada no
Município de Esmeraldas; 1.500/2000, da Comissão de Direitos
Humanos, pedindo ao Comandante-Geral da Polícia Militar
esclarecimentos sobre o cumprimento do termo de compromisso de
ajustamento de conduta, celebrado para garantir a segurança do
Parque da Gameleira, durante a realização do evento denominado
Carnabelã; 1.5-1012000, do Deputado João Batista de Oliveira, pedindo
informações à COPASA-MG sobre a instalação, ainda este ano, de
rede de abastecimento de água na Rua Novo Horizonte, no Distrito de
Souza, Município de Rio Manso; 1.51312000, da Comissão de
Educação, em que pede informações ao Secretário da Educação
sobre a existência de inquérito administrativo, ou outra medida similar,
aberto contra o Sr. Sérgio Luiz de Paula, ex-Diretor da Escola
Estadual Tito Fulgêncio, desta Capital; 1.516/2000, do Deputado Irani
Barbosa, solicitando esclarecimentos ao Diretor-Geral do DER-MG
sobre a terceirização da câmara de compensação tarifária da Região
Metropolitana de Belo Horizonte para a empresa que menciona, bem
como a renovação do contrato sem licitação; 1.52912000, da
Comissão de Transporte, solicitando ao Diretor de Transportes
Coletivos Intermunicipais do DER-MG informações sobre sua viagem
à Europa, com as especificações que menciona; 1.536/2000, da
Comissão Especial do Micro Geraes, solicitando informações ao
Secretário da Fazenda acerca do referido Programa, bem como do
número de empresas beneficiadas pelo FUNDESE; 1.541/2000, do
Deputado Paulo Piau, solicitando informações ao Secretário da
Fazenda e aos Presidentes da MGI e do BDMG sobre o perfil dos
devedores junto à Caixa Econômica Estadual, ao BEMGE e ao
CREDIREAL, com as especificações que menciona (- Oficie-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.543/2000, do Deputado
Antônio Andrade, pedindo informações ao Secretário de
Administração sobre os contratos administrativos assinados de 1997 a
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1999 e pagos no exercício de 1999 por esse órgão, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

• Deputado Irani Barbosa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos

Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não há "quorum"

para votação. A Presidência a toma sem efeito. A Presidência verifica,
de plano, que já se configurou o "quorum" para votação, motivo por
que vai renovar a votação da Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 1.54312000 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento de n° 1.56012000, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicita ao Secretário do Planejamento as informações
que menciona, referentes ao Programa Comunidade Solidária. 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.

• Deputado Irani Barbosa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - 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" 41 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação do Substitutivo n° 1. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.56012000 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

21 Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 1 Fase, a
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Presidência passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação da matéria constante na pauta.

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

Angelo, solicitando a inversão da pauta, para que o Projeto de Lei n°
1.04312000 seja apreciado logo após o Projeto de Lei Complementar
n° 29/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Olinto Godinho solicitando a
inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 82112000 seja
apreciado logo após o Projeto de Lei Complementar n° 2912000. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Kangussu
solicitando inversão da pauta, para que o Projeto de Lei n o 1.00412000
seja apreciado logo após o Projeto de Lei Complementar n o 2912000.
Em votação, o requerimento, Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a verificação de "quorum".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada:)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Não há

"quorum" para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, os jornais
publicaram durante toda a semana a saída do Sr. Patente da
Presidência da Loteria. Ele disse que haveria em caixa
R$20.000.000,00. Gostaria de lembrar a esta Casa que, quando a
outra diretoria saiu, há cinco meses, deixou em caixa
R$21.700.000,00 Durante cinco meses, o que a Loteria do Estado
faturou?

Temos também a falta de respeito do líder maior deste Estado para
com esta Casa. Tivemos um Presidente na Loteria que ficou por cinco
meses e que deveria ter sido sabatinado, mas aqui não apareceu.
Acho que decisões como essa, de haver sabatina, têm de ser um
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pouco mais respeitadas, porque os Presidentes estão entrando e
saindo e fica ao deus dará a sabatina desta Casa. Muito obrigado

O Sr. Presidente - A Presidência informa que todas as questões de
ordem levantadas nesse sentido, por escrito, foram encaminhadas ao
Sr. Governador. A Presidência solicita ao Deputado Alencar da
Silveira Júnior que formalize, por escrito, a sua questão de ordem.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
l O , transferi-Ia ao Deputado Amilcar Marfins. A Presidência defere o
requerimento, fixando ao orador o prazo de 20 minutos. Com a
palavra, o Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto
a esta tribuna para denunciar à população de Minas Gerais a
gravidade dos acontecimentos deste momento, que tem como
epicentro o Palácio da Liberdade. A iniciativa do Governador Itamar
Franco, que, envolvido pelo seu delírio, está levando a uma situação
de extremo constrangimento e até mesmo de apreensão os lares de
Belo Horizonte e de Minas Gerais. Recebemos a informação d5 que,
neste momento, o Palácio da Liberdade foi cercado por tropas da
Polícia Militar, com atiradores de elite, com cavalaria, com cachorros
treinados para ação policial e até mesmo com o uso de carros
blindados da Polícia Militar, num "shoW' de mau gosto e de
desrespeito à população de Minas Gerais. O que o Governador Itamar
Franco pretende com essa brincadeira de mau gosto? Essa é a
pergunta que tem que ser feita à população de Minas Gerais. E
preciso saber também se o povo de Minas Gerais compreende com
clareza e se o Governador sabe que, a esta altura, os bandidos que
ameaçam a população de Minas Gerais, que ameaçam as famílias
mineiras estão informados de que o Governador desloca para Buritis
95 soldados nessa brincadeira, nessa falsa operação de guerra em
torno do Palácio da Liberdade.

Digo isso por se tratar de fato que está ocorrendo neste momento. A
imprensa está presente, e o povo de Belo Horizonte pode comparecer
e verificar que falo a verdade. Dizia que os bandidos de Minas Gerais,
neste momento, se sentem mais á vontade para intimidar e avançar
sobre a população trabalhadora de Minas Gerais, sobre os pais de
família e sobre os nossos filhos, porque o Governador retirou do
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deveriam estar dando segurança à população.

No entanto, nessa brincadeira de mau gosto, nesse jogo de guerra,
nessa criação de factôide para inglês ver, o Governador faz essa
mobilização que só pode ser taxada de ridícula. Até que ponto vamos
chegar com esse homem ensandecido que não é senhor do que faz,
não tem noção de limite nem das conseqüências de seus atos e que,
portanto, faz essa mobilização de tropas. Volto a dizer que o Palácio
da Liberdade está cercado por tropas do próprio Governador. Com
que propósito isso acontece neste momento? E para gerar um
factóide e aparecer no noticiário político. O Governador, ignorando os
interesses da população brasileira, num momento de sofrimento, de
dificuldade do Estado, num momento em que a sua própria equipe
avisa que não tem recursos para pagar a folha de pagamento, num
momento em que os Secretários de Estado da Fazenda e do
Planejamento avisam que Minas Gerais terá um déficit superior a
R$1.000.000i000,00, ignora tudo. E vai nesse seu devaneio alucinado,
preferindo ficar criando fatos políticos, brincando de soldadinho. Disse
uma vez que já foi militar e que poderia voltar a vestir uma farda.
Todos vimos uma cena patética de um Governador civil, .com roupas
civis, batendo continência numa cena absolutamente ridícula e
patética, a que o Brasil inteiro assistiu e ridicularizou: a desse
Governador batendo continência para o Comandante da Policia
Militar, numa outra brincadeira, numa outra, falsa operação de guerra
que fez na região de Furnas.

E o Governador sem limites nas suas ações mais uma vez volta a
repetir isso.. Assim, tenho agora tempo suficiente para ler
integralmente para que fique registrado nos anais da Assembléia
Legislativa - pois que aqui temos a trincheira da democracia e da
verdade -, o editorial publicado hoje, dia 13 de setembro, no jornal
"Estado de Minas" na pág. 2, com o titulo "Itamar erra de estratégia
militar e política": "0 Governador Itamar Franco faz o seu show. Para
quem, é difícil saber. Apesar de ter mudado a cúpula de seu setor de
comunicação social, o Governador não mudou de postura. Continua
colocando a briga com o Presidente Fernando Henrique Cardoso
como única realização de seu governo. E não atinge os seus
objetivos. Que o digam as pesquisas. A CNT/Sensus, divulgada
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ontem, é clara. Nada menos que 57,2% dos brasileiros
entrevistados afirmaram não ter tomado conhecimento da disputa
entre FHC e Itamar. Se ela é ignorada pela maioria da população, pior
fica entre os que tomaram conhecimento da briga. Enquanto 26%
acham que é ruim para o Pais, apenas 11% consideram que é boa.
Mesmo assim, Itamar continua tocando o seu samba de uma nota só.

Bate em FHC e estoura o caixa estadual, apesar do crescimento da
receita, com o aumento dos preços dos serviços públicos e dos
combustíveis, responsáveis por boa parte da arrecadação de ICMS. O
déficit previsto para este ano é de R$1.000.000.000,00, admitido pela
própria equipe econômica de Itamar. Dívida com a União, aquela da
moratória? Não, aumento salarial para uns poucos setores do
funcionalismo público. Enquanto briga com o Presidente Fernando
Henrique, Itamar vê seu governo deixar de lançar mão de
R$200.000.000,00 destinados á duplicação da Fernão Dias; de
R$33.000.000,00 previstos para a duplicação da BR-040, no trecho
ainda em pista simples, perto de Barbacena; deixa de consertar as
BRs do Sul de Minas, em petição de miséria, por causa das enchentes
do inicio do ano. A União não pode restaurá-las, porque estão
delegadas ao Estado.

Ontem, Itamar deixou de lado os problemas financeiros de Minas, as
questões administrativas. Convocou coletiva para ameaçar FHC - sem
descartar o uso de força militar - por causa da fazenda em Buritis. A
preocupação de Itamar tem apenas uma direção: o Pâlácio do
Planalto. Não inclui a população de Minas Gerais".

Esse é o texto preciso e exato do editorial do "Estado de Minas"
publicado hoje, na página 2. Fica, portanto, minha palavra de
indignação e protesto. Qual o objetivo verdadeiro do Governador
Itamar Franco, ao fazer essa palhaçada, essa mobilização da Policia
Militar, em tomo do próprio Palácio, que deveria ocupar não com
tropas, mas, efetivamente, para a administração do Estado, coisa que
não faz desde a posse? Qual o objetivo do Governador Itamar Franco
ao colocar atiradores de elite? Atirar contra quem? Esses atiradores e
essas tropas deveriam estar defendendo a população de Minas Gerais
contra os bandidos e marginais, nossos verdadeiros adversários.

Minas Gerais tem sérios problemas na área de segurança e não
está conseguindo enfrentá-los, está apelando para o Governo Federal,
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que já destinou parte dos recursos para ajudar o Estado.
Entretanto, ao mesmo tempo em que temos tantos problemas de
segurança, o Governador desmobiliza a polícia, envolvendo-a em uma
operação ridícula, ou seja, ridiculariza e humilha a própria Policia
Militar, pois duvido que um oficial sério, conseqüente, responsável e
cônscio de suas responsabilidades não sinta um enorme
constrangimento ao participar de uma farsa como essa: brincar de
soldadinho, em uma falsa guerra comandada pelo Governador Itamar
Franco.

Por todas essas razões, volto a dizer à população de Minas que já
estou preparando - para esta semana - uma ação popular contra o
Governador. Confio na Justiça de meu País, e, dessa vez, já que
armou o circo e montou o picadeiro, o palhaço pagará a conta. Não
será às custas do dinheiro da população de Minas Gerais que o
Governador irá brincar de fazer guerra contra não sei quem. Dessa
vez, tenho esperança de que, com essa ação popular, o Governador
será obrigado a devolver aos cofres do Estado e à sua população
sofrida o dinheiro gasto nessas operações.

Quanto custa a brincadeira de guerra do Governador Itamar Franco?
Quanto custa manter 15 oficiais no melhor hotel de Buritis? Qual o
custo, em termos de combustível, mobilizaçãô e outros, dessa
operação para os cofres de Minas e, conseqüentemente, para o bolso
do povo trabalhador do Estado?

Tudo isso é motivo para reflexão sobre a nossa infelicidáde. Disse,
num pronunciamento, no início desta tarde, que estamos diante de um
terrível e trágico dilema: ou o Governador Itamar Franco tem plena
consciência do que está fazendo, pleno controle de suas faculdades
mentais e, de forma irresponsável, criminosa para com os interesses
da população, faz tudo isso de caso pensado, ou, então, igualmente
trágico para os destinos de Minas Gerais, temos um Governador
alienado, que não tem controle das faculdades mentais, que vive um
caso grave de demência senil. Estamos diante de um dilema terrível
para a população de Minas Gerais, O que é pior um homem
irresponsável ou um homem alienado? E esta a reflexão que faço para
a população do meu Estado. E qual será o desdobramento disso?
Qual o próximo passo do Governador? Qual o seu limite? Quantas
vezes, ao longo de seus quase dois anos de governo, o Governador
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foi capaz de atitudes dessa natureza?

Lerei, integralmente, os comentários do jornalista Arnaldo Jabor, no
"Jornal da Globo" de ontem, dia 121912000: (- Lê:) "Durante 20 anos,
tivemos uma ditadura, e acho que nos acostumamos a ela, pois a
democracia é odiada pela oposição no Brasil.

Estamos assistindo a uma cebola de provocações. Debaixo de uma
casca de provocação, vem outra, vem outra, vem outra...

O MST, que poderia estar lutando dentro da democracia para fazer a
reforma agrária, caiu nas mãos dos bispos da Pastoral da Terra, que
fizeram a cabeça de malucos como Stédile e Rainha, que comandam
pobres diabos para fazer Uma revolução maoísta no século XXI.

E a união da ignorância com a saudade da ditadura, em nome de
Deus e de seus bispos, que agora usam também a ignorância do povo
para votar um calote da dívida externa, para inviabilizar o País no
mundo.

E, por fim, a última casca da cebola de provocações é o Itamar
Franco, o filhote do CoIlor, escolhido a dedo, por sua mediocridade,
para ser seu vice.

Itamar é a caricatura que transformou o governo de Minas em um
picadeiro para suas palhaçadas criminosas, que já prejudicaram o
Brasil até nas bolsas internacionais.

Itamar implora uma intervenção federal que justifique a sua
incompetência, mas a democracia tem que tolerar esses oportunistas.

Ademais, o seu caso não é de polícia, é de injeção de sedativo e
camisa-de-força".

Pobres de nós, mineiros; pobre Estado de Minas Gerais, cujo
destino, neste momento, está entregue a um homem que é capaz de
fazer o que está fazendo conosco, expondo-nos perante a opinião
pública internacional, transformando-nos em motivo de chacota, de
ridículo, por meio desses atos. Se são atos impensados, é muito
grave; se são bem pensados, é mais grave ainda. Esta é a reflexão
que, tristemente, faço com o povo da minha terra, o povo de Minas
Gerais. Que pena!

Volto, de forma mais serena, a fazer um apelo ao Governador:
Governador, abaixe o facho, tenha humildade, tenha serenidade, que
Deus o ilumine, deixe de fazer brincadeiras. V. Exa. não foi eleito para
isso. V. Exa. foi eleito para governar os destinos do povo de Minas

IA



Gerais, do povo sofrido de Minas Gerais, que precisa de um 230
homem com pulso, com autoridade, para enfrentar os seus graves
problemas na área da saúde, da segurança, para gerar empregos,
atrair indústrias para o Estado, para atrair a atividade econômica. Pare
com isso, Governador. Tenha juízo, Governador. Comece a trabalhar.
E isso que o povo de Minas Gerais espera de V. Exa.
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Ivo José solicitando a palavra pelo art. 70
do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento, fixando
ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Ivo
José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna pelo art. 70 do Regimento Interno para manifestar a posição da
nassa Bancada a respeito de dois pontos. O primeiro está relacionado
com a presença das tropas federais na propriedade particular do
Presidente Femando Henrique Cardoso.

A Bancada do PT na Assembléia vem manifestar publicamente sua
indignação com o comportamento do Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, que insiste em transformar a defesa da
propriedade particular de sua família em um problema público da
Nação. Não se acanha em tratar uma manifestação política dos
trabalhadores rurais sem terra como uma ameaça à ordem pública
nacional. O que ameaça a autoridade do Sr. Presidente é a utilização
inconstitucional das Forças Armadas e, principalmenté, a sua
incapacidade de implantar uma política agrária digna e ansiosamente
esperada pelos brasileiros.

O movimento nacional de protesto dos trabalhadores rurais sem
terra, que ocorre em todas as Capitais do Pais, tem o objetivo de
exigir do Governo o cumprimento dos acordos firmados com o MST
em julho deste ano. O acampamento em frente à fazenda do Sr.
Fernando Henrique é parte dessa manifestação.

A ação das Forças Armadas na propriedade particular do Presidente
constitui uma medida arbitrária e ilegal. Ao invés de cumprir o acordo
firmado em julho, quando prometeu atender a uma relação de
reivindicações, que foram registradas em documento, Fernando
Henrique prefere dizer "não" à área social e colocar tropas federais a
seu serviço particular.
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Até final de agosto, o Governo Federal investiu apenas 10% do

que está previsto no orçamento da União, e os menores investimentos
estão ocorrendo justamente em áreas sociais. No caso da reforma
agrária, apenas 6,62% foi cumprido; no da assistência social, apenas
6,48%; na saúde, apenas 4,97% do previsto no orçamento.

E esse o Governo de Fernando Henrique, que não tem compromisso
com as questões sociais. E essa a resposta que o Presidente dá aos
brasileiros. Usa as Forças Armadas em beneficio próprio e em
detrimento das necessidades da Nação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado lvo José, Líder
da Bancada do PT da Assembléia Legislativa: parabenizo V. Exa. por
trazer esse assunto à tribuna desta Casa. E necessário dar uma
resposta às ações do Governo Federal em Minas Gerais. Assisti ao
pronunciamento do Deputado Amilcar Martins, que falou em nome da
Liderança do PSDB. Fiquei pensando se, de fato, existem dois países
diferentes em um só Brasil. Provavelmente, há um Brasil com "s", e
outro com "z", do PSDB. O Deputado Amilcar Martins fecha os olhos
às atitudes do Presidente Fernando Henrique Cardoso, como se a
atitude do Governador do Estado fosse dada sem que nada estivesse
acontecendo de anormal, ou seja, como se fosse normal o Presidente
da República utilizar-se das tropas de elite da Presidência para
proteger a sua propriedade particular, onde sequer mora, de um ato
de protesto de trabalhadores que não têm terra, não têm onde morar e
estão reivindicando o direito de ter alguma fonte de renda para viver.
Ao Brasil inteiro, foi anunciado que eles não invadiriam a fazenda,
apenas demonstrariam que o Presidente da República não cumpre o
que promete. A resposta do Presidente foi a mobilização do Exército
para proteger a propriedade da sua família. Já foi comprovado que um
grileiro, que é sócio dessa propriedade, faz milhagem de terra em São
Paulo. Isso o Presidente da República faz.

O Deputado entrará com uma ação porque o Governador do Estado
estaria gastando dinheiro público ao tomar as medidas de proteção ao
Palácio. E a ação popular dos gastos de Fernando Henrique, que são
constantes, em proteção à sua propriedade particular? E com relação
ao gasto público para proteger essa propriedade particular? Isso tem
de ser cobrado, porque trata-se de propriedade particular do
Presidente. Talvez, ele, o seu amigo latifundiário e os seus familiares
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não chega aos pés da fortuna que acumula em sua propriedade.
Portanto, há uma enorme incoerência.

E claro que alguns devem estranhar essa atitude do Governador do
Estado de protestar contra a ingerência do Exército em assuntos que
não lhe dizem respeito e a qual não consta da Constituição, que é
muito clara, O Presidente, simplesmente, utiliza-se do Exército
inconstitucionalmente Não podemos estranhar que o Deputado
Amilcar Martins fique contra o Governador, porque o que pensaria ser
normal seria o que sempre fez e teria feito o ex-Governador Eduardo
Azeredo, de quem foi Secretário. Nesse caso, o próprio Governador
iria até Buritis, para engraxar as botas dos soldados do Exército, para
mostrar serviço ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, como fez
com relação à venda da CEMIG, do BEMGE, do CREDIREAL e a tudo
que o Presidente mandou o capacho do ex-Governador fazer. Ele
queria que Minas Gerais continuasse deixando que o Presidente da
República, em nome do FMI, tudo fizesse.

Por isso, o PSDB e o Ministro Malan começaram a denunciar o
plebiscito da dívida externa, que obteve resultados magníficos, foi
proposto pela CNBB e, posteriormente, feito por todos os sindicatos.
Ele foi um sucesso. Houve uma rejeição enorme ao pagamento da
divida externa e ao FMI. Por isso, são contra essas medidas. Eles são
vendilhões da pátria e subservientes ao capital financeiro
int&nacional, que precisam de uma reação do povo brasileiro. E claro
que a atitude do Governador do Estado é simbólica, mas eleva e
mostra ao povo de Minas Gerais que é possível è é necessária uma
reação contra esses desmandos do Presidente da República e contra
a sua política neoliberal, globalizadora, conservadora e subserviente
ao capital financeiro internacional. Deputado Ivo José, mais uma vez,
parabenizo V. Exa. por responder a essas questões, colocando os
pingos nos 'is", ou seja, deixando claro para a população do Estado
que já não é possível aceitar que o Presidente da República trate
Minas Gerais como se fosse o quintal de sua casa ou de sua fazenda.

O Deputado Ivo José* - Muito obrigado, companheiro Deputado
Rogério Correia; suas palavras, de fato, vêm somar e reforçar nossa
colocação.

Com relação ao PSDB e ao Deputado Amilcar Martins, que falou em
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nome da Liderança do PSDB, parece que não observam, não
percebem a queda cada vez maior da popularidade do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. O Deputado Amilcar Martins mascara
uma realidade e vem, inclusive durante o seu pronunciamento, não
com suas palavras, mas com palavras de um comentarista da Globo,
Amaldo Jabor, falar de uma instituição seriissima, a CNBB, que está
cumprindo o seu papel com o movimento social, abrindo um debate
oportuno e necessário sobre a dívida externa brasileira, cujo
pagamento tem trazido sacrifícios lastimáveis para o povo brasileiro. A
CNBB está cumprindo o seu papel e merece de todos nós um respeito
muito grande, o que não percebemos nas colocações do Deputado
que nos antecedeu.

O segundo ponto que nos traz a esta tribuna diz respeito à situação
que está ocorrendo em Betim. (- Lê:)

"Em defesa da liberdade de imprensa e do voto - Vimos em Betim,
nesta campanha eleitoral, a imprensa tornar-se, exclusivamente, uma
forma de direção e manipulação política, perdendo completamente
sua característica de veículo de comunicação social. Trata-se do
jornal "O Tempo" e dos semanários "O Tempo de Betim" e "O Tempo
Bairros", que, escudados no preceito da livre manifestação da
imprensa, praticam abusos e desvios quanto aos fins que,
efetivamente, um veículo deveria perseguir, na divulgação de fatos e
informações aos seus leitores.

Basta um exame simples de qualquer exemplar desses jornais,
veiculados no período eleitoral, para verificar a forma maciça com que
são publicadas matérias, ditas jornalísticas, tentando atingir a imagem
dos candidatos da Frente Betim Popular perante a opinião pública,
sejam elas verdadeiras ou não.

O empresário Vitório Mediolli e seus protegidos, Carlaile Pedrosa e
Pinduca, são alvo de diversas representações na Justiça Eleitoral.
Foram condenados em quatro ações judiciais, que comprovaram o
abuso e a manipulação de informações. Eles já foram multados em
37.000 UFIRs por propaganda irregular e por não cumprir ordem
judicial.

Esses são fatos que mostram que para esses empresários não há
limites para atingir o poder. Eles transformaram o jornal num panfleto
de campanha, numa imprensa marrom.
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A prática de burlar a legislação do empresário Vitório Mediolli

também pode ser constatada na Justiça do Trabalho. Grande parte
dos jornalistas contratados nessa empresa são obrigados a ingressar
em uma suposta cooperativa de trabalho, evitando o vínculo
empregaticio junto ao jornal e isentando o empresário de pagar
encargos e direitos trabalhistas. Essa prática está escancarada no
volumoso número de processos trabalhistas que correm contra ele na
Justiça do Trabalho.

Esses profissionais estão impedidos do verdadeiro exercício
profissional. Estão subjugados aos interesses políticos e econômicos
do empresário e do grupo que representa, não importando qualquer
princípio ético que norteie a função do prõfissional ou de um veículo
de comunicação social.

Em defesa da ética, e não somente da liberdade de imprensa, mas
principalmente da liberdade de voto do eleitor, nós, Deputados da
Bancada do PT na Assembléia, vamos exercer o nosso direito de não
prestar informação a órgãos que não têm princípios mínimos para
estabelecer-se como veículo de comunicação social. Essa é uma
decisão unânime da nossa bancada, tomada em reunião hoje. A
credibilidade é um requisito fundamental para a sociedade. Não nos
interessa falar a um veículo que desvirtua os fatos, distorce a
informação e utiliza da difamação, da injúria e da calúnia para
sustentar-se perante a opinião pública.

O pronunciamento do Promotor Eleitoral de Betim, Geraldo Ferreira
da Silva, foi bem claro a respeito da atividade do jornal "O Tempo" de
Betim. Afirma que os autos do processo comprovaram, de forma
satisfatória e sem nenhuma margem de dúvida, que o jornal "O
Tempo" de Betim foi utilizado de forma abusiva na campanha eleitoral
atual, de modo a denegrir a imagem da candidata à Prefeitura
Municipal, companheira Maria do Carmo Lara, e seu candidato a Vice,
Carlos Roberto de Souza.

Manifestamos o nosso repúdio ao desrespeito à opinião pública, ao
desrespeito ao profissional do jornalismo e à violação da ética na
comunicação.	 -

Não ficaremos calados perante a arrogância da ação selvagem de
grupos econômicos e estaremos vigilantes e dispostos a desmascarar
tais práticas autoritárias, em qualquer tempo ou lugar". Assina a
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Bancada do PT.

Para concluir, Sr. Presidente, nós, brasileiros, sabemos que a nossa
Nação está sempre bem aberta a receber todos os estrangeiros que
para cá vêm, de certa forma, para contribuir para a construção do
nosso País. Mas vir com aorientação, com a determinação de fazer
essa manipulação, desrespeitando os princípios da ética e da
moralidade, não podemos aceitar, sejam brasileiros ou estrangeiros,
principalmente quando se trata de pessoas que estão aqui e que
foram recebidas de braços abertos pelo povo brasileiro. E o que tinha
a dizer, Sr. Presidente, em nome da bancada do nosso partido.

* - Sem revisão do orador.
33 Parte	-

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar à 33 Parte da reunião,
destinada a comunicações e a oradores inscritos.

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

apresentada nesta reunião pelos Deputados Bilac Pinto - falecimento
do Sr. José Romeu Pereira, em Cristina e Maria OUvia - falecimento
da Sra. Laila Maifar Handan, em São Gonçalo do Abaeté. (Ciente.
Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os-Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
14, 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 l a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI N° 14.457
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar
'	Martins, Glycon Terra Pinto e Olinto Godinho, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
-	Deputado Amilcar Martins, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
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subscrita pelos membros da Comissão presentes, O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre o Veto
Total à Proposição de Lei n° 14.457, que autoriza o Poder executivo a
doar ao Município de Peçanha o imóvel que especifica. Em seguida, o
relator, Deputado Olinto Godinho, faz a leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela rejeição do veto. Colocado em votação, é
o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
suspende os trabalhos para que se lavre a ata. Reabertos os
trabalhos, a Presidência, em virtude de aprovação de requerimento do
Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A seguir, agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Amilcar Martins, Presidente - Glycon Terra Pinto - Olinto Godinho.

ATA DA 5V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia seis de setembro de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Dinis Pinheiro e
Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a
política de telecomunicações do DETEL-MG. Em seguida, convida a
tomar assento à Mesa o Sr. Luiz Santoro Lima, Diretor-Geral desse
órgão, e registra a presença do Sr. Alexandre Azevedo Andrade,
Diretor Fina ncefro-Administrativo do DETEL-MG; e da Sra. Alessandra
Marques Pinheiro e do Sr. Anselmo Alberto Grossi, Assessores desse
órgão. Após, passa a palavra ao Deputado Márcio Kangussu, autor do
requerimento que suscitou a realização do debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, abre-se amplo debate entre os
membros da Comissão e os convidados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata é encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Ivair Nogueira - Arlen

Santiago.

LA
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 1752 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 141912000
Presidência dos Deputados João Paulo e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: 1 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nos 1.206 a 1.20912000 - Requerimentos n os 1.640 a
1.646/2000 - Requerimentos do Deputado José Milton (2) -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Direitos Humanos e
do Deputado Marco Régis - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Elbe Brandão, Marco Régis, Rogério Correia, Irani
Barbosa e Miguel Martini -? Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado José Milton (2):
deferimento - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Diizon Meio - Adelino de Carvalho - Ailton Vilela -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -
Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa -
João Paulo - José Milton - Luiz Fernando Faria - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Miguei Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Rêmolo Aioise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

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

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

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Doutor Viana, 2 0-Secretário "ad hoc', procede à leitura
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da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Irani Barbosa, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Senado,
agradecendo o envio do relatório final da CPI dos Medicamentos e
comunicando que o encaminhou à Comissão de Assuntos Sociais do
Senado. (- A Comissão da Saúde.)

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, e Armando
Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado,
agradecendo o convite para o Fórum Técnico O Servidor Público
Estadual e a Reforma Administrativa.

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Saraiva
Felipe e Zezé Perreila, Deputados Federais; Maria Lúcia Cardoso,
Secretária do Trabalho; Paulino Cícero de Vasconcelos, Secretário de
Meio Ambiente; Flávio Ferreira de Lara Resende, Presidente do
CEASA-MG; Elvira Lídia Pessoa de Oliveira. Secretária-Geral do
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais; Maria do Socorro
Araújo Medeiros, Pró-Reitora Acadêmica da PUC-MG, e Flávio
Sanábio, da TV Metrópole Ltda., agradecendo o convite para a
reunião especial em homenagem ao Colégio Dom Silvério.

Dos Srs. Henrique Hargreaves Secretário da Casa Civil; Raul
Belém, Secretário de Agricultura; e Tarcísio Campos Ribeiro,
Superintendente-Geral da FUNED, encaminhando documentação
para subsidiar os trabalhos da CPI das Licitações. (- A CPI das
Licitações.)

Da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral do
Estado, encaminhando cópia do Parecer n° 11.201, dessa
Procuradoria. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
informando, em atenção ao Ofício n° 1 .356/2000/DLE, referente ao
Projeto de Lei n° 321/99, que, consultada a Secretaria do Trabalho, à
qual o imóvel objeto da proposição se encontra vinculado, esta
manifestou-se contrária à doação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
321/99.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
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imóvel ao Município de Barroso), que o assunto foi encaminhado á
Secretaria da Casa Civil e â Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n°404/99.)

Do Sr. Celso Marques do Carmo, Prefeito Municipal de Juruaia,
pleiteando a prorrogação do Convênio n° 68/99 (instalação de estação
repetidora da TV Assembléia).

Do Sr. Antônio Francisco Patente, Presidente da Loteria Mineira, (2),
encaminhando, em resposta ao Requerimento n° 1.40612000, da
Comissão de Fiscalização Financeira, cópias dos convênios firmados
pela instituição a partir de 1 111195, visando ao repasse de recursos
financeiros obtidos ou resultantes de lucro líquido da exploração da
Loteria Mineira (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.40612000.);
encaminhando, em resposta ao Requerimento n° 1.34012000, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, cópias dos contratos dos jogos
denominados Pimba e Totó Bola com a Loteria Mineira e os valores
repassados a esta (-Anexe-se ao Requerimento n°1.340/2000.).

Do Sr. Homem Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal, (3), informando a prorrogação da vigência
de contratos firmados com recursos do Orçamento Geral da União (2)
e a liberação de recursos financeiros destinados á COPASA-MG,
referentes a parcelas de contratos. (- Distribuídos à Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Jairo José lsaac, Diretor-Superintendente do SEBRAE-MG,
encaminhando cópia da pesquisa Impacto do Diferencial de Alíquota
sobre o ICMS Apurado na Nova Metodologia do Programa Micro
Geraes". (- A Comissão Especial do Micro Geraes.)

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário Adjunto da Segurança
Pública, agradecendo o convite para a reunião especial em
comemoração do centenário de nascimento do ex-Governador Mílton
Campos.

Da Sra. Carmen Rocha Dias, Secretária Substituta de Políticas
Públicas de Emprego, em atenção ao Requerimento n° 1.507/2000, da
Deputada Elbe Brandão, prestando informações sobre o orçamento do
Ministério do Trabalho e Emprego.

Do Sr. Marcelo Pereira Borges, Coordenador CAC da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, encaminhando



rs

241
cópia de convênios e termos aditivos firmados 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. Myrna Lopes Pereira, Secretária de Comissão do
Congresso Nacional, encaminhando demonstrativo que compara a
participação relativa de cada Estado nos orçamentos da União para
1999 e 2000, elaborado pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização
Financeira da Câmara dos Deputados. (- A Comissão de Transportes.)

Do Sr. Carlos Fernando de Andrade e Silva, Presidente da
Associação Comercial e Empresarial de Ouro Branco, solicitando o
apoio desta Casa a fim de que seja reforçado o policiamento nesse
município. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Fabiano Ferreira de Meio, da direção do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e Material
Elétrico de Governador Valadares - SINTIMEL-GV -, solicitando a
intercessão da Comissão de Direitos Humanos em favor dos
dirigentes desse Sindicato, que estariam sendo vítimas de violência
por parte da direção da Empresa Arobrás Indústria e Comércio Ltda. (-
A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Wilson da Rocha Vilela, Diretor-Presidente da Associação
dos Empregados da Açominas - AEA -, agradecendo o convite para o
.debate público sobre o turismo na Estrada Real. (- A Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Waimir Newton de Almeida, Diretor Executivo da Fundação
Renato Azeredo, encaminhando, em atenção ao Oficio n°
1 .675/2000/DLE, cópia de seu estatuto, solicitada pela CPI da Saúde.
(- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Murilo Badaró, agradecendo voto de congratulações pelo
lançamento de seu livro "Gustavo Capanema, a Revolução na
Cultura", o qual foi formulado por esta Casa a partir da aprovação do
Requerimento n° 1.56812000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Sérgio LeIlis

Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça; Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil; Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG;
Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG; Marcelo de Araújo

zo

v
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do Colégio Magnum, agradecendo o convite para a reunião especial
em que se homenageou o Colégio Marista Dom Silvério pelos 50 anos
de sua fundação.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo o
convite para participar de evento realizado nesta Casa.

CARTÕES
Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, e Sérgio Bruno Zech Coelho,

respectivamente, Secretários da Saúde e de Esportes; e Axel
Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao
Colégio Marista Dom Silvério pelos 50 anos de sua fundação.

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação (2),
agradecendo os convites para a reunião especial em comemoração
ao centenário de nascimento do ex-Governador Milton Campos e para
o debate público sobre a Estrada Real.

Dos Srs. Murilio de Aveilar Hingel; César Masci, Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Cel. 3M José Maria Gomes,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à
Construtora Líder pela passagem dos 30 anos de sua fundação.

Do Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe de Gabinete Militar do
Governador, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem ao ex-Senador Gustavo Capanema.

Do Sr. Angelo J. Cerceau lbrahim, Chefe de Gabinete do Prefeito
Municipal de Ouro Preto, agradecendo o envio de cópia do
Requerimento n° 1.534/2000, do Deputado José Milton

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° 1.20612000
Declara de utilidade pública a Associação Conexão Vida - ASCOVI -,

com sede no Município de Arcos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Conexão Vida - ASCOVI -, com sede no Município de Arcos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Associação Conexão Vida - ASCOVI -, com sede na

cidade de Arcos, tem por objetivo o desenvolvimento de atividades
relativas à recuperação e reintegração social de alcoólatras e de
dependentes de substâncias químicas, naturais e sintéticas.

Sobrevivendo graças ao esforço, dedicação e abnegação de seus
dirigentes, a entidade presta, anonimamente, um relevante serviço
social.

Dessa forma, está perfeitamente enquadrada para ser reconhecida
de utilidade pública.

Nesses termos, espero o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.20712000
Dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular dentro de salas

de aula, teatros, cinemas, igrejas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica proibida a utilização de telefone celular dentro de salas

de aula, teatros, cinemas e igrejas, durante as respectivas atividades.
Parágrafo único - Os aparelhos celulares só serão admitidos nos

referidos recintos se desligados.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
João Paulo
Justificação: Tanto o soar da campainha de um telefone celular

quanto a conversa ao telefone nos ambientes mencionados
comprometem, de forma inequívoca, a participação e o
aproveitamento nos respectivos eventos. A iniciativa busca exigir
maior civilidade e respeito no interior dos ambientes que menciona.
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- 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.

PROJETO DE LEI N O 1.20812000
Altera a Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, no que se refere

à redução da carga tributária em operações com energia elétrica na
situação que menciona e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 12- .......................................................................

§ 18 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstas em regulamento, a isentar de carga tributária as
operações com energia elétrica destinadas às atividades rurais da
área mineira da SUDENE cujo consumo seja inferior a lOOkwh.

§ 19— Consumo superior a lOOkwh de que trata o parágrafo anterior
terá sua carga tributária máxima de 12%.

§ 20 - A isenção e a redução de que tratam os § 18 e 19 serão
compensadas com o aumento da carga tributária nas operações com
cigarros, produtos de tabacaria, armas e munições".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente
subseqüente ao de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Elbe Brandão
Justificação: O projeto tem por objetivo fomentar, incentivar e

estimulara atividade rural na área mineira da SUDENE.
Ao fazer um levantamento, verificamos que a energia elétrica em

nosso Estado é uma das mais caras do País, o que inviabiliza um
maior desenvolvimento da região Norte de Minas. Não há políticas
que incrementem o crescimento econômico e industrial, como ocorre
na Bahia, onde estão isentas de pagamento de ICMS as propriedades
rurais com consumo de energia elétrica inferior a lOOkwh.

A isenção e redução de ICMS que propomos está em consonância
com o Convênio n° 76/91, firmado em reunião do CONFAZ, ocorrida
no dia 5/12/99, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a
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concederem isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica
a estabelecimento de produtor rural, e outras normas legais ainda não
regulamentadas ou não utilizadas pelo Governo mineiro.

Não esquecemos a nova Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga
a compensação do benefício, por isso propomos o aumento da carga
tributária de produtos supérfluos, como cigarros, produtos de
tabacaria, armas e munições.

Temos certeza de que o projeto será amplamente debatido na Casa,
o que possibilitará um melhor entendimento sobre nossas políticas e,
principalmente, sobre a eficácia delas. Contando com o apoio dos
nobres pares desta Casa, esperamos que sejam apresentadas as
emendas que forem necessárias para o melhor aproveitamento dessa
proposição.

- 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° 1.20912000
Declara de interesse social, para fins de desapropriação, a Fazenda

Córrego da Ponte, no Município de Buritis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de interesse social, para fins de

desapropriação, a Fazenda Córrego da Ponte, no Município de Buritis,
na região Noroeste do Estado, com a finalidade de estabelecer e
manter colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola,
na forma do inciso III do art. 2° da Lei 4.132, de 10 de setembro de
1962-

Art. 20 - O Executivo terá o prazo de noventa dias para iniciar a
desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem
expropriado, observado o prazo máximo de dois anos estabelecido em
lei..

Art. 30 - O Poder Executivo poderá celebrar convênios ou
instrumentos congêneres com entidades públicas ou privadas para
consecução das finalidades previstas no art. 1° desta lei.

Art. 40 - A lei orçamentária do exercício de 2001 deverá prever
recursos necessários para atenderá devida indenização.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 Revogam-se as disposições em contrário.
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Saia das Reuniões, 14 de setembro de 2000.
Rogério Correia - Ivo José
Justificação: Tendo em vista a situação de instabilidade institucional

que se vem repetindo em conseqüência do tratamento inconstitucional
que a Presidência da República tem dado a esta propriedade privada,
caracterizando-a como de domínio público, agravada pela afronta ao
art. 18 da Constituição Federal ao intervir num Estado Federado
autônomo sem a sua autorização, utilizando-se das Forças Armadas
de forma indevida, afrontando novamente a Constituição Federal, nos
seus anis. 142 e 144, vimos propor a desapropriação por interesse
social, na forma da Lei 4.132, de 10/9/62.

Esta iniciativa se torna necessária e urgente e é embasada no dever
constitucional do Estado de preservação da ordem pública, de sua
autonomia e dos direitos de manifestação dos cidadãos e sustentada
legalmente pelo art. 80 do Decreto 3.365, de 21/7/41, combinado com
o art. 50 da Lei 4.132, de 10/9/62, que assegura ao Legislativo a
prerrogativa de declarar a desapropriação por utilidade pública e
interesse social.	 -

Devido à importância e à urgência da matéria, pedimos a sua
tramitação em regime de urgência, na forma do art. 272 do Regimento
Interno.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.64012000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas a
que tome as providências cabíveis em relação a denúncia de
suspensão dos serviços do Programa Odontológico Multidisciplinar de
Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais-

N 1 1.641/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que tome as
providências cabíveis em relação a denúncia de suspensão dos
serviços do Programa Odontológico Multidisciphnar de Atendimento a
Pacientes com Necessidades Especiais. (- Distribuídos à Comissão de
Saúde.)

N° 1.64212000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
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consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. $
Afonso Borges, promotor do evento "Sempre Um Papo", pelo
lançamento do livro "Ousar Lutar - Memórias da Guerrilha que Vivi",
de José Roberto Gonçalves de Rezende.

N° 1.64312000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor de Justiça do Estado com vistas a que
tome as providências cabíveis em relação a denúncia contra a
conduta do Juiz de Direito do Município de Matipó.

N° 1.64412000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
seja oferecida proteção policial para Marcos Rodrigues da Costa,
acusado de assassinar mulheres na região Noroeste de Belo
Horizonte.

N° 1.64512000, da Comissão de Direitos
formulado apelo ao Comandante-Geral da
se tomem as providências legais cabíveis
tortura policial sofrida por Marcos RodriguE
à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.64612000, da Deputada Maria Olivia, em que solicita se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a entidade
Amigas da Cultura pelo transcurso de seus 47 anos de fundação, a
ser comemorado em 231912000. (- A Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
José Milton (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Direitos Humanos e do Deputado Marco Régis.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, componentes da Mesa,

caros colegas, senhoras e senhores, a área mineira da SUDENE
consolida hoje um espaço territorial que, com a entrada do
Jequitinhonha, deve suplantar mais de 30% do espaço territorial do
Estado. Entretanto, quando fazemos uma análise do PIB da produção
daquela região com relação a todo o Estado - ontem mesmo a
Fundação João Pinheiro emitiu o resultado da correspondência do PIB
de Minas com as regiões, e realmente continuamos bem abaixo, com

Humanos, solicitando seja
PMMG, com vistas a que
om relação à denúncia de
s da Costa. (- Distribuídos
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o índice de pobreza -, somos levados a buscar alternativas dos
estudos que estamos lançando. Hoje estou dando início a uma luta.
Não sei se serei vitoriosa, mas espero que o Poder Legislativo e o
Governo do Estado de Minas Gerais possam compreender a
complexidade do setor produtivo, principalmente o setor agrícola e
rural da nossa região, que ainda é a base fundamental da economia
ativa do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. Portanto, damos
início não diria a uma guerra, pois não estamos em Buritis, mas a uma
luta pelo povo e com o povo do Norte de Minas Gerais.

O projeto consiste em que fique o Poder Executivo autorizado, na
forma, no prazo e nas condições previstas no regulamento, a isentar
de carga tributária as operações com energia elétrica destinada às
atividades rurais da área mineira da SUDENE, cujo consumo seja
inferior a 100 Kwh. Esse projeto altera o §19 da Lei n° 6.763, de
26112175, diz que: consumo superior a 100 Kwh, de que trata o
parágrafo anterior, terá sua carga tributária máxima de 12%".

Na análise de formação de preço das contas da CEMIG, chegamos
a ter as contas de Minas Gerais 49% mais caras que as da Bahia e
outros Estados da Federação. (- Lê:)

"A isenção e a redução de que tratam os § 18 e 19 serão
compensadas com o aumento da carga tributária nas operações com
cigarros, produtos de tabacaria, armas e munições". Estamos dando
também a alternativa da compensação desses subsídios. Espero que
consigamos um resultado positivo nessa luta. (-Lê:)

"Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente ao de
sua publicação.

Justificação: O projeto ora apresentado tem por objetivo fomentar,
incentivar e estimular a atividade rural na área mineira da SUDENE".

E importante salientar que, como a área mineira da SUDENE busca,
na irrigação, uma forma da produção com competência e
competitividade, temos alguns produtos cujo gasto com energia chega
a representar 30% do custo total da produção. (- Lê:)

"Ao fazer um levantamento, verificamos que a energia elétrica em
nosso Estado é uma das mais caras do País, o que inviabiliza um
maior desenvolvimento cia região do Norte de Minas. Não há em
nosso Estado políticas que incrementem o crescimento econômico e
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industrial, como ocorre, por exemplo, no Estado da Bahia, onde
estão isentas de pagamento do ICMS as propriedades rurais com
consumo inferior a lOOkwh de energia elétrica.

A isenção e redução de ICMS que propomos está em consonância
com o Convênio no 76191, firmado em reunião do CONFAZ, ocorrida
no dia 5112199, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a
concederem isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica a
estabelecimento de produtor rural e outras normas legais, ainda não
regulamentadas ou que não estão sendo utilizadas pelo Governo
mineiro.

Não nos esquecemos da nova Lei de Responsabilidade Fiscal, que
obriga a compensação do benefício, e, por isso, propomos o aumento
da carga tributária de produtos supérfluos como cigarros, produtos de
tabacaria, armas e munições.

Temos certeza de que esse projeto será amplamente debatido nesta
Casa, o que possibilitará melhor entendimento sobre nossas políticas
e, principalmente, sobre a eficácia delas.

Contando com o apoio dos nobres pares desta Casa, esperamos
que sejam apresentadas as emendas que forem necessárias para o
melhor aproveitamento dessa proposição".

Concedo, com muita honra, um aparte ao meu companheiro de luta,
Deputado Márcio Kangussu, que representa o vale do Jequitinhonha
nesta Casa.	 -

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Sr. Presidënte, nobre
Deputada Elbe Brandão, não é surpresa nesta Casa - muito menos
para mim - a oportunidade e o senso de responsabilidade que a nobre
Deputada tem com a área mineira da SUDENE.

Seu projeto, além de importante, é necessário para que possamos
levar, de fato, o desenvolvimento ao Norte de Minas, aos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Minas e o Brasil sabem de nossas
carências: não temos água, terras férteis, insolação o ano inteiro.
Falta-nos um projeto da magnitude desse que V. Exa. apresenta. V.
Exa. disse que não sabe se sairá vitoriosa. Sairá sim, porque esta
Casa jamais negará apoio a um projeto que tenha uma
fundamentação social abrangente.

Gostaria de lembrar também a este Plenário e à Deputada a nossa
luta, partida desta Casa no dia 1 1 de agosto, quando iniciamos esta
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sessão legislativa, indo a Brasília exigir que o Governo Federal nos
incluísse no Programa IDH-14. Foi anunciado, hoje, que vamos ser
incluídos.

Gostaria de convidar os nobres Deputados, principalmente os
votados nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas,
para que propuséssemos a criação de uma comissão para
acompanhar os critérios de aplicação desses recursos. Não sabemos
como será a interlocução entre os municípios e o Governo Federal.
Existe esse problema gravíssimo, político e administrativo, entre o
Governo de Minas e o Governo da União. Não podemos permitir que
os municípios que tenham o IDH abaixo de 0,5 sejam prejudicados por
questões menores, como esta que estamos vivendo atualmente.

Nobre Deputada, além de parabenizá-la, além de solidarizar-me com
o seu projeto, proponho a esta Casa, para debate, logo após as
eleições, a criação de uma comissão para procurar quem tem o dever
de implementar o Programa do IDH-14 em Minas Gerais e buscar uma
forma de interlocução, seja em nível de municípios, de associações
micron-egionais ou até mesmo com a Secretaria do Planejamento ou a
SUDENOR. Precisamos que cheguem, o mais rápido possível,
recursos para combater a pobreza e a miséria do nosso Estado. Muito
obrigado, Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão* - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Márcio Kangussu. E muito importante que o povo de Minas Gerais
tenha a noção muito clara de que, quando existem a união política e o
esforço, não existem o medo e a covardia. Isso aconteceu com esse
movimento que saiu desta Casa e que foi capitaneado pelo Deputado
Márcio Kangussu. Se temos boca para sermos atrevidos, para clamar
por nossos direitos e fazer com que o Governo Federal e o Governo
do Estado reconheçam a necessidade de investimento na área
mineira da SUDENE, precisamos também ter boca para agradecer
esse reconhecimento.

E agradeço especialmente ao Deputado Márcio Kangussu, pelo seu
empenho junto ao Presidente da Casa, junto aos Deputados da área
mineira da SUDENE, que acreditaram e foram a Brasília. Quero
agradecer também ao Deputado Romeu Queiroz, que nos recebeu tão
bem e marcou reunião com os Ministros Aluísio Nunes e Pedro
Parente. Lá estavam também os Senadores José de Alencar e
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Francelino Pereira e vários Deputados Federais. Fica registrado o
nosso agradecimento suprapartidário, por Minas Gerais e pelo Norte.
Valeu a pena, Márcio Kangussu, estar com você nessa luta, e valeu e
vale a pena ser sertanista. Valeu e vale a pena acreditar no povo do
Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, aquele povo que põe a
mão na terra e faz chegar à mesa de cada cidadão do nosso Estado o
alimento. O alimento que possibilita a saúde física, mas também o
alimento da alma, o alimento da força, da esperança e da busca da
justiça social neste País. Essa é mais uma vitória que partiu do
parlamento mineiro, de uma ação dos Deputados desta Casa. Hoje, vi
na imprensa o Deputado Aécio Neves anunciando e espero que de
hoje para amanhã tenhamos o documento formal, assinado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, incluindo a área mineira da
SUDENE e o vale do Mucuri no IDH-14. Muito obrigada, Presidente;
Minas Gerais saberá reconhecer esse avanço e essa possibilidade de
investimento para a erradicação da pobreza e da miséria no nosso
Norte. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Nobre Deputado João Paulo, no

exercício da Presidência; Deputados, imprensa, convidados que nos
honram com a visita à Casa e que estão nos acompanhando das
galerias, funcionários dedicados da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, inicialmente gostaria de congratular-me com a Deputáda Elbe
Brandão, por seu pronunciamento, e com seu aparteante, meu
companheiro de partido Deputado Márcio Kangussu, no que se refere
àquilo que a Deputada Elbe Brandão chamou de vitória do parlamento
mineiro: a ida, por iniciativa desta Casa, a Brasília e a reconquista de
Minas ao conseguir incluir os municípios do Norte de Minas, do vale
do Mucuri e do vale do Jequitinhonha no IDH-14.

Quero parabenizá-los e congratulá-los pela conquista. Sou também
E- votado e majoritário no Município de Berilo, no vale do Jequitinhonha,

onde, no mandato passado, estabeleci uma base, mas não para fazer
' politicagem. Desloco-me de Belo Horizonte ou do Sul de Minas para
g Berilo e o faço exclusivamente para conhecer o vale do Jequitinhonha.

E para que possa dizer que sou Deputado do Estado de Minas Gerais
e para colocar em prática os argumentos pelos quais sou contrário ao
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voto distrital, como também o é o Deputado João Paulo. Ser
Deputado é ser Deputado do Estado, e não, Vereador, ou seja,
Deputado Distrital.

Subo à tribuna para dizer que não estou adormecido sobre o tema
que quero abordar. Na verdade, desde o mandato anterior, que
tivemos a honra de cumprir aqui na Assembléia Legislativa, trouxemos
o assunto várias vezes à tona. Trouxe o volume 7, n° 4 - que
corresponde ao mês de abril de 1999 - dos Anais da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, e gostaria de mostrar para os
telespectadores da TV Assembléia, canal 11, as págs. 523, 524 e 525,
nas quais há um discurso em que abordávamos a precariedade das
estradas federais do Sul de Minas, especificamente num trecho da
BR-491, cognominada Rodovia do Café, que vai de São Sebastião do
Paraíso, terra do nosso companheiro Deputado Rêmolo Aloise, até
Varginha, considerada a Princesa do Sul, terra de um dos membros
da Mesa Diretora, Deputado Dilzon Meio, passando pela nossa
Muzambinho, por Guaxupé, por Alfenas, Areado, Paraguaçu, Elôi
Mendes, Guaranésia, Monte Santo de Minas e tantos outros povoados
e cidades.

Com relação ao trecho entre Areado e Paraguaçu, depois de muitos
esforços, Prefeitos e Deputados que representavam a região, entre
eles o Deputado Cóssimo Baltazar, de Passos; o Deputado Homero
Duarte, de Alfenas e Areado; o Deputado Célio de Oliveira, de Lavras;
o Deputado Aíiton Vilela, de Três Corações; o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, de Machado, e outros - eu era Prefeito de
Muzambinho - conseguiram, a duras penas, que o Governo de Minas
Gerais, à época sob o comando de Hélio Garcia, restaurasse o trecho
entre Arceburgo, na divisa de São Paulo, e Areado e também de
Varginha até Paraguaçu. Mas restaram cerca de 48km de rodovia,
que estão abandonados desde a pavimentação inicial da BR-491.
Vem Governo e sai Governo, e aquele trecho de 48km parece não
existir no mapa rodoviário. Naquela época, o Governo de Minas tinha
delegação para conservar as BRs no Estado, mas hoje essa atividade
está sob o comando do Governo Federal, especificamente do DNER,
sob a Presidência do ex-Deputado Federal Genésio Bernardino e a
responsabilidade do Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha.

Pediria que o corpo técnico da Casa passasse um pequeno trecho
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de um vídeo gravado por moradores que fecharam, nos últimos
dias, a BR-491, no trecho entre Areado e Alfenas, que tem um grande
movimento, graças à existência de uma usina de açúcar e álcool, a
Usina Monte Alegre. Mais de mil pessoas fizeram um movimento de
paralisação da estrada para denunciar as suas vergonhosas
condições. Depois da exibição, continuaremos nosso comentário.

- Procede-se à exibição do vídeo.
O Deputado Marco Régis - Muito obrigado àqueles que colaboraram

para a exibição desse pequeno trecho de vídeo feito pelos professores
da Escola Estadual Orlando Paulino da Costa de Alfenas. Não tenho
contato com essas pessoas, apenas as conheci durante as
manifestações na região. Nas filmagens, todos podem ver carcaças
de veículos distribuídas pelas margens das estradas; faixas de
protesto e as cruzes que simbolizam os 31 modos.

E isso é uma vergonha, como diria o repórter Bóris Casoy, âncora
do SBT. Essa rodovia foi pavimentada em 1969, e, até hoje, esse
trecho em questão está abandonado, não havendo sido recapeado,
quando se encontrava sob a responsabilidade do Governo de Minas
Gerais. Agora, sob a tutela do DNER, nem vislumbramos quem possa
estar se interessando pelo assunto.

Lerei um trecho que preparei para falar sobre essa rodovia:
Pavimentada em 1969, essa rodovia nunca foi reformada no referido
trecho, que sempre ficou abandonado. No começo da década de
1990, quando os segmentos estaduais das BRs eram transferidos
para cuidados dos respectivos Estados, através de convênios de
delegação, houve um excelente serviço de recuperação entre

Z1o Arceburgo - Areado e Varginha - Paraguaçu.
Seu tráfego intenso se deve, em parte, ao transporte de café, que

lhe valeu o batismo de Rodovia do Café. Com efeito, o escoamento da
produção cafeeira se dá para as principais cooperativas da região,
que são: a COOXUPE, de Guaxupé, considerada a maior do mundo; a
COOPARAISO, de São Sebastião do Paraíso, e a COOMAM, de
Muzambinho. Por outro lado, temos um fluxo cafeeiro no sentido de
Varginha, onde se processa a exportação pela Estação Aduaneira do
Interior -EADI -, o famoso podo seco dessa cidade. Não se pode
ignorar o grande desenvolvimento industrial, não só da região como
do Estado, que incrementou seu movimento de veículos, além da
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presença pujante das usinas Monte Alegre, em Monte Belo, e
Bebedouro, em Guaranésia, produtoras de açúcar e álcool, cujas
áreas de plantio e colheita espraiam-se por vários municípios. A
presença da Universidade de Alfenas é fator de muito movimento nas
estradas da região, diariamente, inclusive de ambulâncias que, afora o
desempenho doméstico nos municípios, ainda têm o referencial do
consórcio intermunicipal de saúde, que é o Hospital Universitário de
Alfenas.

A Rodovia BR-491 tem histórias cheias de tragédias nesses quase
50km de abandono. Só nesse pedaço, de janeiro de 1996 a junho de
2000, foram registradas 466 ocorrências, com 398 vítimas leves, 95
graves e 31 mortos.

O que se presencia, dia e noite, através de uma pista de rolamento
totalmente esburacada, é um perigoso e chocante ziguezague, um
verdadeiro balé da morte, que destrói veículos, causa prejuízos para
todos, exceto para as oficinas mecânicas, além das mortes e
mutilações.

Recentemente, morreram dois alunos da Escola Municipal Orlando
Paulino da Costa, às margens dessa rodovia, a 12 quilômetros de
Alfenas, quando viajavam de Kombi, após o trevo de Serrania.
Inúmeros outros relatos dramáticos poderiam ser escritos com letras
de sangue.

Foram esses motivos suficientes para que, semana passada, mais
de mil pessoas fechassem a estrada, entre Alfenas e Areãdo, numa
manifestação de protesto que teve tambérh uma celebração religiosa
em memória das 31 vítimas fatais.

Fazemos essas considerações após termos protocolado um
requerimento solicitando providências ao DNER e ao DER, para que
possa ser nosso intermediador junto ao Governo Federal. Não
podemos continuar assistindo a esses tristes espetáculos de omissão
do poder público. Que se faça a entrega das rodovias sob a forma de
consessão. O que não podemos é aceitar a omissão do poder público
como no caso aqui demonstrado. Caso a câmara de vídeo tivesse
percorrido a estrada, poderíamos ter visto o que chamamos, no nosso
pronunciamento, de ziguezague, o balé da morte. Mas isso não foi
possível, porque a câmara se limitou a um trecho da estrada.
Gostaríamos que a câmara fizesse um movimento maior ao longo
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desses vários quilômetros da estrada, para que pudéssemos ter
melhor visão. Nós, que passamos quase que semanalmente por essa
estrada, percebemos o estado lastimável em que se encontra.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Caro Líder da Bancada
do PPS, Deputado Marco Régis, parabenizo-o por estar atento aos
problemas de sua região, principalmente com relação às estradas. O
senhor disse que é votado no vale do Jequitinhonha, o que é uma
honra muito grande para nós. Se o Sul está dessa forma, no Norte de
Minas, no vale do Jequitinhonha e no Mucuri, a situação das estradas
está muito pior. Um trecho da estrada que liga Almenara a Salto da
Divisa, desde que me entendo por gente, está sendo asfaltado,
embora a obra nunca seja concluída. Na estrada que liga a BR-1 16 a
Malacacheta, existem 14km sem asfalto. A estrada que liga Pavão à
BR-116 também está parada. Todas as estradas de terra estão
intrafegáveis. Os produtores rurais não conseguem levar sua
produção até o consumidor. O estado é lastimável. Deveríamos
declarar guerra contra o descaso para com a população,
principalmente a do interior de Minas. Obrigado.

O Deputado Marco Régis - Agradecemos a brilhante participação do
Deputado Márcio Kangussu, que enriqueceu as nossas palavras.

Temos transitado por outros trechos de estrada, como o que liga o
Mupicípio de Muzambinho a Poços de Caldas, as estradas que foram
afetadas pelas chuvas de dezembro e janeiro, e assim por diante.
Esfamos a clamar, a cobrar providências seja do DER, seja do DNER.
Chega de propaganda enganosa, como aquela que o DNER colocou
nas estradas: "Campanha de redução de acidente nas estradas.
Governo Federal presente em todo o Brasil". Chega de propaganda
enganosa. Queremos ação.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado João

Paulo, demais Deputados, continua repercutindo essa pendenga entre
o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Governador Itamar
Franco sobre a ocupação, pelo Exército; da Fazenda Córrego da
Ponte, em Buritis, de propriedade do Presidente da República,
embora, no papel, seja de seus familiares e de outros sócios.
Segundo o MST, um desses sócios seria grileiro de terras no interior
de São Paulo.
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Essa fazenda tem trazido muita dor de cabeça para o povo 256
mineiro. Por sua causa, o Exército atua no Estado de Minas Gerais a
bel-prazer do Presidente da República, sem que o próprio Governo do
Estado dê aval para a presença do Exército nesse tipo de atividade.

E ilícita e inconstitucional a atitude que o Presidente Fernando
Henrique vem tomando com relação a Minas Gerais. Ele vem
agredindo a autonomia deste Estado. Sem que o Governo do Estado
solicitasse, o Presidente da República, desrespeitando a Constituição,
determina que o Exército entre no interior do Estado. Os Deputados
devem estar lembrados da greve da Polícia Militar, no Governo
passado, ocasião em que o ex-Governador Eduardo Azeredo solicitou
a presença do Exército para garantir a ordem no Estado. Apenas após
a solicitação do ex-Governador, o Exército pôde fazer aquela
intervenção desastrosa, O Presidente da República, passando por
cima da Constituição, mandou o Exército fazer uma intervenção,
contrariando a determinação do Governo do Estado. A Constituição é
muito clara ao dizer que não é função do Exército essa atividade. Ele
está sendo uma marionete do Presidente da República, a fim de
proteger suas propriedades e as de seus familiares. O papel do
Exército é proteger as fronteiras e manter a segurança nacional,
jamais de ser o fiscal ou o responsável pela manutenção de
propriedades privadas. Isso cabe à Polícia Militar. Portanto, por parte
do Presidente da República, houve uma atitude inconstitucional.
Infelizmente, nenhuma atitude jurídica foi tomada.

Ontem o Governador do Estado declarou que estava estudando a
possibilidade de desapropriar a fazenda do Presidente da República.
Essa medida é útil para o Estado, porque essa fazenda tem trazido
apenas dor de cabeça, está servindo apenas para que o Exército
entre em Minas Gerais como se fosse o quintal da casa ou da fazenda
do Presidente. O nosso Estado já não é isso. O ex-Governador
Eduardo Azeredo permitia que o Presidente fizesse o que quisesse no
Estado, como vender a CEMIG, o BEMGE e o CREDIREAL. O
Exército podia entrar no Estado quando quisesse. Tudo o que o
Presidente ou o FMI quisesse fazer no Estado era permitido. Não
tínhamos um governo, mas sim um capacho do Presidente. A situação
inverteu-se. Pelo visto, o Presidente não concorda com isso, não quer
reconhecer a autonomia do Estado e fica fazendo ameaças, inclusive
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de intervenção em Minas Gerais. Ele põe alguns de seus amigos
para falar sobre a possibilidade de "impeachment" do Governador do
Estado por insanidade mental, acenando com outro golpe no Estado
de Minas Gerais.

Essa é uma nova faceta de autoritarismo e de golpismo a mando do
Presidente da República, que não quer reconhecer que os Estados
têm autonomia, de acordo com a Constituição. Esse Presidente é
autoritário e, vez por outra, dá uma de Fujimori. Ele pensa que todos
os Governadores do Brasil têm de agir conforme os seus interesses,
que são os do FMI. E preciso comprar essa polêmica. Ele não pode
colocar o Exército para proteger a sua propriedade. O Exército não
tem essa função constitucional. Isso é papel da Polícia Militar. Mesmo
assim, tem de .ser questionado o interesse social da proteção dessa
propriedade particular.

Os trabalhadores sem terra avisaram a todo o Brasil que não tinham
maior interesse em ocupar aquela fazenda. Disseram que não fariam
nenhum tipo de ocupação, estavam chamando a atenção do Brasil
para o fato de que a reforma agrária não estava sendo efetivada
conforme fora prometido pelo Presidente da República. Apenas 10%
do dinheiro que deveria ter entrado para fins de reforma agrária este
ano foi aplicado no seu verdadeiro objetivo. E um alerta que os
trabalhadores rurais queriam fazer, acampando em frente à
propriedade do Presidente da República, mas em terreno público, não
no interior da propriedade do Presidente. Foi avisado aos quatro
cantos que lá eles não entrariam. Mas o Presidente da República,
para mostrar autoridade, não sei para quem, mandou o Exército para
lá e feriu o direito e a autonomia do Estado, sobrepondo-se ao papel
que é do Governo do Estado, e não do Exército do Sr. Presidente da
República.

Hoje muitos meios de comunicação querem confundir essa questão,
como se o problema fosse do Governadcir do Estado, pelo fato de
existir uma picuinha entre ele e o Presidente da República. Ele está
apenas querendo dizer ao Presidente da República - e acho que a
Assembléia também tem que dizer isso - que existe um papel que o
Estado tem de desempenhar. Isso é fundamental. O Presidente da
República não pode querer impor a Estados e municípios a sua
vontade política, como se fosse a única verdadeira. E essa questão
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que está posta em debate na sociedade. Por isso, eu e o Deputado
Ivo José, Líder da Bancada do PT, apresentamos hoje um projeto
declarando de interesse social, para fins de desapropriação, a
Fazenda Córrego da Ponte, no Município de Buritis, de propriedade do
Sr. Presidente da República, embora ele insista em dizer que é de sua
família, o que é pior. Se é de sua família, como o Exército pode ir lá,
proteger? Imaginem se o Presidente tem um primo não sei onde, e ele
resolve que o glorioso Exército brasileiro tem que ir proteger a
propriedade desse primo. E o Exército do Sr. Presidente.

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Estou acompanhando
com bastante atenção o pronunciamento de V. Exa. e quero,
primeiramente, parabenizá-lo. E consciente, tem bastante sabedoria e
bastante conhecimento sobre a questão constitucional brasileira.
Primeiro, temos uma Constituição que não é cumprida. Começa pelo
desinteresse do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que, embora seja o
atual Presidente da República, não cumpre a Constituição. Se
cumprisse, não permitiria a turbação dos sem-terra. Daria uma
solução justa para os sem-terra, que estão, realmente, precisando.
Quero declarar que sou absolutamente favorável ao movimento dos
sem-terra. O lavrador precisa de terra para sobreviver, tratar da
família, produzir para a própria Nação. Ele tem que ter local de
trabalho. Mas este Governo desinteressado do social, que não se
importa com nada que é de interesse da Nação brasileira, que
entregou o Brasil para o FMI, que todos os dias ou todas as semanas,
pelo menos, deve ter contato com o FMI, para perguntar o que fazer,
com o FMI ditando as normas, vendeu a nossa autonomia. E aqueles
que são da facção do Fernando Henrique vêm dizer ao povo mineiro
que tem de se fazer o "impeachment" do Governador Itamar Franco,
que é um homem probo, honesto, trabalhador, determinado e quer o
bem. Ai do Brasil se não tivesse hoje Itamar Franco no Governo de
Minas Gerais! O que seria deste País? Ele foi o único Governador que
enfrentou esse Presidente da República.

Quero falar da satisfação, quero agradecer-lhe e parabenizá-lo,
dizendo que faço coro com V. Exa. Se for preciso assinar o
documento que V. Exa. está propondo, eu o assinarei com muito
prazer. Muito obrigado pelo aparte.

0 Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Geraldo
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Rezende. Gostaria muito de obter sua assinatura. Tenho a certeza
de que esse projeto será aprovado na Assembléia Legislativa. Creio
que a maioria dos Deputados hão de concordar que a reforma agrária,
prometida em campanha pelo Governo Fernando Henrique, não está
sendo feita de conformidade com aquilo que determinou. Ano a ano, é
possível ver o que saiu, financeiramente, para efeito de reforma
agrária, quantas famílias foram, efetivamente, postas no campo,
trabalhando.

O Deputado falou muito bem. Se houvesse vontade política do
Presidente da República em realizar a reforma agrária somente nas
terras devolutas do Estado, faríamos isso sem que o atrito no campo
tivesse de ganhar as proporções de hoje. Há, portanto, uma enorme
falta de vontade política do Presidente da República para que essas
ações aconteçam. E são ações importantes de reforma agrária,
porque geram renda, emprego, condução e aquecem a economia.
Tudo isso por meio de ações que, é claro, entram em contradição com
a política econômica do Governo Federal, que é a de remeter todos os
centavos para pagar os juros da dívida externa.

O povo brasileiro votou no plebiscito da CNBB, que quer rever esse
acordo com o Fundo Monetário Internacional. E mais de 100 milhões
de brasileiros foram às urnas propostas pelo movimento popular. O
Presidente fecha os olhos para isso e continua obedecendo às ordens
do FMI. Quando um governo de Estado não se propõe a obedecer aos
acordos do FMI, o Presidente da República coloca os seus partidários
a falar em "impeachment", coloca a imprensa - que manipula - para
tentar dizer que isso é apenas uma questão pessoal ou quê há
problema de sanidade mental, mas não vai ao assunto, não vai ao
âmago da questão, não vai ao objeto da desavença, que é se o
Exército pode ou não fazer o que determina o Presidente da
República, passándo por cima da Constituição Federal.

A Assembléia Legislativa tem de ficar contra o Presidente. Este, sim,
insano, acostumado ao "sim, senhor" do ex-Governador do Estado de
Minas Gerais, que, certamente, se estivesse aqui, mandaria ou iria
pessoalmente engraxar a bota dos militares do Exército brasileiro,
para mostrar serviço ao Sr. Presidente. Queremos que o Presidente
dê o exemplo e abandone aquelas terras para efeito de reforma
agrária. Se quiser, que compre outra fazenda, em São Paulo, onde o
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Governador Mário Covas, provavelmente, não vai se importar com $
o fato de o Exército entrar lá a qualquer hora. Por ser Presidente da
República, talvez faça como o ex-Governador de Minas. O problema é
que o ex-Governador Eduardo Azeredo perdeu as eleições e perdeu
porque o povo mineiro já não agüentava um Governador tão
bajulador, tão capacho, que deixava fazer tudo em Minas Gerais. A
época é outra. E, nesse sentido, essa atitude do Governador merece o
apoio do PT, porque reforça a luta dos sem-terra, a luta dos
trabalhadores rurais e a luta pela reforma agrária. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não

diria Presidente "ad hoc", porque Presidente "ad hoc", talvez, seja o
Deputado Anderson Adauto, que nunca está aqui, nas horas
necessárias, para dar um bom andamento aos trabalhos.

Sr. Presidente, perguntaria qual a diferença, quantos projetos, de
ontem para hoje, deixaram de ser importantes. Anteontem o Vice-
Presidente desta Casa, Deputado Durval Angelo, alegava que a Casa
estava cheia de gazeteiros. Qual a diferença entre ontem e hoje, dia
de trabalho normal, uma quinta-feira brava, cheia de acontecimentos
interessantes no Estado, e nem o gazeteiro-mor desta Casa, o nosso
Presidente, nem o 2°-Vice-Presidente, que está fazendo campanha
aqui, tão pertinho, estão presentes.

Um usa o avião, o carro da Assembléia. O estafe da Assembléia,
hoje, está em Uberaba, em campanha. O outro nem se justifica,
porque está aqui, na esquina, é só um pulinho. A distância que
percorro de Venda Nova até aqui é a mesma daqui até Contagem. No
entanto, fica gazeteando da mesma forma.

E triste, mas o parlamento também é feito disso. E bom que a
televisão transmita a programação para o povo de Uberaba, que deve
estar vendo: o Presidente está fazendo fãlta na Casa. Temos 421
projetos importantes para serem votados. Isso serve para o povo de
Contagem também. E por isso que lá o PT lá está com a metade dos
votos que sempre tem.

Sr. Presidente, estamos entrando com uma impugnação à
candidatura do Dr. 8H por compra explícita de votos do Cabo Júlio.
Estamos pedindo ao TRE-MG a quebra do sigilo bancário das contas
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de campanha e das contas pessoais dos dois candidatos, de todas
as empresas que contribuíram para ambas as campanhas e de todas
as empresas que foram beneficiadas com isenções de impostos em
Belo Horizonte.

Esse é um dos assuntos que nos trazem à tribuna. Quanto ao outro,
não tinha interesse em ocupar a tribuna para falar apenas sobre ele,
mas algumas perguntas podem ficar no ar: é o projeto de declaração
do interesse social da fazenda do Presidente. Será que essa, na
verdade, não seria uma declaração de interesse político ao invés de
interesse social? Imaginem o que o Lula, como Presidente, faria às
fazendas do Brizola depois de este chamá-lo de sapo barbudo: tiraria
até as cuecas dele. Esses são os partidos de esquerda. Quando
acontece alguma coisa, o estrelismo é maior que o raciocínio, é maior
que aquilo que deve ser feito pelo nosso País.

Não tenho nada contra a guerra política entre o Governador Itamar
Franco e o Presidente Fernando Henrique. Só que há coisas mais
úteis para serem feitas no nosso Estado e no nosso Pais. Deixo
algumas perguntas no ar. Por exemplo, a estudante Carolina morreu
por falta de transplante de fígado. O órgão esteve à disposição, no
Estado de Santa Catarina, para vir para Belo Horizonte, mas faltou
avião, faltou interesse. Hoje, temos um General cuidando da
Secretaria da Saúde. Interessam mais ao General as batalhas ou as
vidas; a morte ou o resultado financeiro da Secretaria?

Sobrou avião para a viagem de 400 homens da Policia Militar para a
fazenda de Buritis. Onibus, aviões, helicópteros, automóveis foram
fretados. E pergunto: quantos assaltos poderiam ter sido evitados se
esses homens tivessem permanecido nas ruas da nossa Capital e da
região metropolitana? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas
pelos policiais que estivessem patrulhando as nossas ruas? Quantos
estupros teríamos evitado?

Gostaria de conhecer a estatística sobre o que aconteceu durante o
período em que esses policiais estiveram fora daqui para ficar
dormindo ao sol quente na porta da fazenda do Presidente, enquanto
a população está sendo dilacerada pelos bandidos na nossa Capital e
na região metropolitana. Quantos crimes poderiam ter sido evitados
pelos policiais que estão hoje fazendo esse circo ao redor do Palácio
da Liberdade, com a previsão da invasão de ninguém? Quem está
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disposto a invadir Minas Gerais? O que nosso Estado tem, hoje,
para que alguém tenha interesse em invadi-lo? Quem teria esse
interesse? Os ETs do nosso querido Líder do Governo? Será que a
desapropriação da fazenda é para fazer o inicio de uma estrada que
vai ligar Minas Gerais á Lua? E alguma coisa desse nível que Minas
Gerais está pedindo aos seus governantes? Queremos dar toda
sustentação possível ao Governador Itamar Franco, mas dentro de um
projeto de Governo para Minas Gerais. Quanto ao projeto de
trincheira, sugiro a ele o mesmo que sugeri, ontem, ao Presidente
desta Casa: que se afaste e faça sua trincheira onde quiser, em Juiz
de Fora, na fronteira com Brasília ou em qualquer lugar, mas que
ocupe nosso tempo com coisas mais úteis.

Carolina morreu porque faltou um avião. Não temos um helicóptero
parado no Palácio da Liberdade, que poderia ter auxiliado? Talvez
não, porque é difícil um helicóptero fazer uma viagem daqui a Santa
Catarina. Mas quantos aviões do Governo estão andando á toa? O da
Assembléia, por exemplo, está passeando com o Presidente por Belo
Horizonte, Uberaba e cidades do Triângulo, em campanha. Poderia ter
feito essa viagem? Poderia. O avião da Assembléia já foi até Recife
levando o Vice-Presidente desta Casa para passear, e não poderia ter
feito essa viagem? Poderia. São momentos tristes do nosso Estado,
momentos de reflexão. Peço desculpas a todos os mineiros, porque o
avião da Assembléia poderia ter atendido á família dessa menina,
numa hora tão crucial, mas estava em uma situação mais importante
do que a da vida de um mineiro, de cidadão, estava em campanha.
Triste memória para nossa Assembléia Legislativa, triste recordação
para nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel artini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ocupantes das galerias, ouvi os discursos proferidos nesta tarde pelos
Deputados, mas não vou entrar na discussão do sexo dos anjos, se a
fazenda é de A, B, C ou D, se o Presidente tinha ou não que invadir.
Primeiramente, quero dizer que o exército já está instalado no Estado,
e não estamos falando de outro País, é o mesmo Brasil, é a mesma
federação de que estamos falando. Não quero entrar nessas
questiúnculas jurídicas, os próprios juristas estão se manifestando,
dizendo da irracionalidade de atitudes como essa.
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Quero entrar dentro da mesma linha que o Deputado Irani

Barbosa colocou. O Deputado Marco Régis mostrou que 31 vidas
foram ceifadas por incompetência do Governo do Estado. Por quê?
Porque a responsabilidade é do DNER. Mas para o DNER fazer
depende do Estado de Minas Gerais, que não quer liberar, porque ele
próprio quer fazer, e por causa dessa briga de competências as obras
não são feitas, e as pessoas estão morrendo. Carolina morreu e podia
ter sido salva. Deputado Irani Barbosa, V. Exa. sabe que o Governo
possui um dos jatinhos mais sofisticados que existem no mercado e
que, certamente, teria salvo a vida dessa menina se houvesse
sensibilidade por parte do nosso Governador.

Será, Governador, que não está na hora de parar com essa
brincadeira e começar a governar este Estado? Será que não está na
hora de começar a se preocupar com as anas carolinas, que estão
morrendo, porque o Governo não tem sensibilidade para resolver os
problemas mínimos deste Estado? E hora de ter um pouquinho de
bom senso e de respeito. Muito obrigado.

22 Parte (Ordem do Dia)
12 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Esgotado o prazo

destinado a esta parte, a Presidência passa à 22 Parte da reunião,
com a 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareberes e
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos -
aprovação, na 562 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1-605 a
1.607/2000, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado José Milton (2), em que solicita a inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei n°s 955 e 95812000.

Encerramento

IA
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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 segunda-feira,
dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA i o i a REUNIÃO ESPECIAL, EM 291812000
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião
- Palavras do Sr. Presidente - Primeiro painel - Composição da Mesa -
Palavras do Sr. Mauro Santos Ferreira - Palavras do Sr. Frederico
Penido de Alvarenga - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Segundo painel - Composição da Mesa - Palavras do Sr. Cláudio
Gontijo - Palavras do Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Antônio Júlio - tené

Guedes - Bilac Pinto - Doutor Viana - Geraldo Rezende - João Paulo -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade -
Olinto Godinho.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h6min, declaro

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

Ata
- O Deputado Mauro Lobo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do Fórum
Técnico O Serviço Público Estadual e a Reforma Administrativa, que
tem por objetivo debater a situação atual dos servidores estaduais e
as Propostas de Emenda à Constituição Estadual n°s 39 e 40/2000.
Nesta manhã serão apresentados dois painéis, com os temas
"reforma administrativa estadual" e planos de carreira".

Palavras do Sr. Presidente
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O corporativismo verificado no quadro de pessoal de
determinadas entidades de direito público, sobretudo da administração
indireta, conduziu a generalizações que não fazem justiça ao
funcionalismo como um todo. Se é verdade que o serviço público deve
ter como objetivo maior eficiência e produtividade - atendo-se a
recursos orçamentários, na prática, sempre mais reduzidos -, também
é fato que o profissionalismo de grande parcela dos funcionários não
pode ser posto em dúvida.

Nesse sentido, a Emenda à Constituição Federal n° 19 foi coerente,
ao destacar o princípio da eficiência como inseparável da
administração pública. Outros pontos de oportunidade foram incluídos,
como a questão da flexibilização da estabilidade; o estabelecimento
de novos parâmetros para o estágio probatório; a fixação de regras
básicas para o limite de gastos com pessoal; a situação dos
detentores de função pública e os planos de carreira do servidor.

A adaptação da Constituição Estadual às modificações da Emenda
n° 19 foi objeto da Proposta de Emenda à Constituição n° 35,
encaminhada a esta Casa pelo Executivo, que posteriormente a
retirou. Essa retirada, no entanto, não eliminou a necessidade de
adaptar a Carta estadual à Carta Magna, e foi isso que nos motivou a
apresentar a Proposta de Emenda à Constituição n o 39, de nossa
autoria.

Nossa proposição visa, exatamente, promover a adequação
legalmente exigível, não negligenciando aspectos importantes como o
do regime jurídico do servidor não mais se fala em regime jurídico
único - União, Estados e municípios podem optar pelo estatutário,
celetista ou outro que melhor atenda ao interesse da administração.

Todas essas modificações, entretanto, não têm por objetivo
prejudicar ou obstar a ascensão profissional do servidor. Prova disso é
a Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de iniciativa do
companheiro Deputado Mauro Lobo, apensa à Proposta de Emenda à
Constituição n° 39, que assegura aos detentores de função pública os
mesmos direitos de seus colegas efetivos.

Neste fórum técnico que estamos abrindo, para debater a situação
atual dos servidores em face das propostas de emenda à Constituição
ora referidas, vamos enfatizar três pontos, a nosso ver fundamentais:
o plano de carreira do servidor, a questão do regime jurídico e a
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situação do detentor de função pública. Esse aprofundamento do
tema trará subsídios para a futura correção de distorções e a melhoria
do serviço prestado ao cidadão, levando sempre em conta que o
alcance de tais metas depende da valorização e profissionalização do
servidor.

Portanto, dedicamos ao funcionário mineiro este encontro e, em
nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
agradecemos a todos a presença e a participação. O reconhecimento
da Casa se estende aos ilustres expositores, que se dispuseram a
colaborar conosco. Muito obrigado.

Primeiro Painel
O Sr. Presidente - Damos início, neste instante, ao primeiro painel,

com o tema "reforma administrativa estadual".
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á mesa os
Exmos. Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, e
Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, e o
Deputado Mauro Lobo, autor da Proposta de Emenda à Constituição
n° 4012000.

Palavras do Sr. Mauro Santos Ferreira
Exmos. Srs. Deputados Antônio Júlio, que preside este evento,

Doutor Viana e Mauro Lobo; prezado Secretário Frederico Penido,
senhoras e senhores, desejo, em primeiro lugar, manifestar meus
sinceros agradecimentos aos organizadores deste fórum, pêlo convite
que me fizeram para falar sobre o trabalho que vem sendo
desenvolvido, na esfera da Secretaria do Planejamento, relacionado
com a reorganização do Estado.

Primeiramente, desejamos um bom dia a todos e um bom proveito
deste evento. Quanto ao tema proposto - reforma administrativa do
Estado -, gostaria de dizer que considero a palavra "reforma" um
pouco presunçosa em relação ao que estamos realmente
desenvolvendo. E um termo extremamente abrangente, que dá a idéia
de um trabalho quase que revolucionário em termos de reorganização
e reestruturação do Estado. Na verdade, estamos trabalhando com a
idéia da racionalidade das instituições do Poder Executivo e das
instituições públicas de modo geral. Daqui a pouco explicarei como
isso se desenvolve.
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Antes, num pequeno preâmbulo, queria falar da importância que
o Governo do Estado dá ao tema da reorganização e da racionalidade
do setor público. Isso se relaciona com o próprio resgate das
instituições públicas de modo geral. Em nossa modesta avaliação, o
setor público, de modo geral, no Brasil, vem sendo muito maltratado
há, pelo menos, 20 anos. Esse tratamento do setor público coincide
com ideologias que começaram a predominar em vários países do
mundo. Com a crise que ocorreu no início da década de 80,
principalmente, em vários lugares, em vários países, passou a ser
exportada para países do Terceiro Mundo, para países menos
desenvolvidos a idéia de que o Estado era algo que poderia ser
deixado bem à margem e que o mercado cuidaria de resolver os
problemas da sociedade de forma geral. E o que se chamam os ideais
neoliberais, o neoliberalismo. Isso virou quase um chavão, eu mesmo
não gosto de ficar repetindo esse termo, porque muitas vezes ele fica
vazio. Quando se fala em neoliberalismo no Brasil, torna-se um termo
extremamente vulgarizado. Essa é uma realidade, quer dizer, o setor
público, de modo geral, em vários países do mundo, passou a ser
muito maltratado. A América Latina passou, na verdade, a ser um
laboratório dessas ideais, se pegarmos o Chile, a Argentina, o Uruguai
e o Brasil, enfim, todos os países, veremos que eles foram submetidos
a algum tipo de interferência desses ideais como se a sociedade
pudesse desenvolver-se á revelia de um Estado organizado, de um
Estido que direcionasse recursos, que direcionasse linhas, diretrizes
para o desenvolvimento da sociedade, para resolver alguns problemas
fundamentais.

Observa-se que, nestes 20 anos, ao mesmo tempo que o setor
público se deteriora em várias partes, no Brasil e em outras partes da
América Latina e do mundo, nos países mais atrasados ocorrem

j coisas que esclarecem o que estou dizendo. Se pegarmos, por
: exemplo, a área da saúde no Brasil, observa-se que doenças já

praticamente erradicadas voltam de forma epidêmica. Então, temos a
malária, a febre amarela, a dengue, a tuberculose, a cólera, uma série
de doenças que voltam pela ausência do Estado. A área da segurança
está na ordem do dia, vemos o processo de deterioração do serviço
que deve ser prestado pelo Estado nesse setor. Na educação, da
mesma forma, e por ai vai, quer dizer, o Estado se afasta e as
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condições da sociedade se deterioram também.

Hoje mesmo um jornal está publicando como se acentuam os
desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Pais e,
particularmente, no Estado de Minas Gerais. Se olharmos todos os
indicadores de distribuição de renda no Brasil, eles se agravam nesse
período, ou seja, parcelas pequenas da sociedade passam a deter
maior parcela da riqueza nacional. Então, isso seria para situar a
questão do papeldo Estado, como o Governo de Minas vê a questão
da reorganização do Estado. Trabalhamos, evidentemente, com base
em diretrizes do Governo. Vou-me permitir ler isso a que estou me
referindo em termos de diretrizes do Governo: "O Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - inclui, entre as diretrizes
governamentais para o período 2000-2003, a reorganização
institucional dos órgãos e das entidades do Governo do Estado de
Minas Gerais, tendo em vista a transparência e o controle social sobre
as ações, bem como o aumento dos níveis de eficiência e eficácia da
administração pública, com ações integradas segundo as dimensões
do Governo e a melhoria na qualidade dos serviços prestados". Essa
é uma diretriz explícita no PMDI, um plano, um programa
constitucional. Em todo o primeiro ano, todo governo tem de elaborar
o PMDI, que abrange os quatro anos seguintes. Além do PMDI, o
Governo detalhou um pouco mais essa questão da ação do Estado,
da reorganização, num documento que ainda não é pública Esse
documento, que está sendo trabalhado no âmbito do Governo - para
nós já faz parte de uma diretriz do Governd -, se chama "Programa de
Resgate da Cidadania e de Reconstrução Ética do Estado".

Esse programa já foi aprovado pelo Governador Itamar Franco e
salienta que a reconstrução que se pretende nada tem que ver com a
preservação de estruturas arcaicas, pesadas e burocratizadas, que
consomem grande parte dos recursos públicos em atividades-meios e
provocam a justa repulsa da opinião pública. O Governo busca
construir um setor público moderno, capaz de atender eficazmente às
demandas da sociedade e, sobretudo, de promover o
desenvolvimento e o bem-estar social; enfim, um Estado submetido
aos interesses do povo, à concretização dos direitos sociais
fundamentais, à realização do Estado democrático de direito.

Ou seja, o que o Governo pretende é fazer um diagnóstico da
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situação do Estado, porque não vem, ao longo destes anos, como
muito bem foi salientado pelo Deputado Antônio Júlio, não por culpa
dos seus servidores, mas por culpa de nós, minha, apesar de estar há
pouco tempo no Governo, que, em algum momento, estejamos na
direção do Governo, o Governador, todos os seus Secretários e todos
os Governadores que, ao longo dos anos, vêm permitindo essa
distorção, esse desvio de funções na atuação dos governos.

O que se pretende é que o Estado se fortaleça e seja direcionado a
atender às demandas fundamentais da maioria da população de
Minas Gerais. O Estado tem que se voltar para prestar bons serviços
à maioria da população. Quando se observa como o Estado foi se
desenvolvendo e crescendo nesse período, observa-se que muitas
instituições que são fundamentais e devem ser preservadas sofrem de
alguns desvios que precisam ser corrigidos. Há instituições em que
70% da atividade e capacidade de trabalho estão voltadas para a
atividade meio e apenas 30% para a atividade fim da atuação do
Governo. Queremos inverter essa situação, fazendo com que o
Estado, realmente, se coloque à disposição da sociedade.

1-lá um fato importante a ser salientado, porque, quando estamos
num evento como este, esse tipo de debate é importante para dar
transparência às ações do Governo. E fundamental até para que a
critica nos ajude a construir um Estado melhor. Esse debate deve ser
estendido a todos os segmentos da sociedade. Por quê? O jornal
"Estado de Minas" divulgou, há poucos dias, uma reportagem muito
interessante, cujo título é "Pobres Pagam Mais Impostos". Trata-se de
uma realidade. Mostra alguns dados, se não me engano, do BNDES,

Z31 e mostra com clareza como são regressivos os impostos cobrados no
Brasil, ou seja, os impostos indiretos têm um peso muito grande na
renda da população - e as pessoas de renda mais baixa pagam mais
impostos. Uma pessoa cuja renda vai até R$300,00 ou R$400,00
paga mais de 13%, sem saber, de impostos federais e de consumo,
de um modo geral, os quais estão embutidos em tudo que se compra:
alimentos, roupas, sapatos e bens destinados à higiene pessoal. A
população mais pobre, muitas vezes, paga, sem saber que o está
fazendo, pois uma parte de sua renda ê destinada ao pagamento de
impostos. Se observarmos os indicadores de distribuição de renda,
veremos que estamos falando da grande maioria da população



brasileira. E justo que essas pessoas, que pagam seus tributos, 270
tenham retribuição, ou seja, elas estão pagando, com seus impostos,
serviços que o Estado lhes deve em termos de educação, saúde,
investimentos em infra-estrutura, enfim, de tudo de que elas precisam
para ter uma qualidade de vida melhor. Essa é a lógica do trabalho
com que lidamos, é um contraponto ao neoliberalismo, é reforçar o
papei do Estado, e tudo que fazemos é nessa direção.

Em termos de metodologia de trabalho, nessa questão da
reorganização do Estado - certamente, não por coincidência, mas pelo
íntimo relacionamento -, estão os dois Secretários de Estado, um de
Administração e outro do Planejamento. Essa questão da
reorganização do Estado tem que ser um papel permanente. Muitas
vezes, jornalistas questionam quando o projeto de reforma será
submetido à Assembléia Legislativa. Não existe isso, o Governo não
vai submeter um pacote à Assembléia Legislativa, vai, sim,
encaminhar cada trabalho, à medida que for concluído. Esse trabalho
tem que ser permanente, tanto que, na estrutura da Secretaria do
Planejamento, existe um órgão que é permanente, não foi criado
agora. Subentende-se, e fica muito explícito, que esse é um trabalho
que a sociedade atribui permanentemente ao Estado, que está se
aperfeiçoando constantemente. Na SEPLAN, existe a Diretoria de
Estydos Organizacionais, e, se não houvesse necessidade de se fazer
um trabalho permanente, não se justificaria a existência dessa
direToria. E preciso que se entenda que, em termos de organização,
tudo tem um cicio vital, as estruturas não são eternas, precisam ser
revitalizadas ao longo do tempo; caso contrário, sucumbern. Vemos,
tanto no setor privado, quanto no público, instituições que foram fortes
no passado, e sucumbiram, porque não fizeram esse trabalho de
revitalização. Temos de observar como devem estar organizadas hoje,
em razão dos mecanismos, dos instrumentos e das tecnologias de
gestão que estão disponíveis para exercer determinada tarefa E
fundamental termos consciência de que as organizações, para cumprir
bem seu papel, têm que estar submetidas à processo de adequação
permanente. Isso não significa, de forma alguma, menosprezar e
subestimar o papel do Estado na execução de políticas públicas; pelo
contrário, é um Estado trabalhando eficazmente para executar
políticas públicas, que não podem ser transferidas, por exemplo, ao
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setor privado, em alguns setores.
Em termos de metodologia, trabalhamos intimamente ligados á

Secretaria de Administração. No início do Governo, foram desenhadas
três vertentes de atuação. Em termos de o Estado estar preparado
para funcionar e exercer suas atividades, houve, num primeiro
momento, o problema do ajuste fiscal, para dar condições de
governabilidade ao Governo que estava chegando. Enfrentaram-se,
de imediato, questões relacionadas com a dívida com o Governo
Federal e com compromissos anteriores, chamados de "restos a
pagar", que, até hoje, continuam com esse nome, pela total
incapacidade do Estado de saldá-las. Fez-se, num primeiro momento,
um grande esforço para estabelecer condições de governabil idade.

Depois, há duas vertentes que são mais estruturais. Uma vai ser
tratada pelo Secretário Frederico ao longo do dia. Ela diz respeito aos
recursos humanos do Estado. Essa vertente se distribuía em três
linhas, ou seja, o que se buscava em termos de política de recursos
humanos: buscava-se a capacitação do servidor, a intensificação dos
programas de capacitação, a implantação de um novo plano de
carreira para o servidor, há um projeto em andamento nesse sentido,
e resolver a questão da previdência do servidor público. Na área de
recursos humanos, trabalhava-se nesse sentido. Na parte da
reorganização do aparato institucional, sempre visamos a dotá-lo de
uma estrutura coerente com as diretrizes que explicitei, que visam
fortalecer o setor público. Estamos reformulando alguns conceitos em
nível nacional e estadual, de uma reforma que desestruturava o
Estado. Se se pegar o Governo Sarney, deve-se lembrar da palavra
"desmonte" do Estado. Estabeleceu-se intencionalmente uma política
de desmonte do Estado. Essa palavra foi muito usada, era dita pelos
Ministros, principalmente pelo Ministro Mailson da Nóbrega. O Estado
precisava ser desmontado, segundo eles. Então, tudo o que fazemos
é voltar o Estado a promover o desenvolvimento e o bem-estar social.

Os estudos de reestruturação seguem duas linhas, quando se fala
em análise que dê substância àquilo que estamos fazendo. Na linha
horizontal, visualizam-se todos os órgãos do Estado e suas entidades
vinculadas, todas as Secretarias e órgãos autônomos. Tem-se, então,
19 Secretarias, a Polícia Militar, a Procuradoria-Geral. Verticalmente,
por exemplo, a Secretaria do Planejamento está bem organizada para
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Fundação João Pinheiro. Outros órgãos fazem parte da estrutura da
Secretaria, por exemplo, o Instituto de Terras, que ainda é uma
superintendência, e a SUDENOR, que também é uma
superintendência da SEPLAN. Então, entra-se na estrutura, e vêem-
se as inadequações, que impedem, dificultam ou reduzem a
capacidade do Estado para desenvolver bem o seu papel naquela
linha de atuação. Esse mesmo trabalho é feito na área da saúde, da
educação, da segurança pública, da justiça, enfim, em todas as
estruturas verticais.

Isso é um trabalho muito grande. Quanto tempo vai se levar para
fazer isso? Na verdade, realmente, a SEPLAN, sozinha, mesmo com
a Secretaria de1 Administração, não teria condições de fazer isso num
prazo razoável. Não estamos trabalhando com nenhuma consultoria
externa. Não temos nada contra essa idéia e consideramos que, em
alguns casos, ela é importante e ajuda. Temos observado que, muitas
vezes, são contratados consultores que trazem para o setor público a
lógica de trabalho do setor privado. O setor público é diferente. Seu
desempenho tem que ser avaliado pelo serviço que presta à
sociedade.

Então, existem certas coisas aqui que, no setor privado, levariam
"bomba", vamos dizer assim, porque sua avaliação visa ao lucro, visa
à produtividade, e a atividade é medida de forma diferente. Pensamos
que temos que ter outro enfoque. Não temos nada contra consultorias
externas, mas estamos trabalhando com os recursos humanos do
Estado. Assim, são os servidores públicos que estão envolvidos com
esse assunto.

Eu disse que não temos capacidade, mas o Estado poderá tê-la se
estimularmos esse tipo de discussão que estamos abrindo hoje, em
todas as organizações e se cada um de nós fizer uma reflexão sobre
sua organização, sobre como ela está estruturada para prestar
serviços. Certamente, assim, teremos muitos subsídios. A Secretaria
da Educação, por exemplo, com muito pouca participação nossa,
desenvolveu internamente estudos de fortalecimento do setor no
Estado de Minas Gerais. Então, ela já provou que cabe a nós, por
responsabilidade institucional, analisar se o setor pode ter algum tipo
de aperfeiçoamento ou se determinado comportamento vai gerar outro
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tipo de inadequação.
A SEPLAN desempenha o papel de planejamento e coordenação

geral. Temos a idéia errada de que, se ficarmos olhando somente
para dentro da organização, iremos funcionar bem. Mas isso é uma
ilusão. No contexto geral, tem que haver uma articulação entre as
organizações do Estado, para evitar superposições e formas de
atuação totalmente desarticuladas, como, por exemplo, a EPAMIG
trabalhar numa direção, a EMATER em outra, o IMA em outra. Estou
citando instituições vinculadas ao setor da agricultura, mas isso não é
uma coisa concreta. Serve também para outras organizações. Seria
como se, na área da saúde, a FUNED estivesse para um lado, a
FHEMIG para outro, e a HEMOMINAS para outro, sem que houvesse
um relacionamento entre elas. Isso é fundamental para garantir a
eficiência no desempenho do Estado, para que os recursos não sejam
desperdiçados. Esse é um papel que olhamos com muito cuidado.

Acho até que nós, que estamos no Governo, podemos ser acusados
de tudo - de incompetentes ou de qualquer outra coisa -, mas não
abrimos mão da austeridade que implantamos no Estado e da
necessidade de olhar o orçamento público com muito cuidado,
evitando desperdícios. Estamos comprometidos com essa tarefa
justamente para valorizar o tributo pago pela grande maioria da
população.

Vou encerrar, porque entendi que teria que falar sobre como
estamos trabalhando, e ainda não temos muita coisa de concreto,
uma vez que nada ainda foi aprovado. Estamos trabalhando com
idéias e sem nenhum bloqueio. Muitas das coisas que digo, apesar de
estarem sendo ditas por um Secretário, são opiniões pessoais, uma
vez que ainda não foram discutidas, ou de um pequeno grupo do
Estado. Essa discussão tem de ser mais democratizada, mais aberta.
Quando digo que tal órgão pode ser fundido com outro, com isso não
estou tirando a função do Estado; às vezes, são órgãos que estão na
mesma estrutura. A parte técnica tem de ser preservada. Se trabalho
em determinado setor que tem relação com outro, eles podem estar
tecnicamente próximos, com uma cabeça única, porque isso reduz
custos e dá agilidade a essa integração a que estou me referindo. São
idéias que têm de ser muito trabalhadas, bem pensadas, porque,
muitas vezes, trabalha-se tecnicamente. Neste caso, temos que nos
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cuidar, não trabalhar tecriocraticamente, fechados em redomas,
como se fôssemos donos da verdade e propor coisas que, muitas
vezes, com a melhor das intenções, vão atrapalhar a atuação do
Estado.

Mas não podemos ter bloqueios nas organizações, questionando a
organização. Assim, ela cumpre bem o seu papel. Fico à disposição e
agradeço a oportunidade.

Palavras do Sr. Frederico Penido de Alvarenga
Bom-dia, Deputado Antônio Júlio, Secretário Mauro Santos,

Deputados Mauro Lobo, Doutor Viana, demais Deputados, lideres
sindicais, caros servidores; gostaria de fazer, utilizando alguns
recursos de "power point", uma apresentação, mostrando dados e
algumas tendências, para depois, no debate, entrar em posições mais
específicas.

A primeira questão que gostaria de discutir, que foi colocada e é um
Pouco polêmica, trata do reajuste d6 funcionalismo. Qual era a opção
do Governo, com dinheiro escasso, reconhecendo a necessidade do
reajuste? O Governo ou repassava um recurso maior para funções
menos favorecidas, ou dava um reajuste linear médio, que não
atenderia, obviamente, à demanda dos servidores.

Gostaria de mostrar o primeiro dado: reajuste do funcionalismo: 34
mil servidores atingiram, após a concessão do reajuste de salários,
R$400,00. Tínhamos servidores com salários de até R$170,00.
Tínhamos um desnivelamento muito grande entre o maior e o menor
salário. O quadro de pirâmide trazia a base com um número muito
grande de servidores ganhando pouco, e um pequeno escalão
ganhando um salário relativamente alto.

Do total dos servidores estaduais, 82% tiveram aumento superior a
10%. Isso é bastante representativo em um ano e meio de governo, se
considerarmos Os reajustes salariais dos últimos anos da iniciativa
privada. Com certeza, tivemos um reajuste médio, em um ano e meio,
bastante superior.

Tivemos 7.215 servidores que recebiam salário de R$196,00, e esse
pessoal teve um reajuste de 104%. Isso significa mudança do padrão
de vida, porque duplica o salário de 7.215 pessoas de um mês para o
outro-

0 reajuste médio para os servidores públicos, em Minas Gerais, foi



zo

275
de 28,15%. Em um ano e meio de governo, tivemos um reajuste
médio anual de cerca de 18%.

Esse quadro mostra a representatividade dos inativos sobre o total
de ativos. A folha de pagamento não cresce, mas, em compensação,
a cada ano, o número de ativos se reduz em 5 mil, e,
conseqüentemente, o dê inativos aumenta em 5 mil. De 1995 para
2000, houve redução de 42 mil servidores ativos, o que quer dizer que
42 mil pessoas hoje têm um custo natural para o Estado, e a demanda
de serviço continua. O esforço gerencial de quem fica é maior.
Observando a proporção da redução dos ativos e do aumento dos
inativos, podemos concluir que, em 2002, haverá igualdade entre as
duas categorias, ou seja, para cada servidor ativo, teremos um
servidor inativo.

Em termos de pagamento, os ativos representam 68%, e os inativos,
31%, só que, em valor, o inativo já representa 40%, porque a média
salarial do inativo é maior que a do ativo.

A questão fundamental para a decisão do reajuste diferenciado foi
que 70% dos nossos pagamentos são com servidores que ganham
até 5 salários mínimos. Recebem 42% do total da remuneração,
enquanto, antes, 70% deles recebiam apenas 28%. Resumindo, 70%
dos servidores ganhavam 28% do total do custo de salário.
Aumentamos esse patamar para 42%. Se considerarmos a primeira e
a segunda linha sendo de até 10 salários mínimos, concluiremos que
90% dos nossos servidores recebem hoje 66% do total da folha. Antes
recebiam 44%.

Qual era o objetivo no primeiro momento? Reduzir o desnivelamento
piramidal, típico da desigualdade social, em que uma grande base de
servidores percebe um salário muito pequeno. Queríamos achatar a
pirâmide, para praticar justiça social na distribuição do quantitativo do
salário.

Vejamos agora o dado de variação de média salarial de dezembro
de 1998 para agosto de 2000, em que saímos de R$680,00 para os
atuais R$829,00. As pesquisas apontam que o servidor de funções
básicas e médio-baixas tem um padrão salarial compatível com o

o mercado e com a iniciativa privada. Se considerarmos que o menor
salário do Estado é R$400,00 e se considerarmos uma pesquisa, em
qualquer campo de funções básicas da iniciativa privada, mais os
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com certeza, atualmente, o salário de funções básicas e básicas
médias é bastante competitivo. Ainda há uma diferença a ser corrigida
em médio ou longo prazo para funções de média e alta gerência. Da
mesma forma, ainda há defasagens comparativas de mercado e
funções estratégicas. Com certeza, o padrão básico de funções, até
cinco salários mínimos, está razoavelmente satisfeito, pelo aumento
diferenciado concedido.

Com relação ao programa de capacitação do servidor, o Governo
assinou um decreto, ano passado, concedendo 10% dos recursos do
FAT para capacitação dos servidores públicos estaduais, ou seja, a
expectativa é que, este ano, treinemos 15 mil servidores. E, até o final
do Governo, teremos treinado cerca de 75 mil servidores. Excluindo
os inativos, os treinamentos específicos da educação, da polícia e da
saúde, podemos ver que o número é bastante representativo. Essa
demanda foi analisada junto aos servidores. Os executores serão a
UTRAMIG e a Fundação João Pinheiro, com toda a participação da
classe sindical, que foi um dos pilares para o lançamento desse
programa. Esses dados justificam a necessidade da reforma
previdenciária.

Este quadro mostra claramente a necessidade de avançarmos na
questão previdenciária. De acordo com dados de junho de 2000, o
Estado recebe uma contribuição de R$10.000.000,00 por mês para
custear a aposentádorja futura de seus servidores, ao passo que a
despesa com o•aposentado hoje está na ordem de R$221.000.000,00.
Isso representa 22 vezes a receita do Estado, ou seja, o déficit mensal
desse encontro de contas é de R$211.000.000,00. O Governo está
efetivamente pagando um erro histórico que está explodindo. E se não
tomar uma atitude muito firme, teremos comprometido várias
administrações futuras. Não é necessário fazer muita conta quando se
calculam os 3,5% de contribuição e a aposentadoria Não precisa
fazer cálculo atuarial, contratar matemáticos, pesquisadores,
economistas, demógrafos. Hoje, R$211.000.000,00 - 40% da folha -
estão comprometidos por causa da falta de planejamento no passado.

No que diz respeito à compensação previdenciária, o Governo
pretende fazer a compensação entre os regimes - o INSS e o nosso. A
perspectiva é que isso traga uma receita de R$400.000.000,00, num
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primeiro momento, como dívida. A idéia é tentar alocar isso em um
novo sistema previdenciário. Teremos um impacto mensal de cerca de
R$5.000.000,00 para contribuir com esse novo sistema previdenciário,
ou seja, temos um "contas a receber" administrativo - não judicial -
com o INSS. E estamos ultimando os preparativos para a assinatura
do convênio com o Ministério da Previdência. A idéia é que esse
dinheiro esteja disponibilizado para a previdência dos servidores.
Plano de carreira é um assunto que vai ser tratado no próximo debate.
Existem comissões paritárias discutindo o assunto em todos os
setores e secretarias. Na última reunião do SINEP, ficou definido que
até dezembro deste ano sairá uma proposta para ser discutida. Temos
alguns problemas pontuais com referência à questão, principalmente
salarial. Achamos que algumas progressões podem ser alteradas,
dando mais justiça à capacitaçào, ao interesse do servidor. Temos,
ainda, algumas propostas esboçadas que nos permitem visualizar um
plano de carreira mais adaptável e mais interessante para o servidor
público. Agora, não será um plano de carreira que o Governo vai
impor para não ser discutido. Talvez esse seja o grande instrumento
que o Governo tem para equacionar o problema de recursos humanos
nos próximos dois anos.

A função pública é um assunto que será tratado na parte da tarde.
Na última reunião do SINEP, o Governo solicitou um prazo de 30 dias
para a apresentação da nossa linha de atuação. Efetivamente, é um
grande problema, pois há um grande contingente de servidores de
função pública. Essa posição traz muitas incertezas para o servidor.
Acreditamos que dentro de 30 dias teremos uma linha para discutir e
para que o Governo se posicione. Com relação ao plano de carreira, o
prazo é até dezembro. Quanto à estruturação de um novo modelo de
remuneração, acredito que isso vai casar com o plano de carreira.
Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Neste instante, daremos

inicio à fase de debates. A Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para
que possamos agilizar o debate, os participantes que desejarem fazer
uso do microfone devem inscrever-se previamente e se identificar.
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Cada participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção.
Solicitamos àqueles que desejarem fazer uso da palavra que sejam
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações
pessoais.

Debates
O Deputado Mauro Lobo - Neste momento não vou abordar a

Proposta de Emenda à Constituição n° 40, por ser assunto de que
trataremos na parte da tarde.

Em suas colocações, o Secretário nos expôs um dado sobre o qual
gostaria de maior esclarecimento. Ao falar da estrutura de pessoal do
Estado, afirmou que em 2002 o número de ativos será igual ao de
inativos. Mais ainda: que 'no período deste Governo -houve um
aumento de 42 mil inativos, mas não falou sobre o aumento de ativos.
Isso nos leva a concluir que haveria uma diminuição acentuada dos
cargos existentes no Estado. Se o quadro de inativos representa, hoje,
algo em torno de 1/3, e ele afirmam que, nos próximos dois anos,
estará igualado ao de ativos, podemos concluir que teremos uma
diminuição acentuada dos cargos hoje existentes no Estado. Então,
gostaria que, a critério deles, um dos Secretários me desse uma
explicação sobre essa afirmação.

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - O que temos anualmente é
uma redução de 5 mil. Os dados que mostrei são uma variação de
1995 a 2000, período em que tivemos pouco mais de 40 mil
servidores que saíram da ativa. Assim, anualmente, temos cerca de 5
mil pessoas que saem do quadro da ativa. Ou seja, hoje o número de
servidores do quadro da ativa já está bem inferior, e, anualmente, há
um decréscimo, que também força uma reestruturação gerencial do
quadro ativo-

Além disso, hoje, em termos de folha - coisa que teremos de
trabalhar bastante - temos, em primeiro lugar, os cargos
comissionados. Houve uma redução de exatos 771 cargos
comissionados em um ano e meio, número que ainda é pouco
representativo, pois esse é um dos instrumentos de que o Governo
dispõe para segurar a folha. Outra questão é que hoje temos mais de
11 mil funções terceirizadas no Estado, algumas permanentes, outras
temporárias. Mas tenho certeza absoluta de que a redução de cargos
comissionados tem de ser um dos instrumentos para que a folha não
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ultrapasse até mesmo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Sr. Renato Barros - Bom dia a todos os companheiros e
companheiras. Acho que este fórum técnico está sendo realizado,
nesta Casa, em um momento oportuno para os servidores públicos.
Em relação à reforma administrativa estadual, o Secretário Mauro
Santos fez uma análise histórica da situação do Estado, mas não se
aprofundou sobre o que pensa o Estado em relação às secretarias de
Estado, às autarquias e fundações.

A grande imprensa noticiou na semana retrasada as possíveis
mudanças que seriam feitas pelo Estado, com fusões de secretarias e
órgãos, redução de cargos comissionados e a mudança de estrutura
em algumas secretarias, o que levou aos servidores públicos uma
situação de insegurança. Este debate é oportuno para ampliar essa
discussão, e é importante que as entidades sindicais e os servidores
sejam envolvidos em todo esse processo.

Gostaria de formular duas questões ao Secretário de Administração.
Na política salarial desenvolvida pelo Estado, o menor salário é
R$400,00. Achamos que a proposta apresentada pelo Governo foi
insuficiente, não atendeu ao conjunto do funcionalismo e que se
quebrou o espírito da carreira.

Além da seguridade social proposta pelo Governo, o que ele pensa
com relação ao regime jurídico que estará implementando? E um
tema que estaremos debatendo hoje à tarde, mas é necessário que
saibamos como ficará o quadro, e, dependendo do regime jurídico,
saberemos como ele ficará. Segundo informações do Secretário, hoje,
40% dos servidores estão aposentados, e queremos saber o que o
Estado está pensando em relação à abertura de concurso. Manterá
um único regime ou terá outro? Todos eles têm influência no cálculo
atuarial para manter os servidores em efetividade.

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Falei genericamente sobre o trabalho
que estamos realizando e que teve início há três meses. Há que se
compreender que não se faz nenhuma organização profunda, em
nenhum órgão, da noite para o dia.

Parece que estamos trabalhando no sonho de fazer infletir uma
o curva, a curva de destruição do Estado, para transformá-la em curva

de reconstrução.
0 histórico que fiz foi para mostrar que, ao longo de muitos anos, o
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setor público brasileiro vem sendo destruido. Seria muito bom que
pudéssemos trazer o Estado para o ponto inicial do processo de
destruição. Isso é impossível, mas temos de fazer aquela curva infletir.

Estamos analisando muitos órgãos do Estado, estudando as suas
disfunções. Esse trabalho é feito com o pessoal da Casa e vem sendo
realizado à revelia da SEPLAN. Algumas estruturas estão sendo
repensadas. No auge da crise da Secretaria da Saúde, foi solicitado à
SEPLAN que fizesse uma análise dessa Secretaria. Foi um trabalho
feito em sete dias, certamente cheio de imperfeições, mas foi um
trabalho inicial, para provocar quase que um debate interno na própria
Secretaria, a fim de se verificar o que poderia ser feito, porque
ninguém pensa em destruir a Secretaria da Saúde. Isso seria
incabível. Mas repensar a Secretaria da Saúde para lhe dar maior
eficiência, sim. Esse trabalho foi entregue - você tem uma cópia dele -,
para que recebêssemos criticas e sugestões para o caso específico. A
própria Secretaria da Educação fez um trabalho, que já nos foi
entregue.

Quanto às fusões, em determinado momento eu disse ao
Governador, numa avaliação puramente técnica e extremamente
superficial, que o Estado, hoje com 19 secretarias, poderia funcionar
com 12. Poderia ser até menos, 10, 8, não importa. Citei esse número
porque tinha um trabalho que mostrava 12 secretarias de Estado.

Ao aprofundarmos a análise, passando do ponto de vista puramente
tecnocrático para o ponto de vista mais objetivo de qualquer, trabalho
dessa natureza, observa-se que algumas secretarias têm um peso
muito grande na composição da despesa do Estado. Temos 8, 9 ou 10
secretarias que representam mais de 95% da despesa, e não se
pretende mexer com elas, a não ser em nível de reorganização.
Quanto às outras secretarias, se o Estado resolvesse fundir algumas,
reduzindo o total de 19 para 12 ou para qualquer número, por meio da
fusão de três ou quatro secretarias com outras três ou quatro, o
impacto dessa redução seria extremamente relevante do ponto de
vista do custo financeiro.

Imaginemos que algumas secretarias em cuja fusão se pensa
tenham um peso de 5% da despesa, o que já seria muito. Há um
custo fixo muito elevado, e, quando se fala em custo de uma
secretaria, estamos incluindo o pessoal, cujo custo é fixo, não se
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mexe; há o custo do pessoal inativo, que é mais fixo ainda, também
não se mexe. Se se conseguir, em 5%, uma redução de custo de 7%,
que é mais ou menos o que conseguimos com o esforço feito na
Secretaria do Planejamento, teremos 0,35% de impacto na redução
do custo. Não descartamos isso; cada 01% é importante do ponto de
vista do custo.

Analisando-se o aspecto do papel e da eficiência do Estado, ás
vezes coloca-se também que há muitos Secretários de Estado. Acho
que, se o Secretário estiver atuando bem, trabalhando para o Estado,
buscando recursos e meios para melhorar o desempenho do Estado,
acho que não é tanto assim. Esse é um outro enfoque.

O que se busca é a racionalidade. Falando objetivamente, não
existe nenhuma proposta de fusão de secretarias. Na parte
relacionada aos órgãos da administração indireta, trabalhamos com
algumas idéias para serem discutidas, volto a insistir. Já estamos
recebendo críticas, algumas relevantes, em relação ao que temos
pensado. Por exemplo, disse a vocês que, na esfera da Secretaria do
Planejamento, há a SUDENOR, e, numa outra esfera do Governo, a
CODEVALE, as quais atuam na área mineira da SUDENE. Pelo
menos em nosso ponto de vista justifica-se a fusão, porque, com a
inclusão do vale do Jequitinhonha na região da SUDENE, poderia
existir um órgão muito mais eficaz, muito mais bem-intencionado e
com melhor capacitação para atender a essa região do Estado. Quero
insistir em que não estamos fazendo uma reforma no Estado. Volto a
insistir e tenho falado muito nesse termo. Trata-se de um trabalho que
será executado até o último dia do Governo: a busca de
racionalização.

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Sobre as duas questões que
o Renato apresentou, eu não acredito em política salarial sem um
novo plano de carreira bem-constituído, bem-definido, porque, se não,
vamos reproduzir questões pontuais e problemas específicos,
permanentemente. Vamos viver em reunião todas as semanas,
praticamente todos os dias, discutindo questões específicas. O que se
tem hoje é a questão de algumas equiparações, de algumas
progressões, de algumas análises históricas, alguns percentuais
históricos, que são permanentes. Então, quando se aumenta uma
coisa, estoura lá na frente, quando se resolve aqui, puxa em um outro
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setor. Então, se não solucionarmos a questão do plano de carreira
e vencimento, vamos viver em um permanente acerto pontual.

Sobre seguridade social, estamos já começando os trabalhos de
análises atuariais e também análises jurídicas sobre a formatação
dessa nova seguridade social.

Tendo isso concluído, gostaríamos de discutir algumas questões
que envolvem muito mais que a questão do regime jurídico. Qual será
o regime jurídico? Haverá uniformização de poderes, até com instituto
de policia? Haverá diferenciação de quem já é servidor para quem vai
entrar? Será criado um fundo? Será feito um pacote, uni bolo com
todos? Para termos essa discussão definida, deveríamos ter os dados
atuariais e os dados referentes a uma análise jurídica mais detalhada
de cada uma dessas situações, de cada uma dessas simulações.
Então, esse é o nosso objetivo, tê-lo pronto em dezembro, para
discutir com todos os servidores.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Elcimar Caldeira, da SEPLAN4, ao
Secretário Mauro Santos Ferreira: "O senhor não concorda que, para
a reforma administrativa ter rhais efetividade, questões como a
formação de gestores públicos para aproveitamento nos planos de
carreira e a fiscalização dos recursos públicos pela sociedade civil
organizada são fundamentais?'.

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Concordo, acho que são
fundamentais. Acho que, além disso que você cita, quer dizer, a
cajacitação, há a questão do controle social. Nesse trabalho a que
me referi, que é o Programa de Resgate da Cidadania e da
Reconstrução Ética do Estado, fundamentalmente o que se busca é
estimular esse controle social sobre o Estado. Então, você me dá um
"gancho", porque é a única forma, na minha opinião. A participação da
sociedade civil nos órgãos do Governo, no setor público é a melhor
maneira de se dar transparência a tudo, de se mostrar claramente,
principalmente para quem paga e sustenta essa máquina, como são
aplicados seus recursos.

E uma coisa que hoje se discute: como são desperdiçados os
recursos pela incompetência, pela falta de autoridade e, além de tudo,
pela corrupção. O controle , social é a forma de se combater a
corrupção no setor público. E preciso hoje abrir, temos mecanismos
como a Internet e outras coisas. E preciso que as contas públicas
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sejam muito abertas, que tudo que o Governo faça seja muito
transparente para a sociedade. Defendo essa linha
independentemente do lugar em que esteja - hoje, estou como
Secretário -, como cidadão em relação a qualquer governo e a
qualquer poder. Defendo essa idéia que é apresentada, ou seja, abrir
o Estado e dar transparência às contas públicas. Todo cidadão tem
direito de saber como o Governo age para promover o bem-estar e se
está realmente fazendo isso e como administra os recursos que são
muito escassos.

O Sr. Presidente - Para o Secretário Frederico Penido de Alvarenga,
do Sr. Francisco, da SEPLAN: "Por que o Governo fala em fazer
planos de carreira se os que existem não estão sendo respeitados?
As carreiras de Ciência e Tecnologia e a dos Administradores
Públicos estão sem a progressão legal, há anos, e o abono salarial
veio nivelar completamente quase todos".

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Vejo o seguinte: se
considerarmos o plano de carreira e começar a entender um pouco
como se dá a progressão do servidor na carreira pública estadual é
difícil concluir alguma coisa. No Estado, há carreira na administração
pública, de administrador público, carreira do magistério, dos fiscais,
há ainda a questão da função pública e dos designados, há o quadro
geral, a Policia Civil, a Polícia Militar, o IPSEMG, ou seja, é um
número muito relevante de estruturas de carreiras diferenciadas
dentro do Estado. A grande questão é verificar se temos mesmo um
plano de carreira que contemple funções fundamentais do Estado.

Acho que o Estado deveria nivelar não a questão de tempo de
serviço, mas sim a questão de produtividade. Hoje, essa é a grande
discussão que temos no CINEP. Também é a grande discussão que
se trava no Governo. As vezes, temos dois funcionários com
produtividades completamente diferentes: um servidor com 5 anos de
trabalho, mas com uma produtividade muito superior a um de 20 anos
de casa. No entanto, o de 20 anos de casa tem um rendimento muito
maior por causa do tempo de serviço que já tem na casa. Então,
temos duas questões básicas. Uma diversidade muito grande de
carreiras e a questão da não-representação da questão produtividade
na remuneração dos salários.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Apesar da dispensa de formalidades, gostaria de saudar os dois
Secretários presentes e dizer que tenho uma grande esperança no
trabalho de cada um deles de fazer este Estado mais humano e mais
justo, fundamentalmente em relação ao trato com os servidores
públicos do Estado. Inicialmente, gostaria de fazer uma pergunta ao
Secretário de Administração, Dr. Frederico. Estava ouvindo a sua fala
em relação aos recursos do FAT para formação de recursos humanos.
A informação que tenho é que há uma resolução do FAT que
determina que os recursos de formação são principalmente para as
áreas de maiores necessidades dos trabalhadores, os que estão mais
desprotegidos, desempregados ou que se encontram na economia
informal. Esses recursos, em princípio, não poderiam ser destinados
de maneira antecipada à formação de servidores públicos.

O que se disse foi que o Governo fez uma resolução determinando
que 10% desses recursos iriam para a formação de servidores
públicos contrariando, aliás, o Conselho Estadual de Emprego. Em
nosso entendimento, é ele quem deveria definir para onde vão os
recursos do FAT. E ele definiu que são 5%, e não 10%. O que
prevalece: a resolução do Governador ou o Conselho Estadual do
Trabalho? E, mais, quais são os recursos do Estado que são
destinados à formação de seus servidores?

Quero também, apenas para concluir, fazer uma provocação ao
nosso Secretário do Planejamento, com o maior carinho. Tivemos
oportunidade de participar de uma reunião coletiva em que avaliamos
que os grandes programas governamentais não são de Secretários,
mas deveriam ser tratados de maneira coletiva. E, em vista da
pluralidade do Governo Itamar Franco, sabemos que existem
Secretários comprometidos com boas idéias, com bons projetos, mas
que isso não permeia o conjunto dos Secretários e do Governo.
Então, gostaria que V. Exa. nos respondesse sobre seus projetos em
relação à questão da Previdência e da organização dos recursos
humanos do Estado. Que abrangência têm? Qual é o cronograma de
resposta do Governo, em vista da implementação de ações que
possam resultarem benefício da comunidade, dos trabalhadores?

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Em relação à questão do
FAT, a demanda a que vamos atender representa apenas 113 do que
é, efetivamente, a necessidade de treinamento levantada pelos
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sindicatos. Fizemos um levantamento de 42 mil servidores que
poderiam ser treinados, e os 10% do FAT representam apenas 113
disso. Então, já estamos aquém da necessidade efetiva de
treinamento, ou seja, vamos cumprir os 10% da nossa meta de
trabalho. A UTRAMIG e aFundação João Pinheiro estão prontas para
começar, e vamos cumprir o decreto do Governador, o qual define
10% dos recursos do FAT.

Além desse treinamento, perguntou-se sobre outros recursos
destinados à capacitação. E bom ressaltar que, no ano passado, já
tivemos um treinamento bastante superior a anos anteriores e que,
neste ano, com a determinação do decreto, vamos aumentar mais de
2,5 vezes em relação ao ano passado. Mas temos, em cada
secretaria, departamentos de pessoal que fazem algumas
capacitações, principalmente em seminários, congressos e palestras,
e cada secretaria tem uma verba de custeio normal, que inclui,
necessariamente, uma verba de treinamento, apesar de bastante
limitada. Acabamos de fazer uma parceria com o SEBRAE e com a
FEDERAMINAS para capacitação de gestores. Temos, por exemplo,
em escolas estaduais, a figura da Diretora, que é uma gerente que
deve conhecer sobre custo, orçamento, fluxo de caixa, relações
humanas, pessoal, ou seja, estamos entrando com a FEDERAMINAS
e com o SEBRAE, por via dos recursos do Brasil Empreendedor, para
capacitação de cerca de 6 mil servidores até dezembro deste ano.
Assim, além dos recursos do FAT, temos o custeio normal da
secretaria. Algumas secretarias conseguem executar bem essas
funções, outras não. Temos, também, recursos do Brasil
Empreendedor para capacitação de gerentes.

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Gostaria de agradecer ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão as palavras. E uma pessoa que conheci este
ano. Já o acompanhava como político, mas somente este ano pude
ter um relacionamento pessoal com ele. E uma pessoa por quem
também tenho a maior estima e admiração.

Sobre as perguntas que faz, uma parte diz respeito a recursos
humanos, que já estava sendo tratada. Para reforçar, o Governo
pretende, coloca como algo fundamental a questão da capacitação
dos seus servidores, a questão das carreiras e a questão da
Previdência. Na questão da Previdência, faz-se um contraponto a
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todas as teses que vêm sendo levantadas pelo Governo Federal.
Quando resgatei aqui a questão histórica, como a América Latina está
sendo tratada como um laboratório em muitas épocas pelos ideais
neoliberais, a questão da Previdência chega a ser emblemática. Como
é que se tratou a previdência como um negócio na América Latina?
Tentando privatizá-la, olhá-la pela ótica dos sistemas financeiros-
Trata-se aqui de fazer um ajuste e olhá-la como uma questão
eminentemente social. A previdência é um direito de qualquer
trabalhador, e não poderia ser diferente em relação ao servidor
público. O que defendemos, como primeira linha para tratar essa
questão - ela ainda está sendo encaminhada -, é dar um corte,
assegurando os direitos adquiridos de todos os servidores e criando
um modelo visto também pelo seu lado social, não esse tipo a que me
referi, imposto, mas um modelo novo, consistente do ponto de vista de
seu financiamento, mas principalmente visto sob seu aspecto social
para o servidor que vier a ingressar no serviço público. Essa me
parece uma visão de estadista, porque é uma visão de longo prazo, é
um trabalho que não visa a resolver problemas de curto prazo. Ele
não resolve problemas deste Governo. Na minha avaliação, em
qualquer mudança no sistema previdenciário, o impacto inicial é a
necessidade de maior aporte de recursos. Em longo prazo, ter-se-ia
um sistema que é claramente inconsistente do ponto de vista do
equilíbrio das contas públicas, vai se extinguindo ao longo de muitos
anos e outro que o vai substituindo. Depois, Deputado, poderíamos
conversar um pouco mais sobre isso. Gostaria muito de ter a sua
opinião.

O Sr. Moisés Meio - Preocupou-me bastante a explanação dos dois
Secretários, principalmente as suas respostas. Já ouvi essa discussão
no passado. Já ouvi o mesmo tema, no mesmo diapasão. Não houve
nenhuma mudánça, principalmente quando se fala em seguridade
social dos servidores públicos. Quando escuto do Sr. Secretário a
proposta de se criar uma nova previdência, enquanto temos no Estado
de Minas Gerais uma previdência estruturada, de 88, 89 anos, que
passou por ri ri mas aí está, fico preocupado.
Quando vejo a proposta de um novo corte e de se fazer uma nova
previdência, fico preocupado, porque ouvi esse discurso e lhe demos
o nome de neoliberalismo.
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Essa é a alta traição de um governo aos servidores públicos e

principalmente a nós, que dependemos do IPSEMG. Estivemos com o
Sr. Governador com o documento de um fórum técnico realizado
nesta Casa, que foi levado até ele, quando era candidato. Seu
discurso na televisão, na época, era em defesa daquele documento.
Mas agora, senhoras e senhores, ouço dois Secretários falando em
criação de uma previdência alternativa, o que considero alta traição.

Quanto à questão do plano de carreira, Sr. Secretário, não acredito
em nenhuma reforma sem um plano de carreira. Mas é necessário
que haja também, por parte do Governo, vontade para definir um
plano de carreira. E, para iniciar a discussão de um plano de carreira,
é necessário que seja colocado no orçamento do ano seguinte o que
se quer com ele. Não vejo nada disso no orçamento de 2001. Isso é
assustador. Então, haverá apenas uma discussão política, e não
existe a vontade de se implantar um plano de carreira.

O Fórum Servidores Públicos e a Reforma Administrativa está sendo
feito para discutir as Propostas de Emenda à Constituição n°s 39 e 40.
Entretanto, até agora, não vi nenhuma discussão sobre elas. Não
estou fazendo nenhuma pergunta aos Secretários, mas estou fazendo
um protesto pela maneira como os trabalhos estão sendo elaborados
e pela maneira como os dois falaram. Ou o Governo mudou ou os
senhores não estão afinados com aquela posição assumida
anteriormente conosco.

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Quanto ao orçamento, quero lembrar
que o aumento concedido ao servidor não estava no orçamento
público deste ano. Não podemos colocar no orçamento alguma coisa

z que ainda não tenha sido mencionada, mas isso não impede que elas
aconteçam.

Quanto à questão da previdência, o senhor está falando sobre o
IPSEMG, mas eu estava falando sobre previdência. Essa proposta
sustenta-se em uma que foi feita pelo Presidente do IPSEMG. A
questão previdenciária precisa ter uma solução. Acho que a discussão
tem que ser mais ampla, com a participação de outros segmentos da

o sociedade, que pagam a conta. Não é possível que o servidor do setor
o privado continue pagando essa conta sem saber se ele está disposto
-c e tem consciência daquilo que está acontecendo. Isso não acontece

apenas no Brasil. Ontem mesmo vi, pela televisão, alguma coisa
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sobre a previdência em outro País. Então, é uma tendência atual
essa mudança de perfis etários, de condições para financiar a
previdência e de estudar sua evolução no tempo. Não estamos
pretendendo deixar de assegurar nenhum direito adquirido. Não estou
tratando aqui do IPSEMG.

Quando falo em montar outro modelo de previdência, não estou
descartando o IPSEMG. Em momento algum isso foi tratado aqui. Não
falamos no IPSEMG nem no IPSM. Simplesmente tratamos de
modelar e ter um projeto de previdência consistente, que possa ser
pago ao longo de muitos anos. Certamente, qualquer sindicato ou
qualquer pessoa pode e deve contratar especialistas para fazer
projeções sobre para onde caminha esse tipo de previdência em
Minas Gerais, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Em
momento algum falamos em uma previdência privada para o servidor
público, mesmo porque eu também defendo o INSS, que muitas vezes
é mal apresentado para a sociedade. Ele é um instrumento
importantíssimo para assegurar a renda mínima para grande parte da
população brasileira. Defendo com unhas e dentes o INSS e a
previdência do servidor público. Não poderia ser de forma diferente.

Estamos trabalhando na elaboração de um projeto para que quem
vier a ingressar no Estado saiba que a nova regra é essa. Não me
referi a quem vai administrar isso aqui; o IPSEMG, certamente, não
será destroçado por causa disso.

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - O que vejo sobre a questão
da previdência tem muito a ver com a questão geral do Estado.
Primeiro, os dados permitem detectar isso muito claramente, pois há
redução de ativos, ou seja, temos um quadro cada vez menor de
pessoal para uma demanda de serviços públicos crescentes.

Segunda questão: teremos uma necessidade futura, principalmente
de médio prazo, de reposição. Hoje o Estado está se sustentando com
quem fica, com quem é ativo, com a eficiência gerencial de quem fica.
Mas já existem problemas específicos em áreas e funções cuja
demanda cresce a cada dia. A tendência do custo de pessoal, quer
queiram ou não, é de aumentar, até pelo crescimento vegetativo da
folha e por essa demanda em médio prazo de reposição.

Temos também uma estrutura de custos bastante rígida e pouco
flexível para a redução, principalmente em termos de estrutura
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organizacional. Temos também o compromisso financeiro, os
passivos financeiros de acordos de dívidas, bastante
comprometedores em relação à receita total. Levando-se em conta um
passivo de R$22.000.000.000,00 de estoque de divida e uma receita
mensal de R$600.000.000,00, se o Estado não pagasse nenhum
centavo, se não houvesse gasto de pessoal, de custeio, etc., ele ainda
demoraria quatro anos para pagar toda a divida.

Quando se começa o mês com 75% de gasto com pessoal, 15% de
dívida e 10% de custeio, acabou o dinheiro. E quando se analisa que,
hoje, a questão da Previdência, da aposentadoria, representa
R$211.000.000,00 de déficit, é evidente que alguma coisa tem de ser
trabalhada em relação a isso. Não seria o caso de corrigir um erro
histórico, passado, mas de tentar trabalhar o Estado para que, em
médio e longo prazo, tenha uma adequação financeira que atenda às
demandas da sociedade.

Por sua fala, a Previdência que temos hoje é a maior maravilha, e
isso não é a realidade. Temos uma estrutura que não atende, vai
estourar o Estado e que tem de ser mudada.

O Sr. Presidente - Pergunta de Cláudia Maria Gelape, da ASSIMA,
dirigida ao Or. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento: "E
sabido que a 'racionalização' no serviço público se faz necessária. E
sabido também que a SEPLAN tem alguns projetos sérios e viáveis
que abrangem a administração direta e indireta do Estado- Se,
tecnicamente, tais projetos poderão ajudar o Estado a conter gastos
desnecessários e desperdícios, sem parar a máquina estatal, qual é o
impedimento para sua concretização? Se for uma questão
estritamente política, porque não é possível existir um consenso entre
o Executivo e o Legislativo para que o Estado comece de fato a
crescer sem muita interferência política? Os servidores do Executivo
não têm direito a vislumbrar uma melhoria em todos os sentidos?".

O Sr. Mauro Santos Ferreira - A equipe técnica da SEPLAN tem
excelentes trabalhos desenvolvidos visando à racionalização, o que
não é mérito meu, visto que há longo tempo ela vem fazendo estudos
nesse sentido.

E fundamental considerarmos, de início, que uma coisa é
reestruturação e outra é racionalização. A racionalização já vem
sendo feita, e vou dar alguns exemplos. A Secretaria da Educação, ao
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se deslocar do edifício entre as Rs. Inconfidentes e Pernambuco
para um imóvel próprio, fez uma economia, só de aluguel, de
R$140.000,00 por mês. Incluindo condomínio, energia elétrica mais
cara por causa de elevadores e outras despesas, a economia total foi
superiora R$2.000.000,00 por ano.

A SEPLAN, que é uma secretaria pequena, funciona em dois
edifícios: um em frente à Igreja de Santo Agostinho e outro na Av.
Brasil. Com adequações internas no prédio do Santo Agostinho,
levamos para lá o coração da SEPLAN, que é a Superintendência de
Orçamento - SUCOR. Depois, vimos que era possível levar também
outros setores para o mesmo prédio.

No primeiro momento, a mudança gerou reação. Houve até abaixo-
assinados. Hoje, há pouco mais de um mês, as pessoas não
reclamam mais. Isso tudo é racionalização, que gera redução de
despesa e eficiência, porque os funcionários estão mais perto uns dos
outros.

Voltando à Previdência, é preciso considerá-la de maneira global. A
Previdência do IPSEMG não administra nem 30% da seguridade
social do servidor público, já que 70% são destinados à folha de
aposentados, e essa é a grande despesa da Previdência, paga pelo
Tesouro do Estado.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Helena Costa, da Assembléia
Legislativa, ao Dr. Frederico Penido de Alvarenga: "Sr. Secretário, por
que não se relaciona a situação funcional do servidor do recrutamento
amplo, que é indefinida; esse funcionário não tem direitos nem de se
aposentar?".

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Pelo que entendi, o
recrutamento amplo de que fala a pergunta seria o cargo
comissionado. O cargo comissionado, na minha opinião, deve ser
reduzido, porque o que existe de mais desestimulante para o servidor
é ser preterido numa nomeação. independentemente da sua
qualificação e da sua dedicação ao trabalho, na maioria das vezes,
não é contemplado com a nomeação.

No Planejamento, quando fui Adjunto, e agora, na Administração,
tenho utilizado, o máximo possível, o pessoal da Casa - primeiro,
porque temos um quadro técnico de muita competência.

E comum o paradigma de que se tem que trazer pessoal de fora
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para complementar quadro interno. Não tive nenhuma dificuldade
técnica com pessoal na SEPLAN, muito menos na Administração,
para suprir os cargos. Além do mais, o aproveitamento do pessoal
interno traz redução razoável de custo, porque a pessoa vinda de fora
implica despesa de R$1.000,00 a R$2.000,00, ao passo que o
servidor que já está na Casa recebe a mais apenas a
complementação. Você tem mais parceiros, você tem servidores que
vestiram a camisa e mereceram a nomeação, e você tem também
toda uma história de conhecimento que favorece muito quem está
hoje nas Secretarias.

O Sr. Presidente - Pergunta de Adilson de Brito, da Assembléia
Legislativa, ao Dr. Frederico Penido: "Perguntamos ao Sr. Secretário
se seria possível nos adiantar algumas informações sobre estudos
relativos à função pública.".

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Existem várias opções, das
mais radicais, mais temerárias, às mais neutras. Mas a solução é
realmente complicada. Estamos analisando os prós e os contras de
cada uma dessas opções. Num prazo de duas ou três semanas quero
ter um contato mais amplo com um grupo maior de pessoas para
discutir essa questão. Não será a Secretaria da Administração que
tomará essa decisão sozinha nem a Secretaria da Fazenda nem a
Secretaria do Planejamento nem o sindicalismo. Algumas questões
jurídicas são problemáticas e são, na verdade, o cerne do problema.
Muitas vezes estamos impedidos por riscos jurídicos muito fortes.
Sinceramente, hoje não tenho uma posição sobre o assunto, até
porque está sendo discutido há 20 anos. Não há consenso. Qualquer
decisão que se tomar é polêmica. Pelo menos tenho o "handicap",
porque só estou há 30 dias na Secretaria.

O Sr. Antônio Carlos Martins - Meu nome é Antônio Carlos Martins e
trabalho no Hospital de Base do IPSEMG, onde estamos á disposição.
Falamos muito sobre reforma administrativa e sobre plano de cargos e
salários. Pergunto ao Sr. Secretário qual o governo que dará
continuação às obras do Hospital Cardiominas, de muita importância
para todos nós. Entra Hélio Garcia, entra Newton Cardoso, entra
Azeredo, entra Itamar, sai Itamar, e aquilo vai sendo esquecido. E
claro que nos preocupamos com o futuro, com o plano de cargos e
salários. 0 Secretário falou muito sobre a saúde e sobre as doenças
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que estão voltando a ocorrer. Quero uma resposta. De onde sairá a
verba para a continuação desse hospital? Necessitamos de bons
atendimentos públicos. Só vemos dinheiro público sendo jogado fora-
Há muitos anos o dinheiro público vem sendo jogado fora. Vemos isso
todos os dias no horário nobre da TV. Somos pobres e só votamos na
elite. Não somos capazes de votar em um cidadão que é analfabeto,
pobre e não sabe falar. Por essas e outras é que estamos pagando
caríssimo pela nossa vida.

Quero uma resposta objetiva do Secretário sobre o Cardiominas.
Esse hospital tem de sair. Os senhores estão mais preocupados com
a lagoa da Pampulha, que também faz parte de nosso cotidiano.
Estou indignado porque contribuo. O Hospital da Previdência, onde
trabalho é muito bom, mas também quero o Cardiominas.

Garanto ao senhores, Deputados, que quando aquela obra for
concluída, o Ministério vai dizer que o hospital não podia ser
construído porque fica em frente ao rio Arrudas. Ora, isso é coisa que
não se faz nem com chiqueiro de porcos. Não vemos nenhum dos
Deputados debater a situação desse hospital. Eu, Antônio Carlos
Martins, sou contribuinte e vou querer uma resposta objetiva e ética
de todos esses ltamares Franco e de todos esses Fernandos
Henrique, que prometeram verba para o Estado de Minas, e essa obra
do CARDIOMINAS e a do Pronto-Socorro de Venda Nova até hoje
estão ao deus-dará. Essa é a mint'a opinião.

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Obrigado pela pergunta. O hospital de
Venda Nova vai ser concluído ainda este ano, e o Cardiominas foi
doado, no Governo passado, à Santa Casa de Misericórdia. O Estado
não pode fazer nada com relação ao Cardiominas, pois ele já não lhe
pertence. Certamente a Santa Casa pretende transformá-lo em
hospital.

O Sr. Presidente - Pergunta de Ana Paula Silva, do IMA, dirigida ao
Dr. Frederico: 'Nós, funcionários admitidos em concurso público,
cumprindo estágio probatório de três anos, corremos algum risco?".

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Sim, risco de ter muito
serviço, principalmente na FUNED, que agora tem de conter a
questão da aftosa, conseguir a licença do Oeste de Minas e suprir
esses focos pontuais.

0 Governo já disse várias vezes que não haverá demissão,
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principalmente de servidores concursados. Espero que tenha é
muito serviço.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - A princípio, quero discordar do Sr.
Frederico quando diz que o nosso salário está de acordo com o
mercado. Esta pergunta deve ser feita ao SPC, ao SERASA e aos
agiotas. O IPSEMG tem atendido muitos servidores com problemas
oriundos da angústia, inerentes à situação de instabilidade por que
passam esses servidores.

Os trabalhadores detentores de função pública e os designados em
educação ontem não tinham a expectativa do amanhã. Atualmente,
não sabem o que está reservado para o agora. Por que se fala
sempre em avaliação de desempenho somente para os que estão
embaixo do processo, ou seja, na produção? Por que toda vez que
nos mobilizamos o Governo vem sempre com o discurso de que
depende da lei federal e que é inconstitucional? Mas, para defender
nossas contribuições, o discurso é diferente.

No ano que passou, os professores conseguiram colocar um grande
percentual de alunos na UFMG. 0 Governo tem ganho prêmios de
excelência graças ao nosso esforço. Por que o Estado não tem um
pouco de boa-vontade conosco, uma vez que produzimos com melhor
qualidade? Nós, professores designados e de função pública, somos a
maioria no Estado e prestamos serviços da maior qualidade, mas
somos tratados como papel de pouco valor - quando não somos
recíclados, somos jogados fora.

Também quero dizer que temos uma universidade do Estado, que
poderia ser usada para o aperfeiçoamento dos servidores. Há uma lei
da LDB pela qual, daqui a certo tempo, só poderão lecionar os
professores formados em um curso de faculdade, estando muitos de
nós em formação. Temos uma prática que direcionar e prestamos
serviços da maior qualidade - o funcionalismo de Minas é dos
melhores do Brasil. Mas seremos enquadrados na LDB, e onde vamos
ficar, depois que ela for posta em prática? Já que a universidade do
Estado foi criada com recursos do Estado, ou seja, recursos nossos,

o dos contribuintes, gostaria que ela fosse usada para que o funcionário
o público pudesse se aperfeiçoar e crescer.

Mais uma vez, quero pedir que tomem alguma atitude em relação à
função pública. Não criamos esse elefante branco; quem o criou que o
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modifique. Sabemos que existe possibilidade disso e que não
aumenta nenhuma Lei de Responsabilidade Fiscal, porque já estamos
no processo. Basta que se regularize a situação. Enquanto
funcionários públicos, estamos dando nossa contribuição. Hoje
saímos cedo de casa, porque acreditamos que este é o local de
fazermos nossas reivindicações. Assim, estamos aqui ouvindo os
Secretários, mas também temos a nossa voz. Eram as minhas
colocações.

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Quase não sei por onde
começar. Em termos pontuais, vejo no início da sua fala que, assim
como há abertura e disponibilidade de todos, com a Casa cheia,
também estamos abertos. Não estamos negando nenhuma discussão,
nenhum debate. Aliás, nossa fala foi bastante rápida, exatamente para
que se abrisse o debate, que é a parte mais rica do processo.

No Estado há alguns gargalos específicos, que temos de
equacionar. Tomando como exemplo a questão do IPSEMG, a que
você se referiu, no tocante à saúde do servidor, temos um número que
considero muito elevado de servidores em licença médica. Para se ter
uma idéia, hoje há 12.500 servidores em licença médica, com 25 dias
em média por cada licença. Esse é um gargalo por onde flui dinheiro e
que, ás vezes, impede majorações superiores nos salários.

Há também a questão do terceirizado, que muitas vezes ocupa uma
função permanente, com salários bastante díspares entre Secretarias.
Em levantamento recente que fizemos, vimos que há motoristas
terceirizados com salários que variam de R$400,00 a R$1.500,00, o
que cria, além de saídas de recursos pouco direcionadas, uma
insatisfação pessoal no quadro de servidores. Também o número de
comissionados, apesar de ter-se reduzido, teve uma redução
proporcionalmente menor do que a do número de ativos, como disse o
Deputado Mauro Lobo, e temos de caminhar um pouco nessa
questão. Temos estruturas-meio às vezes muito compactadas, sendo
que a sociedade pouco percebe o recurso na ponta. Ou seja, uma
história de que o próprio quadro de Presidente, Vice-Presidente, APC,
assessoria jurídica, assessoria de comunicação, custeios básicos de
telefone e energia impedem uma percepção maior da efetividade dos
recursos públicos.

Não existe uma solução mágica para resolver todos os problemas
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relacionados a pessoal. Não existe uma saída, existe um conjunto
de medidas. A gestão financeira do Estado aproxima-se muito mais de
uma Prefeitura do que da União, porque o Estado não tem
instrumentos de política monetária, política cambial, emissão de
moeda, emissão de títulos que permitam suprir a deficiência de um
quadro de déficit fiscal.

Não existem soluções mágicas. Existem três soluções básicas:
aumenta-se a receita, reduz-se a despesa ou se fazem as duas coisas
da mesma forma. Em termos estratégicos, quer queira ou não, a
Secretaria da Fazenda tem de continuar de forma direta na questão
da redução da sonegação, da melhoria da arrecadação estadual. A
Secretaria do Planejamento tem de contingenciar efetivamente o
orçamento, e a Secretaria de Administração tem de segurar gargalos
de folha. Essa é a visão bastante geral.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Lavínia Rosa Rodrigues, da
UEMG, ao Secretário de Administração: "Quais são as perspectivas e
propostas do Governo Estadual para os professores designados para
a função de magistério?".

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Na semana passada, estive
com o Prof. Murílio Hingel e já vamos nomear, até 30 de novembro,
1.500 concursados. Hoje a questão do designado é bastante
representativa. E é bastante representativa também a importância
desse pessoal no quadro, nas funções exercidas hoje pela Secretaria
da Educação. A idéia é que no próximo ano abramos concurso para
20 mil novas funções dentro da Secretaria da Educação.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Alfredo Miranda, do DEOP, ao Sr.
Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento: "O Governo
Itamar Franco não poderia regulamentar a criação, em todos os
órgãos públicos, de conselhos fiscalizadores, constituídos de maneira
paritária, com oobjetivo de fiscalizar os gestores desses órgãos e
assim impedir seu uso em beneficio próprio?".

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Essa proposta está no programa ao
qual me referi, de resgate da cidadania do Estado ético. Esse é um
documento que foi elaborado sob a liderança da Procuradora Mizabel,
que tem colocado essa questão com muita ênfase.

Temos de trabalhar com a idéia de colocar nas principais
organizações do Estado, principalmente naquelas que mobilizam
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recursos públicos, conselhos de cidadãos para fazer o controle
social.

Estamos trabalhando com essa proposta e esperamos estar, até o
final do ano, com tudo isso pronto para submeter ao Governador do
Estado, que também demanda a ampliação do controle social sobre o
Estado. Já me referi a isso anteriormente. Essa é uma das diretrizes
do Governo e, sem dúvida alguma, será implementada. E fundamental
envolver a sociedade civil. Ele se refere a um conselho paritário, e na
verdade acho que deve ser um conselho de cidadãos que
representem a sociedade civil no controle da gestão do Estado e das
contas públicas, principalmente.

O Sr. Presidente - Pergunta de Jadir Leandro, da FAPEMIG, ao
Secretário Mauro Santos: "Gostaria de saber por que razão o Governo
do Estado não respeita a autonomia administrativa e financeira das
entidades autárquicas e fundacionais e como o senhor vê em nome do
Governo, a participação dos servidores na gestão dessas entidades".

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Defendo, como já disse, a
participação da sociedade no controle de qualquer entidade. Não
tenho nada contra servidores de qualquer tipo de empresa, fundação
ou autarquia participarem da gestão. Mas esse é também um
problema do Governo que assume. Qualquer Governo é eleito
legitimamente e tem todo o direito de escolher os dirigentes dos
órgãos do setor público.

A questão dos conselhos é fundamental. No caso específico da
Secretaria a cuja frente estou, trabalho fundamentalmente com
pessoas da própria casa na gestão das principais superintendências.
Isso foi até salientado pelo Frederico; temos conversado muito sobre a
questão de se valorizar o servidor público na participação no Governo.
Não mudei ninguém; quem já estava dirigindo continuou no cargo, a
não ser por decisão pessoal de não querer mais continuar. Mudaria, é
claro, se tivesse alguma razão objetiva parafazê-lo. Mas não foi o que
aconteceu. Defendo que cada vez mais o servidor tenha participação
na gestão de qualquer organização. Mas também considero o direito
de quem se elege de governar com as pessoas que são da sua
confiança.

O Sr. Frederico Penido de Alvarenga - Estou recebendo uma série
de demandas específicas e queria deixar o meu endereço eletrônico.
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Quem quiser poderá se comunicar conosco, e esse tipo de contato
é até melhor do que pelo telefone, senão vamos congestionar a linha
da Secretaria. Prometo responder em 24 horas. E o seguinte:
gab.serha@mg.gov.br.

Quero agradecer o convite. Estarei em todos os eventos para os
quais for convidado. Não temos nada para esconder. As dificuldades
são explícitas. A nossa intenção - e falo também em nome do Mauro -
é participar cada vez mais diretamente de eventos desse tipo.
Parabéns aos organizadores. A casa está lotada, está tudo muito bem
organizado, a logística está muito bem feita em termos de "marketing",
de instrumento, e as perguntas estão muito bem formuladas.
Parabéns a todos. Muito Obrigado.

O Sr. Mauro Santos Ferreira - Também desejo agradecer a
oportunidade e, da mesma forma, coloco-me à disposição para
conversar sobre esses assuntos que iniciamos hoje. Não temos
nenhuma pretensão realmente de solucionar todos os problemas que
se acumulam ao longo do tempo, mas temos que trabalhar nessa
direção, temos que estabelecer objetivos e ter um ideal para
reconstruirmos o Estado. Por isso acho fundamentais reuniões como
esta- Parabenizo todos os organizadores, os presentes, as pessoas
que atenderam aos convites e, fundamentalmente, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, que, mais uma vez, abre a Casa para
esse tipo de debate. Da mesma forma que o Frederico, gostaria de
deixar o meu endereço eletrônico para as pessoas que quiserem
comunicar-se conosco. Não há nenhum problema. Meu endereço é:
maurosantosmg.gov.br. Para aquelas pessoas que, eventualmente,
queiram conversar comigo, posso recebê-las na SEPLAN, desde que
esteja com disponibilidade em agenda , o que, normalmente,
acontece.

O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus agradecimentos
aos ilustres expositores e declara encerrado o primeiro painel.

Segundo Painel
O Sr. Presidente - Neste instante, vamos dar inicio ao segundo

painel, com o tema "Planos de Carreira",
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Cláudio Gontijo, Assessor Especial do Governador do
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Estado e do Secretário da Fazenda, e Ricardo Souza Cruz Neto,
Analista de Ciência e Tecnologia da Fundação Ezequiel Dias.

Palavras do Sr. Cláudio Gontijo
Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana; Sr. Ricardo Souza Cruz Neto,

Analista de Ciência e Tecnologia da Fundação Ezequiel Dias, e
demais presentes, é com enorme satisfação que estamos aqui
participando deste debate franco. Como disse o Secretário de
Administração, os problemas estão ai, e não temos nada a esconder.
Os problemas são graves e os recursos escassos, mas existe a boa-
vontade de solucionar os problemas, que na verdade se agravaram, e
alguns são de longa duração.

Na verdade, vamos falar o mais rápido possível, também seguindo a
tradição que foi estabelecida pelos Secretários Mauro Santos e
Frederico, preferimos deixar o maior tempo para o debate. Quando se
fala em plano de carreira, isso só faz sentido dentro de uma
determinada estrutura administrativa. Quero dizer antes que tivemos
três Secretários de Administração em período muito curto e que isso
afetou os trabalhos da Comissão. Até que o novo Secretário
entendesse o que estava acontecendo, evidentemente, perdemos
tempo.

Assim, voltando ao que estava dizendo, nossa primeira preocupação
é que ao falar de planos de carreira devemos nos referir a uma
determinada carreira, que pertence • a uma estrutura administrativa.
Como a estrutura administrativa do Estado está passando por um
processo de reforma, esta vai condicionar, em certo sentido, o que se
está pensando em termos de planos de carreira. A idéia fundamental
é que, a partir da definição das funções essenciais do Estado,
teríamos os planos de carreira correspondentes. Evidentemente, isso
também significa que temos uma realidade atual que vai ter que se
encaixar na nova realidade proposta pelos planos que estão em
processo de elaboração.

Isso posto, definida a estrutura e as funções do Estado,
evidentemente, nascerão os planos correspondentes. Quais são as
idéias centrais com as quais estamos trabalhando? A primeira idéia é
que, na verdade, ao falarmos em plano, pensamos em algumas coisas
essenciais. Em primeiro lugar, todo plano, evidentemente, deve
cumprir o objetivo de permitir a eficiência da máquina administrativa.
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Um plano que não se adequa a essa diretriz não faz qualquer
sentido. Em segundo lugar, o plano deve, também, valorizar os
funcionários, até porque o funcionário desmotivado por um plano mal-
elaborado evidentemente sofrerá impactos negativos sobre o seu
comportamento e sobre a eficiência da máquina pública. Nesse
sentido, essas duas idéias são casadas, não podem ser dissociadas
de maneira alguma. E desses dois princípios fundamentais decorrem
os outros, com os quais estamos trabalhando. E bom dizer que,
paralelamente ao trabalho da comissão, existe uma equipe de
técnicos da Fundação João Pinheiro que está percorrendo os órgãos
da administração direta e, por intermédio de pesquisas, questionários
e debates, está identificando a situação atual do funcionalismo, suas
demandas e, do ponto de vista da estrutura de cada órgão, quais
funções serão desempenhadas e como elas estão sendo
desempenhadas, efetivamente, pelo corpo de funcionários.

E verdade, e é preciso reconhecer isso, que toda essa discussão
ocorre em meio a uma outra, que é sobre qual é o destino, como se
vai resolver a questão da função pública e das outras categorias de
funcionários que estão a serviço do Estado mas não são de carreira.
Como o Secretário do Planejamento já salientou, existem questões
jurídicas de difícil solução. A questão da função pública é muito
complicada, exatamente porque, qualquer que seja a opção, existem
questões jurídicas de difícil equacionamento. Na verdade, hoje é do
conhecimento de todos que a criação dessa categoria foi um erro
grave. E bom que se sugira que os responsáveis por sua criação
também participem dos debates. Os juristas que participaram dessa
formulação têm agora que ser chamados, porque criou-se um
problema, temos que solucioná-lo, e nada como chamar os pais da
idéia para que encontrem uma solução. Isso seria de bom alvitre. De
qualquer maneira, essa discussão sobre o plano de carreira corre
paralela, embora nós, na comissão, não tenhamos discutido a questão
da função pública, porque ela escapa à discussão de planos em
carreira "stricto sensu". O que se vai discutir, evidentemente, é como
enquadrar a função pública nas carreiras ou qual será a solução do
problema. Não estou participando dessa discussão, mas conheço o
problema e algumas das pessoas que participaram de sua
formulação. Aliás, em 1992, tive uma discussão ácida com um dos
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inspiradores dessa idéia, e estamos, desde então, com relações
estremecidas, porque minha posição era que esse seria um erro que
teria conseqüências muito graves, e agora temos que enfrentar o
problema, não podemos continuar ignorando. O Governo não está
ignorando. O problema é complexo, e todas as soluções têm prós e
contras, como muito bem salientou o Secretário de Administração.

A comissão está trabalhando com as diretrizes maiores. Além
desses dois princípios a que fizemos referência anteriormente, a
terceira diretriz não precisa ser uma diretriz, porque é algo evidente.
Os planos dependem da estrutura. Então, a discussão de planos e
carreiras está vinculada à estrutura da administração e, em segundo
lugar, ao seu desempenho, ou seja, como serão exercidas as funções
na prática. No que cabe à carreira, há determinadas funções. Ela tem
de se adequar ao desempenho dessas funções. Não se cria uma
estrutura para uma carreira, mas uma carreira é criada para uma
estrutura, com base nestes dois princípios: eficiência e valorização do
funcionalismo público. Dentro desse principio, a primeira estratégia
geral já foi discutida. Existia um consenso na comissão. E bom dizer
que toda essa discussão tem implicações jurídicas e questões que
precisam ser resolvidas. Mas a primeira idéia fundamental é que as
carreiras têm de ser articuladas com a qualificação do funcionalismo.

O que queremos dizer com isso? Não existe acesso por
qualificação, aliás, a qualificação é uma condição de acesso. O
acesso se dá por concurso público. Isso é regulamentado por lei. Não
há como burlar essa restrição, mas, por outro lado, a idéia é que,
paralelamente, o funcionário seja gratificado pela sua qualificação,
independente S de sua posição funcional. Estamos querendo dizer
basicamente o seguinte: se na carreira existe a progressão de A para
B e de B para C, se o indivíduo está na posição mais baixa, A, mas
tem uma qualificação melhor do que a requerida para ocupar a
posição A, vai haver um diferencial. Qual é a idéia? Na verdade, é
ampliar, ou melhor, qualificar o funcionário, permitir que sua
qualificação entre na sua remuneração, que seja remunerado por isso.
Essa é uma forma de induzir a melhoria dos quadros, dentro do
princípio de valorizar e do principio da eficiência. Mesmo que não seja
requerido curso superior para desempenhar determinadas funções, se
ele tiver o curso superior, terá um ganho por isso. Essa é a primeira
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idéia. A segunda idéia é que cada função de Estado tenha a sua
carreira específica. Isso, de certa maneira, já existe. Já existem
funções no Estado. O que houve recentemente foi uma confusão. Há
uma carreira administrativa comum a todas, e há as funções de
algumas áreas. Na Secretaria da Fazenda, há a função fiscal que
corresponde a uma carreira. Ela é específica. Qualquer servidor do
Estado desempenhará uma função fiscal evidentemente. O que
vemos em todas as secretarias são duas estruturas: uma de carreira
funcional própria e outra de administração geral, cuja convivência é
problemática. Temos casos muito claros em que duas pessoas fazem
exatamente as mesmas coisas. No entanto, uma pertence ao quadro
geral e outra ao quadro especifico, e têm remuneração diferente.
Então, a idéia é resolver esse problema com a criação de quadros
específicos, que abranjam as áreas administrativas e próprias da
função. Essa é uma diretriz geral.

A criação das carreiras correspondentes a cada função não será
feita de forma centralizada. Não contrataremos uma equipe de
consultores para trabalhar com a Secretaria da Administração, por
exemplo, e elaborar as carreiras ali, independentemente dos seus
funcionários. Essa não é a idéia. Pretendemos, primeiro, que esse
seja um trabalho conjunto, onde se ouça, inicialmente, a
administração correspondente á função específica. Por exemplo, no
caso da Secretaria da Fazenda, evidentemente, a administração
dessa Secretaria terá de participar. Em segundo lugar, o corpo de
funcionários precisa ser ouvido. Em terceiro lugar, é. necessário ouvir
também os técnicos específicos que cuidam dessa tarefa.

Uma vez que as carreiras representam um desempenho prático das
funções, o estudo de planos de carreira tem de obedecer a técnica
adequada. Trata-se de um assunto especializado, estudado em
universidades, e existem empresas que cuidam especificamente
desse assunto, que é muito complexo e não pode, em hipótese
alguma, ser esquecido. Não se pode esquecer a administração, o
funcionalismo nem o corpo técnico. Os três elementos são
indispensáveis. Não adianta fazer um plano malfeito para depois
remendar.

Portanto, esse trabalho não pode ser deixado exclusivamente nas
mãos de ninguém, mesmo porque é preciso reconhecer que todos os
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participantes do processo têm seus vícios. Não estou criticando
ninguém, mas acho que a Administração, por exemplo, tem uma visão
imitada à sua área, como ocorre com os demais órgãos. A
administração da Secretaria da Fazenda, por exemplo, tem pessoas
que participam da elaboração do plano de carreira e que se
encontram em seu corpo administrativo, gabinetes, etc., e muitas não
são especialistas da área e podem cometer erros técnicos por causa
disso. Também os sindicatos e as organizações dos servidores não
podem ficar exclusivamente a cargo da elaboração desse plano,
porque também têm seus interesses corporativos. Sua visão é
importante, mas o outro lado tem de ser considerado. Finalmente, não
podemos entregar esse trabalho a uma empresa de consultaria que
vai elaborar o melhor dos programas, que nunca será implementado,
porque não irá satisfazer à administração, menos ainda ao
funcionalismo. Por último, gostaria de dizer que a nossa idéia é que as
carreiras precisam ser longas. O que queremos dizer com isso? Hoje
vivemos em uma realidade em que, com três ou quatro anos no
exercício de determinadas categorias, termina a capacidade de
progresso ali. Isso não pode continuar porque a vida profissional tem
duração de 25 a 35 anos, e no quinto ano não já existirá progressão.
O que vai ocorrer com a motivação do funcionário? Ele trabalhará o
restante, esquecendo a recompensa material e o reconhecimento da
instituição. Esse é outro principio básico com o qual estamos
trabalhando.

A pessoa que entrar tem de ter perspectiva não apenas de
recompensa pela qualificação, mas também pela possibilidade de
progresso estendida ao longo de sua carreira, seguindo os seguintes
critérios: tempo de serviço, que deve continuar a ser um elemento,
mas não deve ser, como hoje, o elemento primordial. Este deve ser a
eficiência. Ou seja, no plano de carreira necessariamente existe plano
de avaliação permanente. Já falamos de treinamento quando falamos
de qualificação; perspectiva, valorização do funcionário e adequação
funcional. Acho que são esses os elementos que estão sendo
considerados na comissão, até o momento. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ricardo Souza Cruz Neto
Exmo. Deputado Doutor Viana, coordenador dos debates; Exmo. Sr.

Cláudio Gontijo, Assessor Especial do Governador e do Secretário da
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Fazenda; meus caros servidores, o meu bom-dia; neste momento,
quero agradecer às pessoas que me convidaram a estar aqui, falando
sobre plano de carreira. Usarei alguns dispositivos no "power point" e
teremos condições de discutir o que é uma carreira e o que
pensamos, como servidor público, de uma carreira.

No momento em que começamos a discutir planos de cargos,
carreiras e vencimentos, torna-se operante discutirmos política de
recursos humanos.

O plano de cargos, carreiras e vencimentos é um componente
fundamental de uma política de recursos humanos. Hoje, para se
desenvolver esse plano, temos de estar fundamentados em uma
política de recursos humanos.

O que é uma política de recursos humanos? Em que ela se baliza no
nosso Estado? O que - enxergamos como política de recursos
humanos? Há vários conceitos sobre política de recursos humanos: é
uma guia de ação, alcança o objetivo para alcançar o objetivo de uma
função, são regras estabelecidas para que nossas funções não sejam
colocadas em um momento indesejável. Essa é uma clássica política
de recursos humanos.

1-lá uma necessidade de se estar discutindo política de recursos
humanos, que são guias para ação. Hoje, no Estado, os servidores
que ocupam posições inferiores sempre procuram seus chefes para
-solucionar seus problemas. A política de recursos humanos fará com
que os subordinados desempenhem com tranqüilidade suas funções.
Como existe uma política de agricultura e uma política pública de
saúde, deve haver também uma política pública para os recursos
humanos. Temos que suprir o Estado corri recursos humanos, o que
significa concurso, estágio probatório e integração dos novos
servidores.

As pessoas que fizeram concurso, foram nomeadas e estão em
estágio probatório ocupam cargos, e esses precisam ser analisados
sob todos os aspectos, e não apenas na descrição sumária.

Outro ponto a considerar é o planejamento e a alocação de recursos
humanos. Faz-se, muitas vezes, um concurso público, sem se
preocupar em saber o número de servidores de que necessitamos
para o desempenho das funções. Falta-nos política de planejamento e
alocação de recursos humanos.

Z
Z5
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A seguir, vem o plano de carreira, que dá ao servidor a

oportunidade de crescer no órgão em que trabalha. Depois, vem a
avaliação de desempenho, que tem a finalidade de determinar a
qualidade do servidor. Não é possível qualificar um funcionário
levando em conta apenas alguns dados pessoais, mas é preciso
avaliar a qualidade dos seus serviços.

Junto a isso, está a política de manutenção dos recursos humanos.
Aqui discutimos uma política salarial que irá corrigir todas as
discrepâncias existentes entre os cargos, e, no Plano de Benefícios
Sociais, criaremos política para vales-transporte, vales-refeição e para
a Previdência.

Temos, também, que dar condições de higiene e segurança de
trabalho aos cargos que estão sendo criados e aos que já existem.
Depois da política de aplicação de recursos humanos, passamos à
política de desenvolvimento de recursos humanos. Nossos recursos
humanos devem receber treinamento de curta duração. Na seqüência,
aprimoraremos nossos recursos humanos por meio de cursos de
longa duração.

Por fim, a política de controle de recursos humanos no Estado:
precisamos de um banco de dados, de um sistema de informações
necessárias ao servidor. Um banco de dados não contém apenas
informações sobre as vantagens do servidor, e sim sobre toda a vida
do servidor, principalmente no que se refere ao CISAP federal.

O que é um plano de cargo, carreira e vencimento? São nôrmas que
agruparão as carreiras do pessoal do Estado correlacionando níveis
de escolaridade com padrões de vencimento. Um plano de carreira
não é só carreira; existem vários outros componentes, tais como
descrição e análise de cargos e avaliação de desempenho, tudo isso
de acordo com uma política de recursos humanos.

Quando, inicialmente, falei sobre política de recursos humanos,
deixei claro que, quando descrevemos um plano de cargo, carreira e
vencimento, pensamos num momento muito maior.

O que integra um plano de carreira? Há os cargos de provimento
efetivo, os cargos comissionados ou de recrutamento amplo e a
função pública, que precisa de uma carreira. A função pública não
pode ser posicionada apenas para fins de vencimento.

Qual é o objetivo clássico de um plano de carreira? Quero
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desenvolver meu servidor não somente em sua qualificação
profissional, mas também em seu mérito pessoal e em seu
desenvolvimento. O objetivo de um plano de carreira é estar
permanentemente capacitando o servidor. Com esse planc de
carreira, o corpo funcional está sendo permanentemente constituído.

A valorização do servidor público se dá por meio do plano de
carreira. Dr. Frederico acabou de falar que a valorização do servidor
público está intimamente ligada ao plano de carreira.

Por fim, atualmente os gerentes de recursos humanos do Estado
dispõem de algumas alternativas para administrar seus recursos
humanos.

Quando falamos em plano de carreira, - precisamos saber alguns
termos básicos. O que é servidor público? E aquele que está investido
em cargo. O que é cargo? E o conjunto de atribuições cometidas
dadas ao servidor. Carreira é uma seqüência de cargos por intermédio
dos quais ordenamos o desenvolvimento do servidor. Uma carreira é
composta por vários cargos que disciplinam o crescimento do
servidor. Nível é a classificação dá cargo de acordo com a maturidade
profissional. Grau é o conjunto de referências que compõe uma faixa
salarial: 'Sou técnico e estou na referência 7"; "Sou analista e estou
na referência 8, 9 ou 10". Referência é uma posição em que falamos
muito; é a distinta na faixa de vencimentos. A referência informa o
grau e o nível. A especialidade é o conjunto dos cargos afins, ou seja,
advogado, economista, administrador de empresa, com habilitações
legais. Isso é o que chamamos de especialistas. Hoje, no Estado, fala-
se muito em analista de saúde-farmacêutico e analista de saúde-
médico.

O enquadramento é o processo de alocar o servidor dentro de um
plano de carreira de acordo com as suas peculiaridades. Ali, temos o
exemplo de uma carreira de análise, gestão e infra-estrutura. Temos
duas escolaridades, a de nível superior e a de pôs-graduação. Com
esses cargos, podemos variar de acordo com as diretrizes emanadas
do próprio Governo. Temos siglas, os níveis, as especialidades, como
advogado e economista, os graus e, por fim, as referências.

Como vou sistematizar uma carreira? Hoje fala-se muito que há
necessidade de uma carreira única na área administrativa e outras
carreiras, que chamamos de carreira-fim para cada instituição, Isso
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depende de uma área operacional. Todas essas carreiras serão
sistematizadas de acordo com a área operacional. Essa área
operacional é o conjunto de atribuições semelhantes ou iguais dentro
do próprio órgão, de uma secretaria, de uma fundação ou de uma
autarquia.

Vamos ver que, dependendo de uma secretaria ou de um órgão,
onde temos várias áreas operacionais, teremos tantas carreiras
quantas forem necessárias. Isso é muito importante. Não há
necessidade de termos uma carreira-meio, que é a carreira
administrativa, e a carreira-fim, que é aquela carreira final da
instituição. Assim, de acordo com as atribuições específicas do órgão,
podemos ter várias outras carreiras. Essas carreiras serão
organizadas, observando-se escolaridade, grau de responsabilidade,
natureza das atribuições que são desenvolvidas pelo próprios órgãos.

O grupo ocupacional, que inclui aqueles cargos com atividades
bastante correlatas. Temos grupos ocupacionais na área de biologia,
de física e de química. De acordo com esse grupo ocupacional, os
cargos podem ser estruturados em: direção e assessoramento, que
são cargos de recrutamento amplo; cargos da estrutura meio ou da
estrutura fim. Esses cargos serão classificados de acordo com os
níveis de escolaridade, 1° grau, 2 0 grau, 30 grau e o pós-graduação
"lato" e "stricto sensu".

Os cargos de uma carreira podem ter denominações. Não quero
perder muito tempo com isso, pois vai depender muito das diretrizes
que serão emanadas do próprio Governo. Depois, ele dará
denominações especiais ao cargo.

Os cargos serão classificados em níveis de acordo com a
maturidade profissional. Então, vamos ter o analista 1, o analista II ou
o analista III.

Aqui, temos o exemplo de uma carreira de gestão, planejamento,
infra-estrutura em administração. Temos duas carreiras. Uma que
conceituamos como carreira de auxiliar e que é destinada aos
servidores de 1 1 e 2° graus e uma carreira de gestão, planejamento e
infra-estrutura, destinada a servidores do 3 1 grau e de pós-graduação.
É muito importante haver essa sistematização entre duas carreiras.
Estamos dando aos servidores, principalmente do 1 1 e 2° graus,
algum apoio para que possam ter uma carreira para frente. Não
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podemos decepar a carreira de qualquer nível em função de os
servidores não quererem continuar os seus estudos.

O ingresso na carreira, como sabemos, se dá por meio de concursos
e provas de títulos - concurso público - e acontece na classe "a", grau
"a", pois é o inicio da carreira.

Depois que vimos o que é a carreira, temos de estar preocupados
com o desenvolvimento do servidor dentro da carreira. Falo
claramente que nascemos, crescemos e morremos; assim, temos de
pensar que entramos em uma carreira na qual vamos crescer até a
aposentadoria. Então, no desenvolvimento da carreira, há a
progressão horizontal, a progressão vertical e a promoção. A
progressão horizontal é a passagem para os graus subseqüentes, no
mesmo cargo a dentro da mesma carreira. A progressão vertical é a
passagem do servidor ao cargo subseqüente, dentro da mesma
carreira - se sou Analista 1, passo a ser analista II ou Analista III - 1 para
o que devo atender a alguns requisitos. A avaliação de desempenho é
um dos assuntos que hoje mais aflige o Estado e mede a qualidade
dos serviços produzidos e a locação dos recursos humanos. Essa
avaliação tem como objetivo, praticamente, permitir o tratamento dos
recursos humanos e fornecer oportunidades de crescimento dentro da
organização. As características da avaliação de desempenho são a
objetividade e a periodicidade e o conhecimento pelo servidor, já que
será analisado, das políticas publicas.

A promoção é a passagem do último nível de determinado cargo
para o primeiro cargo, para o que também teremos alguns pré-
requisitos. Isso é muito comum nos planos de carreira em Minas
Gerais, por exemplo, no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas,
onde temos o que chamamos de promoção.

Quanto à remuneração, todos achamos que, quando elaboramos um
plano de carreira, estamos pensando em uma tabela salarial.
Podemos estar pensando nisso, sim, mas a tabela salarial não é o
resultado de um plano de carreira; é uma parte componente desse
plano e tem de obedecer a política salarial implementada pelo
Governo.	 -

A descrição dos cargos, como já disse, são clássicas, sumárias e
específicas. Por fim, a composição do plano de carreira trata do
quadro de pessoal, da estrutura de cargos, da estrutura de carreiras,
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das tabelas de vencimentos correlações e tudo o mais. Muito
obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Vamos passar à fase de debates, avisando que

as perguntas e respostas deverão ser feitas em, no máximo, 3
minutos. Mais uma vez pedimos a todos que sejam o mais sucintos
possível. Já passamos a receber novas perguntas para os
expositores, explicando que estamos redistribuindo algumas
perguntas feitas durante o primeiro painel, por tratarem do plano de
carreira, que agora foi especificamente discutido.

Debates
O Sr. Presidente - Pergunta de Renato de Paula e Aluísio

Fernandes, da Imprensa Oficial, direcionada ao Dr. Cláudio Gontijo:
"Na elaboração do plano de carreira, serão observadas as regras da
Lei n° 10.961, ou serão traçadas novas diretrizes? As atuais
progressões serão respeitadas?".

O Sr. Cláudio Gontijo - A comissão à qual pertenço está trabalhando
com diretrizes, não está fazendõ nenhum plano de carreira. Esse
plano de carreira será feito em cada órgão, na composição a que já
nos referimos - funcionários, administração e suporte técnico. Nesse
sentido, estamos trabalhando com as diretrizes mais gerais.

A, intenção é que todo o instrumento legal, no âmbito do Estado, que
precisar ser modificado para abrigar as novas diretrizes e o novo
plaho de carreira será alterado. Haverá o respeito á Constituição, às
leis complementares e ao arcabouço mais geral.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Edna, do SERJUS, ao Dr.
Ricardo Souza Cruz: "Como ficam os serventuários da Justiça, do
Fórum Extrajudicial, nessa Reforma Administrativa (aposentados)?".

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Não poderia responder a essa
questão, que está muito ligada ao processo de reforma administrativa.
No momento em que há a tendência de regularizar a situação - não
conheço a sua posição, e você é uma detentora de função pública -1

quanto à situação dos aposentados serventuários da Justiça nessa
reforma administrativa, essa questão já foi comentada pelo Dr. Mauro
Santos e pelo Dr. Frederico.

No momento em que se está elaborando algum outro tipo de plano
de carreira para o Tribunal de Justiça - pois vocês já têm um piano de
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carreira vigente -, há a necessidade de se preocupar em
sistematizar as carreiras com os serventuários da Justiça.

Não sei qual será o papel do serventuário no tocante à reforma
administrativa. Como o Dr. Mauro Santos disse, a reforma
administrativa não é reforma, é uma reorganização administrativa,
portanto, em nível de plano de carreira, todos terão o direito de ter
uma carreira.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Adilson de Brito, da Assembléia
Legislativa, dirigida inicialmente ao Dr. Frederico e redistribuída ao Dr.
Cláudio Gontijo: "A Emenda n° 19 à Constituição da República prevê a
criação de carreiras exclusivas do Estado. Em Minas Gerais serão
criadas tais carreiras? Quais seriam?".

O Sr. Cláudio Gontijo - Em primeiro lugar, não gostaria de responder
em nome do Secretário. Essa decisão de quais serão as carreiras de
Estado na verdade está no âmbito da Secretaria do Planejamento, à
qual cabe a reforma administrativa. O arcabouço constitucional será
determinado, então, no âmbito da Secretaria do Planejamento, e as
carreiras correspondentes serão criadas sob a gerência da Secretaria
da Administração.

Quais seriam as carreiras? Posso apenas sugerir e tenho
pensamentos, como todos os senhores. No âmbito do Estado de
Minas Gerais, citaria duas: segurança e fiscalização, que são duas
carreiras típicas de Estado, mas existem outras. Citei a segurança,
porque é óbvio, e a Secretaria da Fazenda porque estou lá e não
gostaria de dar palpite sobre outras áreas, até porque o Secretário
Mauro Santos pode me repreender. Ele é meu amigo, e estou
brincando, mas não gostaria de adiantar coisas que lhe dizem
respeito.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Explicamos que
estamos redistribuindo as perguntas. Entendemos que há uma
correlação, mas há algumas questões sobre as quais os senhores
poderão ter dificuldade, e isso realmente deve ser explicitado.
Pergunta de Cláudio Vilaça, da Associação dos Jornalistas do Serviço
Público, redistribuída ao Dr. Ricardo Souza Cruz Neto: "Como o
Governo pretende implantar o plano de carreira, avaliando o servidor
por produtividade, se o Estado, historicamente, não possui uma
política de recursos humanos?".
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O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Sr. Cláudio, quero deixar claro o

que falei quando da apresentação de meu primeiro diapositivo a
respeito de um plano de cargos, carreiras e vencimentos. Há uma
necessidade premente de se estabelecer uma política de recursos
humanos. Se não temos uma política de recursos humanos, teremos
que pensar num pequeno plano de carreira, ou seja, numa carreirinha,
na expressão correta da palavra. No momento de se estabelecerem
alguns critérios, inclusive produtividade, que está muito associada à
avaliação de desempenho, o Estado hoje tem de estar se
prontificando ou forçando que se realize uma política de recursos
humanos. De acordo com essa política, estudamos critérios que são
importantes para a avaliação de desempenho, que terão inter-relação
com o processo de produtividade. Temas que deixar claro que a
produtividade tem de ser medida, e ela pode ser medida através de
uma avaliação de desempenho.

O Sr. Presidente - Pergunta de Eunice das Graças Caldeira, da
Secretaria de Estado da Saúde, para o Dr. Cláudio Gontijo: "Que
definições existem, tendo em vista a reorganização administrativa,
para o servidor da administração direta à disposição da administração
indireta?".

O Sr. Cláudio Gontijo - Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que
não existe definição, mas conversas e sugestões. Vamos supor que
façamos um plano de carreira que contemple um órgão da
administração indireta, cujos funcionários serão reenquadrados
segundo o novo perfil do plano, mas que haja um funcionário cuja
lotação esteja no órgão da administração direta, portanto ele não
pertence à carreira. Acho que a questão é essa, se entendi bem. O
que ele faz? Fica desagregado. Na verdade não existe migração de
carreira para carreira A lei cria um obstáculo intransponível, e isso
não pode ser feito. O procedimento que existe é o de vantagens
pessoais. A pessoa que está em determinada carreira não vai mudar
de carreira, mas passa a auferir vantagens pessoais que, na verdade,
não estão na sua carreira de origem, mas que estão contempladas.
Ou seja, é a idéia do paralelismo. Você, na verdade, não vai se
reenquadrar, mas vai, a título de vantagens pessoais, auferir os
benefícios concedidos pelo órgão em que esteja desempenhando as
funções, não as do órgão onde você esteja lotado, até porque, com o
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enquadramento, extinguem-se as carreiras anteriores.

O Sr. Presidente - "Dr. Cláudio, até que ponto será necessário
exonerar os servidores do recrutamento amplo e como seriam os
contratos futuros para o Estado, em geral?". Essa pergunta foi feita
por Ronaldo Santos, da SERHA.

O Sr. Cláudio Gontijo - Acredito, porque escutei o Dr. Frederico
Penido dizer, que não é intenção do Governo fazer uma demissão em
massa daqueles que não pertencem a seus quadros, ou seja, os
contratados. Foi isso o que entendi. Então, vou responder baseado na
fala do Secretário. Quer dizer, não há a intenção. O que estou
entendendo é que, antes pelo contrário, deve haver um esforço para o
concurso para permitir que esse problema seja reduzido, diminuído.
Não acredito também que a prática de terceirização venha a ter, no
futuro, o peso que ela tem hoje, ou seja, acredito que, na verdade, os
contratos futuros de mão-de-obra terceirizada sejam restritos e
assumam caráter estritamente temporários, aliás como deveriam ser.
Então, é essa a perspectiva.

O Sr. Eustáquio Mário Ribeiro Braga - Tenho notado algumas
habilidades dos expositores. Gostaria de ressaltar, primeiro, a
habilidade do nosso companheiro Ricardo Souza Cruz, que fez uma
exposição objetiva sobre a questão de carreiras. Outra: a habilidade
do nosso Assessor Especial de ficar em cima do muro, sem
responder, sem dizer algumas coisas, mesmo porque, sobre essa
habilidade, acredito que ele a mantém junto com outras inabilidades,
ou seja, é um técnico que é requisitado para vários governos, inclusive
do PSDB. Ele ocupou cargos na administração pública. Então, acho
fácil, mesmo porque esse senhor faz parte de uma comissão paritária
constituída de funcionários e de representantes do Governo- Até hoje
ainda não se sentou à mesa para discutir essas diretrizes com os
servidores. Ou melhor, quem sempre esteve presente foi o
Epaminondas Bittencourt. Entrei e saí diversas vezes desta Comissão
para representar os servidores. Não consegui desempenhar o meu
trabalho e diversas vezes pedi para sair, uma vez que essas
Comissões não funcionam. Se não funcionam temos que fazer com
que funcionem, porque é urgente a questão do servidor.

O Governo não nos concedeu um aumento e o postergou em virtude
de implantação de planos de carreira. Na verdade, isso inexiste por
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que não entrou no orçamento - e não vai entrar em nenhum
orçamento. O Governo também, a cada dia, tem trocado os seus
Secretários. Que pena que os Secretários não se encontrem
presentes! Eu pretendia fazer perguntas e criticas severas a esses
representantes públicos.

Sendo objetivo e sem esquecer , de deixar a minha mensagem de
protesto a esses governantes que aqui estão investidos de um
mandato público para representar o povo - e hoje são servidores do
Estado como nós -' gostaria de saber se realmente vão trabalhar ou
contratar consultoria composta por estudantes e estagiários para fazer
carreira, esquecendo a espinha dorsal, o esqueleto da carreira, que é
a Lei de Diretrizes, que já foi aprovada e com a qual podemos
trabalhar. Minha pergunta é dirigida ao Sr. Cláudio Gontijo. Mais uma
vez quero parabenizar o grande trabalho do companheiro Ricardo
Souza Cruz.

O Sr. Cláudio Gontijo - Não sei se entendi bem, mas, pelo visto,
mais que uma questão, isso foi uma crítica. Não escutei muito bem,
parece que o senhor disse que sou do PSDB e já teria ocupado
cargos no Governo. Quero dizer que até hoje só ocupei um cargo de
Diretor da Fundação João Pinheiro, no período de 1992 até 1994. Na
verdade, solicitei demissão assim que notei que o trabalho para o qual
fui solicitado não foi desempenhado. Aliás, é bom dizer que nunca
ocupei cargos em Governos que não tivessem uma alternativa
popular. Aliás, é a primeira vez que ocupo um cargo técnico.

Quanto à presença na comissão, ela não era coordenada por mim, e
tinha duas funções. Uma era negociar com os funcionários, e outra,
discutir internamente. Por decisão da coordenação, não era toda a
comissão que participava do debate com os funcionários. Cada caso
era visto isoladamente. Não sei se isso serve como explicação. Agora,
como minha habilidade, gostaria de dizer que a Comissão a que
pertenço é de diretrizes, não tendo respostas para questões
concretas, detalhadas. Então não posso responder Aliás, não posso
responder por pessoas que se encontram ausentes.

O Sr. Presidente - A pergunta seguinte é de Lílian Márcia de Meio,
da Faculdade de Educação da UEMG, ao Dr. Cláudio Gontijo: "Quais
são as perspectivas para o Estado de Minas Gerais organizar a
UEMG, colocando-a como instrumento do Estado para democratizar a
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educação de ensino superior, vendo que outros Estados já têm
essa questão resolvida? Quando a UEMG, bem como a efetivação da
grande maioria dos professores, será encarada como necessidade do
Estado?".

O Sr. Cláudio Gontijo - Quero esclarecer que sou um técnico, mas
sei de que lado estou. Seguramente, é do lado que acredito do meu
crítico. O problema da UEMG é legal, porque a situação dos
professores e do seu quadro técnico é similar à do pessoal de função
pública, na medida em que são funcionários do Estado. Na verdade, a
UEMG nasceu da absorção, pelo setor público, de uma série de
escolas e faculdades privadas. E os professores e o pessoal técnico
vieram para o corpo do Estado, mas sem concurso. Então, o problema
é legal e de difícil solução. O que sei da UEMG é isso. Quanto à
discussão sobre ciência e tecnologia e o papel da UEMG no ensino
superior nesse Governo, o que teria a dizer é que existe uma
determinação do Governador de que ciência e tecnologia sejam uma
prioridade, até porque não são prioridade do Governo Federal, que
não quer que seja desenvolvida uma tecnologia própria, porque seu
projeto é transformar o Brasil numa colônia, e colonizados não podem
desenvolver nada autonomamente. Então, a proposta do Governo
mineiro é exatamente no sentido contrário, cabendo um papel crucial
à UEMG, à UNIMONTES e ao sistema de ciência e tecnologia.
Poderíamos apenas dizer que estamos tentando demonstrar um
conjunto de cursos de alta tecnologia no Estado, que permita o
desempenho dessas funções.

O Sr. Presidente - Pergunta de Viviane Aparecida dos Santos ao Dr.
Ricardo Souza Cruz: 1 - A progressão horizontal é automática a cada
dois anos? Estariam, portanto, remunerando duas vezes o tempo de
casa, já que existe o qüinqüênio? 2 - Como seria a gratificação
mencionada para um servidor que, possuindo nível superior,
ingressasse na carreira em cargo de nível de 1 1 grau? Isso é
constitucionalmente legal?".

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Em primeiro lugar, temos que
diferenciar o que é uma progressão horizontal e um qüinqüênio, que
são coisas bem diferentes quando se fala em plano de carreira.
Progressão horizontal é aquela que se concede de dois em dois anos
ou de três em três anos, mas existem alguns requisitos que precisam
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ser verificados no momento da sua concessão. O qüinqüênio é
praticamente o tempo de efetivo exercício no Estado, que é garantido
pela Constituição do Estado, concedendo 10% a cada cinco anos. Na
progressão horizontal, verificamos não somente tempo de casa, que
pode ser balizador, mas existem outros pré-requisitos importantes
para que se possa concedê-la. Fica muito complicado quando se fala
em conceder progressão horizontal de dois em dois anos e o
qüinqüênio, mas não estou concedendo nenhum aumento de ganho
de vencimento no contracheque Quero deixar claro que progressões
horizontal, vertical e promoção têm que ser estabelecidas pelos
próprios servidores. Volto a dizer que plano de carreira não se faz em
gabinete, mas juntamente com os servidores. Então, há uma
necessidade premente de se estabelecerem alguns pré-requisitos.
Acredito que se o Estado desenvolver uma política de recursos
humanos, provavelmente venha a criar um conselho de
desenvolvimento na carreira.

A segunda pergunta feita pela própria Viviane é sobre estar numa
carreira de 1 1 grau já possuindo nível superior, se isso é
inconstitucional. Se você está posicionado na sua carreira, não há
nenhuma inconstitucionalidade em conceder sua progressão
horizontal. O que não pode ser feito é sair do 1° grau e ir até o nível
superior. Isso é muito discutido entre os próprios juristas. Falei, na
minha apresentação, sobre a sistematização de carreiras. Quando
falamos que carreira tem de ser feita pelo próprio servidór, estamos
preocupados, no momento em que a estamos sistematizando, em dar
algum ganho de causa ao servidor, não cortar do servidor. Isso é
muito importante.

O Sr. Geraldo Henrique - Senhores da mesa, boa tarde. Em primeiro
lugar, gostaria de cumprimentar o nosso colega Ricardo pela bela
exposição que fez para os funcionários públicos, mostrando a
capacidade que tem o movimento sindical, ou seja, o conhecimento
que ele tem a respeito de carreiras no serviço público. Esse mesmo
elogio não faria ao Sr. Cláudio Gontijo, porque, como membro da
comissão de carreira da Secretaria da Administração, escolhido pela
frente que compõe os sindicatos contra a destruição dos serviços
públicos, nunca contamos com sua presença, para que pudéssemos
reunir e discutir as diretrizes que iam dar prosseguimento ás
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discussões sobre carreira no Estado.

A minha pergunta vai para Ricardo e é sobre a questão de avaliação
de desempenho. E possível ser feita a avaliação do servidor pela
chefia e da chefia pelo servidor? Por que a pergunta? Porque vemos
que, se continuar do jeito que se está propondo, vai continuar a
questão da perseguição da mesma forma. O servidor que é
perseguido hoje vai continuar sendo perseguido sempre. Aquele
chefe, com a autoridade que lhe é dada, vai passar a perseguir
também outros servidores. Então, é uma questão que nos preocupa,
porque você conhece bem o Estado e seu funcionamento.

O Sr. Cláudio Gontijo, respondendo à questão do nosso colega
Eustáquio, disse que sua ausência na comissão se deu porque a
coordenação impedia que os outros membros falassem com os
membros do funcionalismo. Gostaríamos de uma explicação, porque
não vejo motivo para a direção dessa comissão, que era ocupada pelo
nosso relações-trabalhistas da Secretaria de Administração, tirar os
membros do Governo, do qual V. Sa. faz parte, de uma discussão
direta com os servidores, que são os mais interessados na questão da
carreira. Muito obrigado.

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Geraldo, em primeiro lugar,
gostaria de agradecer pelo elogio, mas não fiz nada mais que minha
obrigação em vir aqui falar alguma coisa sobre carreira, se a conheço
e sei dizer o que é.

Quando se fala em avaliação de desempenho, posso dizer que isso
é muito problemático, sim. Conheço alguns locais em que foram feitas
três avaliações de desempenho. Cada uma trouxe problemas sérios
dentro da própria instituição. Na avaliação de desempenho, não se
trata de avaliar chefe "versus" servidor. Existem vários métodos para
se avaliar o servidor. Na avaliação de desempenho, não se avalia
somente o desempenho, mas também outros fatores. No momento de
se escolher uma avaliação de desempenho, deve-se preocupar, como
disse na minha apresentação, com a periodicidade, com o que os
servidores ficam sabendo sobre a avaliação. Os servidores devem
participar da escolha do método dessa avaliação. Não podemos fazer
uma avaliação como hoje algumas pessoas a entendem, ou seja,
avaliar a cor dos olhos, dos cabelos, se a pessoa está bem vestida.
Isso não é avaliação de desempenho.

Z
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Avaliar desempenho é avaliar qualidade. O que queremos avaliar

é a qualidade do serviço prestado pelo servidor. Considero essa
implantação da avaliação de desempenho no Estado muito
preocupante. Para que o Estado possa fazer isso é necessário que,
primeiramente, haja uma reorganização do servidor e dele com outras
situações que estão pendentes nesse contexto. Os servidores têm
que participar e conhecer o processo.

O Sr. Cláudio Gontijo - Acho que precisamos nos assentar para
esclarecer essas coisas. O problema básico é o seguinte: eu não era
Presidente da comissão e agia sob convocação. Todas as vezes em
que fui convocado - com exceção de uma vez, em que estava
viajando - compareci. Então, não sei o que aconteceu realmente. Mas
ele não me impediu de participar. Aliás, nunca me impediu de nada.
Mas eu não era nem sou Presidente e atendia a convocações. Aliás,
não sei se essa crítica foi endereçada a mim, a ele ou à comissão e
não sei... Precisávamos de nos assentar e ver o que é que houve
realmente.

O Sr. Presidente - Pergunta ao Dr. Ricardo Souza Cruz Neto, de
Cláudia Maria Oliveira Gelape, da ASSIMA: "Os servidores do Poder
Executivo são extremamente carentes no que diz respeito à carreira
na administração pública. A maioria dos servidores atrelam a carreira
à tabela salarial por total desconhecimento da importância de um
plano de cargos e carreiras que vislumbre progressão, promoção, etc.
Diante dos fatos, o ideal é ter um plano de cargos e carreiras geral,
que abranja todas as carreiras num "carreirão", ou um plano de cargos
e carreiras para cada instituição - direta e indireta -, de acordo com
sua especificidade e necessidade? Por quê?".

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Cláudia, essa é uma boa pergunta.
Em 1994, foi implantado o famoso "carreirão" do Estado. A Lei n°
10.961, que dá as diretrizes do plano de carreira, precisa ser
verificada urgentemente e adaptada à Emenda n° 19 à Constituição
Federal. Como já disse em minha apresentação, acredito que, para
que o Estado possa ter um plano de cargos, carreiras e vencimentos,
há necessidade, primeiro, de que não exista uma "carreirona", como a
Cláudia disse, mas sim pequenas carreiras dentro dos órgãos.

Outra preocupação é que vamos ter atividades semelhantes entre
várias instituições, onde poderíamos ter uma única carreira. Mas a
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maior preocupação do servidor público, por não ter uma política de
recursos humanos, é ser colocado nos corredores das instituições,
quando não executa seu trabalho a tempo e a hora. Por isso, a maior
preocupação do servidor é que seja feito um plano de carreira que não
permita sua transferência de um órgão para outro. As transferências
são sempre balizadas pela avaliação de seus chefes, e não por falta
de desempenho deles. Então, é necessário pensar em uma carreira e
que, no momento da sua sistematização, teremos cargos semelhantes
entre várias carreiras. Acredito que no Estado, hoje, com várias áreas
operacionais, há necessidade de se fazerem carreiras específicas, e
não carreirão. Não sei se respondi adequadamente.

O Sr. Presidente - Ainda para o senhor, de Jadir Leandro, da
FAPEMIO: "Como está o andamento dos estudos sobre o plano de
carreira das fundações?".

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - O que posso falar, Jadir, é que
existe uma comissão na Secretaria de Ciência e Tecnologia que está
estudando sua carreira. E muito preocupante, hoje, falar em carreira
com as várias pendências que existem no Estado.

Uma das maiores pendências é o processo que será discutido hoje,
à tarde, sobre a função pública. Hoje, ela praticamente impera na
nossa administração. E o chamado contrato temporário.

C?da instituição, fundação e autarquia já está visualizando um plano
de carreira. Alguns, inclusive, pela contratação de consultoria externa.
Acho que o mais importante, quero dizer novamente, é que o Estado
precisa emanar suas diretrizes básicas. Serh elas, fica muito complexo
escrever um plano de carreira. Acho que todos os planos de carreira
são bons, desde que contem com a participação dos servidores. Não
podem ser plano escritos em gabinete.

O que o Estado quer no plano de carreira? Com o plano de carreira,
acredito que podemos dar ao Estado condições para formular uma
política de recursos humanos. Vamos ter planos de carreira e não ter
política de recursos humanos? Fica muito problemática essa política
de recursos humanos que alguns chamam de política de pessoal. Ela
é importantíssima, porque, senão, teremos política de recursos
humanos e plano de carreira sem uma política de recursos humanos.

Algumas autarquias já começaram a estabelecer condições
paritárias para discutir plano de carreira. Mas há a necessidade de o
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Governo emananar suas diretrizes básicas.

O Sr. Presidente - Or. Ricardo Souza Cruz Neto, a Minam Souza
Pinto Alvarenga, da ASSIMA, lhe pergunta: "Gostaria de saber como
fica a situação do servidor de função pública na carreira, se não
houver solução imediata para eles?".

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Minam, quero primeiro dizer que,
no momento em que me convidaram para participar da comissão
panitária para estabelecer plano de carreira para o Estado, minha
maior preocupação quando se falava em planos de carreira era a
desorganização do Estado quanto a seus servidores.

A função pública não tem direito a plano de carreira. Ela está como
contrato temporário e não possui carreira. Quem concorre à carreira
são os ocupantes de cargo efetivo.

Este fórum é muito importante para colhermos sugestões para um
projeto que solucione o processo da função pública. E muito duro
constatar que, numa instituição com 380 servidores, cuja maior parte
seja função pública, e pensemos em plano de carreira para 50 ou 60.

No Estado já não existe política, como disse no inicio de minha
apresentação. Quando o concursado chega, a primeira coisa que vai
conhecer é o serviço de pessoal, a contabilidade. Não há processos
de integração. E feito o cálculo para verificar se vamos ter planos de
carreira para ocupantes de cargo efetivo. Os detentores de função
pública não terão plano de carreira. Como vai ficar este Estado?
Pergunto para vocês, servidores.

O Sr Presidente - Dr. Ricardb: "Havendo um plano de cargos,
depois da aposentadoria de um determinado funcionário, qual seria a
situação dele?" A pergunta é de Áurea Izidora da Conceição, da
UNSP-MG.

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - É problemático falar-se em plano
de carreira para os servidores que já estão na instituição, ou seja, os
aposentados e os efetivos. Vai chegar um momento em que os
detentores de função pública terão direito ao plano de carreira.

Plano de carreira significa a famosa transposição de cargos. Se
alguém se aposentou ocupando um cargo "x", deve ocupar o cargo "y"
no novo plano de carreira. Isso é muito importante. Fazemos o
enquadramento no plano de carreira no momento da entrada dos
novos servidores. Hoje, o Estado tem muitos servidores, e, depois da
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elaboração e da aprovação do plano de carreira, acredito que a
maior parte do enquadramento se dará por correlação de cargos. O
Analista de Administração 2 passará a ser Técnico em Administração
4. Esse é um problema sério. Em 1994, as telefonistas e os
motoristas, que não tinham escolaridade para ser enquadrados, estão
hoje com vantagens pessoais em tomo de R$0,50. Por isso é que o
aposentado, em nosso plano, terá os mesmos direitos do servidor
efetivo da instituição.

O Sr. Presidente - Pergunta de Ivete Meio Braúna, da Secretaria de
Segurança Pública, para o Dr. Cláudio Gontijo: "Considerando-se a
existência da lei especifica que estrutura em cargos e carreiras o
Quadro de Pessoal da Policia Civil, órgão permanente do poder
público - assim tratada pela Constituição Estadual -, como pretende o
Governo propor novo plano de carreiras? A quem compete a
propositura das modificações pretendidas, bem como a análise de
conteúdo e eventual aprovação, antes de sua remessa à Assembléia
Legislativa?".

O Sr. Cláudio Gontijo - A iniciativa para tratar desse assunto pode
partir tanto de organizações dos servidores do órgão quanto da
própria Secretaria de Administração. Os órgãos que não tomarem
iniciativa certamente serão chamados pela Administração. O plano
será feito com o apoio técnico da Secretaria e a participação dos
servidores. A seguir, será encaminhado à Assembléia.

O Sr. Presidente - Pergunta da Pro?. Vânia ao Sr. Ricardo Souza
Cruz Neto: "Um funcionário que foi admitido no Estado para ocupar
cargo de nível de 21 grau e, ao longo do tempo, cursou o 3 1 grau,
pode sonhar com enquadramento na função pública, uma vez que há
mais de 15 anos não há concurso no Estado? Como ficaram os
funcionários com desvio de função?".

O Sr. Ricardo Souza Cruz Neto - Sua pergunta evidencia um
problema sério sobre a função pública. O detentor de função pública
não tem direito a plano de carreira. Inicialmente, o Estado tem de
solucionar os contratos temporários, tanto os de função pública quanto
todas as admissões feitas antes e depois do Regime Jurídico único.

Outro ponto importante: não há concurso para função pública. A
carreira é somente para cargo efetivo. Algumas pessoas podem ter se
confundido, quando incluí função pública em minha apresentação. Foi
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uma maneira de provocar uma discussão, uma vez que a função
pública não tem direito à carreira. É uma forma de os detentores de
função pública enxergarem seu horizonte. Mesmo que o Estado opte
por fazer concurso para função pública, o detentor de função pública
corre o risco de não conseguir passar, porque se oferece a
oportunidade a pessoas que podem estar muito bem preparadas.

Hoje, à tarde, haverá uma exposição sobre função pública, cujo
problema poderá ser solucionado a partir.de  discussões. Solucionado
o problema da função pública, haverá carreira.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos

aos ilustres expositores, às demais autoridades e aos participantes,
bem como ao público em geral, pela honrosa presença e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 170 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
29/8/2000

Presidência dos Deputados Márcio Cunha, Doutor Viana e Mauro
Lobo

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Primeiro painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Júlio César
dos Santos Esteves - Palavras da Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha
- EcIarecimentos sobre os debates - Debates - Segundo painel:
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Paulo Neves de Carvalho -
Palavras do Deputado Mauro Lobo - Palavras do Sr. Sebastião Soares
- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Destina-se a interrupção

dos trabalhos ordinários à realização do Fórum Técnico O Servidor
Público Estadual e a Reforma Administrativa, que tem por objetivo
debater a situação atual dos servidores estaduais e as Propostas de
Emenda à Constituição Estadual n°s 39 e 4012000. Nesta tarde, serão
realizados dois painéis, com os temas 'o regime jurídico do servidor
após a Emenda n° 19 à Constituição Federal" e "as Propostas de
Emenda à Constituição n°s 39 e 40 e os detentores de função
pública".
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Primeiro Painel

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Neste momento, damos
início ao primeiro painel deste fórum técnico, com o tema "o regime
jurídico do servidor após a Emenda n° 19 à Constituição Federal".

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a

Exma. Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha, Professora de Direito
Constitucional da PUC-MG, e o Exmo. Sr. Júlio César dos Santos
Esteves, Professor de Direito Administrativo da PUC-MG e Procurador
desta Casa.

Palavras do Sr. Júlio César dos Santos Esteves
Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, representando o Deputado

Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa; Exma. Sra.
Profa. Carrnem Lúcia, minha especial amiga, Profa. de Direito
Constitucional da PUC-MG; Exmo. Deputado Mauro Lobo,
coordenador destes debates, que sejam minhas primeiras palavras de
agradecimento aos organizadores deste evento, pela possibilidade de
estar junto com todos os senhores, tratando de um tema tão
importante para a vida do Estado e que sofreu uma alteração recente
com a chamada reforma administrativa, a Emenda n° 19, que é o
Regime Jurídico único.

Dentro da reforma administrativa, a análise tópica que se propõe,
portanto, seria, neste momento, o Regime Jurídico único. Segundo a
própria justificativa da emenda à Constituição que revê
especificamente a previsão constitucional de adoção compulsória do
Regime Jurídico único, fez-se necessária essa iniciativa em razão de
entender o Governo Federal, responsável, portanto, pela iniciativa da
proposta de alteração constitucional, a compulsoriedade do Regime
Jurídico único prevista no art. 39 - sabem os senhores que o art. 39
da Constituição de 1988 determinou que União, Estados, municípios e
o Distrito Federal adotassem, no âmbito de sua administração direta e
parte da administração indireta, administração autárquica e
fundacional, o Regime Jurídico único. Nessa proposta de alteração,
passados dez anos de vigência da Constituição, alega o Governo, ao
tomar a iniciativa de propor essa específica revisão, que o Regime
Jurídico único passa a ter um formato uniformizador muito rígido,
muito centralista, que feriria até mesmo a própria autonomia dos entes
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federados, em especial Estados e municípios, porque, de algum
modo, suprimiria as opções legítimas que esses entes pudessem
fazer no sentido de adotar outros regimes ou de possibilitar a
convivência de regimes diferenciados para matizar a vinculação com
seus servidores. Penso ser curioso até que, na exposição de motivos
interministerial que justifica a proposta de emenda à Constituição, o
Governo Federal tenha sustentado tal argumento, porque, na verdade,
a supressão da regra de obrigatória adoção do Regime Jurídico único
nessa sua proposta de alteração não passou também por nenhuma
discussão, ou seja, não houve, na verdade, uma consulta aos Estados
e aos municípios.

Mais uma vez se altera a Constituição neste Pais sem um profundo
debate, principalmente em se tratando de uma questão que atinge
diretamente e que diz respeito à vida administrativa dos Estados, dos
municípios, do Distrito Federal. Essa alegação de que não houve, na
alteração da Constituição, em especial, a respeito do Regime Jurídico
único, que é o nosso ponto de atenção, um amplo debate, não houve
a participação dos demais entes federados, pode parecer estranha na
medida em que, como é sabido, os entes federados estão
representados no Congresso Nacional, mas sabemos que proposta
pelo Governo Federal e discutida sob a ótica dessa proposta, a
reforma acaba se confinando numa realidade da administração
federal, sem, na verdade, considerar pontos que deveriam ser
considerados, porque dizem respeito à administração brasileira como
um todo, mas cinge-se à discussão no Congresso. Basta acompanhar
os debates, basta recuperar os discursos, os debates que se travaram
no Congresso, especialmente em relação a esse ponto, para se
constatar que o que se discutiu foi a conveniência ou não de se
quebrar a regra de Regime Jurídico único obrigatório, tendo em vista
o quadro fático da União, da administração pública federal.

Acredito que isso, em última análise, é õ que nos coloca diante de
tantas questões no Estado de Minas, que, a princípio, parecem sem
solução ou de solução muito complexa, porque não se considerou a
realidade da administração brasileira como um todo.

No Congresso, a discussão que se pode observar em relação a essa
emenda, partindo do pressuposto de que é bom acabar com o Regime
Jurídico único, limitou-se ao alcance da mudança da regra do art. 39.
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Discutiu-se qual seria o seu alcance no caso de adoção de outro
regime que não o estatutário, considerando-se que a União, desde
1992, adotou o regime estatutário para todos os seus servidores,
salvo o das paraestatais, porque a regra constitucional determina que
na paraestatal o regime seja o celetista, mas a União, seguindo o
mandamento constitucional, assim como ocorreu em várias outras
unidades federadas, adotou o regime estatutário. A discussão se
cingiu a isto: revigorar o regime celetista importaria alcançar aqueles
que já eram estatutários ou não. Ou seria uma norma a alcançar
apenas os servidores cujo provimento se desse após a promulgação
da emenda. Ai tivemos duas correntes: uma, que entendeu que, em
respeito ao direito adquirido, os servidores já estatutários teriam de
permanecer como tal, e a outra - uma linha que parece prosperar em
determinados âmbitos do pensamento jurídico e político -, entendeu
que, em se tratando de mudança da Constituição, até mesmo o direito
adquirido pode ser suprimido, o que não me parece correto.

E o que tivemos, então? O art. 39, que determinava essa
compulsoriedade em todos os níveis da Federação, de adoção do
Regime Jurídico único, casado com a interpretação doutrinária que
entendeu que esse Regime Jurídico único deveria ser o estatutário,
porque o regime com essa natureza já estaria ditado por outras regras
da Constituição pertinentes ao servidor público, levou à adoção, em
várias unidades da Federação, do regime estatutária O que houve,
portanto, foi a abolição do comando de adoção obrigatória do Regime
Jurídico único, e não a quebra desse Regime onde ele tivesse sido
adotado. Isso é preciso deixar claro, porque muito se colhe da reforma
administrativa, nesse seu primeiro momento, de maneira ainda
deturpada. A mim já chegaram casos em que num determinado
município o Prefeito já quer buscar a contratação celetista, embora
haja lei instituindo o regime estatutário, entendendo que, por força da
Constituição, já teria sido extinto o regime estatutário adotado nesse
determinado município. Não é isso que a Constituição fez.
Simplesmente, houve uma alteração. A regra do art. 39 agora fala de
carreiras, determina a adoção do Conselho de Política de Recursos
Humanos no âmbito da administração e simplesmente suprimiu a
regra obrigatória de Regime Jurídico Único.

Estão Estados e municípios proibidos de persistir com seu Regime
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posteriormente à emenda desse Regime? Não. Não há essa
proibição. Não há que se conviver necessariamente com dois ou mais
regimes. Essa pluralidade não está determinada pela Constituição em
virtude da alteração constitucional. Parece-me que essa abordagem
acaba encontrando um campo interessante de especulação no Estado
de Minas, porque já temos uma mensagem governamental enviada a
esta Casa propondo a adaptação da Constituição do Estado às regras
alteradas da Constituição da República.

Entre outras normas, busca também modificar, salvo engano, o art.
30 da nossa Constituição, que determinou a adoção de regime jurídico
único no Estado, como foi feito em 1990, com a Lei n° 10.254. O
Regime Jurídico único do Estado é de natureza estatutária, é um
regime legal, unilateral, que - já me adianto - parece ser o regime
próprio para o ente estatal.

Essa proposta de adaptação da Constituição do Estado à
Constituição da República, no particular da abolição da
obrigatoriedade de regime jurídico único, não decorre como um
imperativo da mudança da Constituição da República. Portanto, não
há uma compulsoriedade, uma automaticidade, como uma resultante
necessária da reforma administrativa da Emenda n° 19, de se ter que
alterar a regra da Constituição do Estado para estatuir o Regime
Jurídico único. Pode o Estado não só persistir com seu regime
jurídico, tal como previsto e estatuído pela Lei n° 10.254, como
também manter na Constituição como autolimitação que se impõe à
regra de um único regime.

Então, sinceramente, não sei dizer se a idéia foi apresentada dessa
maneira. Pela exposição, li a mensagem governamental, e tudo que
se diz é que há necessidade dessa adaptação. Mas é preciso
reconhecer que algumas regras já se impõem automaticamente, já
mudam diretamente a nossa Constituição e há outras que ficam na
autonomia do Estado. Ou seja, vai adotar se quiser.

Nesse sentido, permito-me dizer que acho um retrocesso que se
tenha voltado com a regra de duplicidade dos regimes, em especial os
regimes celetista e estatutário, principalmente no âmbito da
administração direta. Penso que o regime estatutário, unilateral, de
natureza legal é próprio para valer no âmbito do Estada O vinculo que
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o servidor deve manter com o Estado deve revelar essa
supremacia da posição estatal, que faz com que, na verdade, no
regime estatutário, não se tenha um contrato, mas uma adesão às
regras, que não são estáveis, que podem ser alteradas pelo Estado.
Isso tudo tem em vista a persecução do interesse público, que se
impõe ao ente estatal e que, a meu ver, afasta o regime contratual,
exatamente por envolver um campo de autonomia da vontade dos
contraentes que não me parece próprio do Estado, salvo nas áreas
em que esse se submeta ao regime privado, em especial, quando
explora a atividade econômica por suas paraestatais.

Tirando esse âmbito da atuação estatal, o regime deve ser o
estatutário. Parece-me falso o discurso de que esse regime não deva
prevalecer porque funciona como um lixo de benesses, de privilégios,
e não é assim. Na verdade, essa é a figura propalada junto à opinião
pública como forma de alcançar a mudança desejada pelo Governo
Federal. Antes de ser um sistema de privilégios, o regime estatutário,
na verdade, defende os interesses do Estado. E essa a minha visão,
porque é assim que foi cunhado. O regime celetista, ao contrário,
nasceu para reger as relações privadas.

Outro aspecto que me parece também relevante, e nem sempre é
facilmente percebido, assimilado é o fato de que, ao adotar o regime
celetista, seja como seu único regime, o que já me parece possível
com a Emenda n° 19, seja como um regime que convive com o
estatutário, o Estado ou o município que assim age estará abrindo
mão de parte de sua autonomia, porque, em se tratando de regime
estatutário, de natureza administrativa, a competência para definir as
condições desse vínculo, definir as regras que regem o regime
estatutário é do próprio ente federativo, é do município em relação a
seus servidores, é de cada Estado em relação a seus servidores.

Em se tratando de regime celetista, o que temos é a absorção de
regras que são de competência da União. Direito do trabalho é de
competência federal, é matéria de competência da União. O que o
Estado, em última análise, estaria fazendo, ainda que parcialmente, é
abrindo mão da sua competência para legislar sobre o vínculo que se
impõe a seus servidores.

No caso de Minas - e a discussão se torna um tanto mais
complicada -, temos a dificuldade representada pela função pública.
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regime jurídico único no âmbito de todo o País, em obediência, salvo
engano, ao art. 24 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, porque é preciso lembrar que não só o art. 39 determinou
a compulsoriedade do regime único 1 mas também aquele artigo
estabeleceu um prazo para que cada ente federativo adotasse essa
providência.

Essa regra não foi observada, salvo por Minas. Não foi observada
por nenhum outro ente federado, até porque é despida de sanção, e,
se a regra não é coercitiva, normalmente, não é respeitada. Mas
Minas buscou respeitar, inclusive, o prazo constitucional e adotou o
regime estatutário de natureza legal, buscando uma solução, que lhe
pareceu, na época, coerente, ao posicionar servidores, até então,
celetistas no espaço - digamos assim - representado pela função
pública.

A Constituição prevê três alocações do agente administrativo no
âmbito da administração. O cargo público, dividido em cargo de
confiança, cargo comissionado e cargo efetivo; o emprego público e a
função pública. Esta apareceu na Constituição sem muita explicação.
A rigor, o termo traz algo muito mais abrangente, é a atividade pública
assim considerada, mas essa foi a forma entendida na época, sem
incorrer em incontitucionalidade de dotar todo o funcionalismo, toda
a mão-de-obra no Estado da natureza estatutária.

Isso acabou se revelando como um dado complicador da situação
atual, pois, na linha do início da abordagem, fez-se a reforma
administrativa pensando-se apenas na realidade da União, sem
atentar para situações outras, e temos agora um tratamento na
Constituição voltado, quase exclusivamente, para o ocupante do cargo
efetivo e o celetista, sem tratar de situações outras, o que leva a uma
série de embaraços e dúvidas, a verdadeiros buracos negros no
tocante a soluções a serem alcançadas no que diz respeito à função
pública.

Penso que estou chegando ao final do meu prazo, e, certamente,
hoje, o mais relevante é ouvir o que a Profa. Carmem Lúcia tem a nos
oferecer. Como sempre, será algo muito valioso e positivo.

Termino com essa primeira visão do que seria a mudança ocorrida
na Constituição, em termos de regime jurídico único. Volto a insistir no
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fato de que a Constituição, por si, não operou a extinção dos
regimes jurídicos únicos adotados pelos entes federados: isso será
uma opção de cada um, não poderá ser imputada ao Governo Federal
a mudança da Constituição, ou seja, no fundo, há de se assumir que,
ao adotar-se aquilo que determinou uma situação caótica e, em 1988,
veio, por sua vez, determinar a adoção do regime jurídico único, essa
será uma opção de cada ente político.

Assim, como a União fez depois dessa mudança, a Emenda n o 19 é
de 1998, adotou e já editou uma lei determinando que, daqui para
frente, os provimentos no nível federal serão sempre sobre o pálio do
regime celetista, salvo as chamadas carreiras exclusivas de Estado, o
que, a meu ver, não significa nada. Até hoje, não encontrei nenhum
critério que justificasse uma determinada carreira como sendo
exclusiva de Estado. Há pouco tempo, num outro debate de que
participamos, envolvendo Oficiais de Justiça, abordávamos
exatamente isso: a carreira de Juiz é considerada como típica e
exclusiva de Estado. Não sei por que a de Oficial de Justiça não é
considerada típica de Estado, embora só haja Oficial de Justiça no
nível estatal. No fundo, a meu ver, essa idéia de carreira jurídica
típica, privilegiando carreiras jurídicas, inclusive a que pertencem, no
fundo, acaba sendo uma forma de se beneficiarem algumas carreiras
que não são mais importantes que outras, mas têm maior poder de
fflobby" e, talvez, maior prestígio. Penso que exclusivo de Estado é
aquilo que se faz a título de função pública, de atividade estatal.
Portanto, não me convenço de que deva haver um regime estatutário
confinado a determinadas carreiras, e outras não devam ter. Pelo
menos, pelos critérios até agora propostos, essa exclusividade da
função, acho que, realmente, não explica o que deve vir a ser, porque
a União ainda vai estabelecer quais as carreiras típicas de Estado.

Nos debates, com as questões que os senhores colocarem e,
principalmente, com os esclarecimentos e as informações que a Profa.
Carmem Lúcia trará, certamente, iremos completar essa abordagem,
que é meramente uma pavimentação para nossa discussão futura.
Muito obrigado.

Palavras da Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha
Sr. Presidente, coordenador dos trabalhos, senhores participantes,

meu querido amigo e mestre Sr. Júlio Esteves, na verdade, eu poderia
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parar por aqui, considerando que, depois que o Sr. Júlio faia, ainda
mais em matéria de Direito Administrativo, sempre é melhor ficarmos
mais caiados, já que ele é um mestre na matéria; mas eu gostaria de
fazer algumas observações.

Em princípio, concordo com tudo o que foi posto pelo Prof. Júlio.
Também acho que algumas observações que têm sido feitas têm
muito pouco de realidade; têm muito mais de discurso do que de
conseqüências práticas. Mas gostaria de pontuar minhas
observações, dizendo, em primeiro lugar, que não estive aqui, pela
manhã, quando foi discutida a reforma administrativa de forma mais
genérica.

Considerando que a reforma administrativa está adstrita, pelo menos
no que foi proposto, até agora, no Estado de Minas Gerais, ao tema
do servidor - as Propostas de Emenda à Constituição n°s 39 e 40, que
serão objeto de discussão no segundo painel, tratam, basicamente,
desse tema -, sobre ele, gostaria de fazer algumas observações, para
situar o que foi e vem sendo tratado como reforma administrativa no
Brasil, e, em seguida, fazer minhas considerações sobre o regime
jurídico único.

Em primeiro lugar, é preciso que saibamos como, por que, para que
e para quem foi feita a chamada reforma administrativa, traduzida na
Emenda à Constituição n° 19, de 1998. Voltando um pouco, na
campanha para a eleição presidencial de 1994 - portanto, para a
posse em 1995 -, o candidato, hoje Presidente da República, na
proposta que se chamou Brasil, Mãos à Obra!", tinha um e somente
um parágrafo sobre o servidor público. Nele, dizia-se que,
proporcionalmente ao número de habitantes do Brasil, não há um
número excessivo de servidores públicos no Pais e que o que faltava
ao servidor eram, basicamente, duas coisas: estímulo e
profissionalização. Gostaria de apresentar um dado, para dizer que
essa visão era correta, embora se tratasse muito pouco da
administração pública naquele programa, que, afinal, veio a ser do
candidato vencedor nas eleições presidenciais de 1994.

Hoje, no Brasil, temos, aproximadamente, 6 milhões de servidores
públicos, englobando União, Estados, Distrito Federal e municípios;
em relação ao número de habitantes do Pais, é um número pequeno,
ou melhor, não é superdimensionado. Para se ter uma idéia, o Brasil
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tem 163 milhões de habitantes e 6 milhões de servidores públicos;
a França, com, aproximadamente, 55 milhões de habitantes, tem
4,500.000 de servidores; a Itália, com 50 milhões de habitantes, tem
cerca de 4 milhões de servidores públicos; a Inglaterra, considerada
uma das administrações públicas mais racionais, tem um número de
servidores, proporcionalmente ao de habitantes, muito superior ao do
Brasil.

Esses dados não são para dizer que queremos mais servidores ou
algo assim. São apenas para dizer que, se, em alguns locais da
administração pública, há muitos servidores - e acredito que haja -, há
carência de servidores para uma boa prestação de serviço público na
grande maioria dos locais, O Brasil não é a Avenida Paulista, a Nossa
Senhora de Copacabana ou a Afonso Pena; o Brasil é Monte Azul, é
tudo aquilo que precisa ser tratado com uma administração coerente
com as demandas da sociedade. Portanto, logo depois de o candidato
tomar pé e resolver que iria fazer uma reforma administrativa, a
primeira pergunta que nos chegava - aos estudiosos do assunto - era
sobre a razão de uma reforma administrativa, se o que se queria, pelo
que era dito, não era diminuir ou acabar com o servidor, nem
desvalorizá-lo perante a opinião pública.

Nos anos de 1995 e 1996, principalmente de 1996 para 1997, todos
os dias, a imprensa dava noticias dizendo que o servidor Fulano de
Tal viajou não sei para onde, que tinha gente demais. Por que essa
desmoralização? Houve uma campanha difamatória contra os
servidores públicos no Brasil. Por que isso aconteceu? Porque era
mais fácil fazer a chamada reforma administrativa, na Constituição
brasileira, atingindo, de alguma forma, esses servidores, inclusive,
atingindo seu regime jurídico, dizendo que há privilégio demais, que
servidor público é assim. Já que é estável, temos de acabar com a
estabilidade, porque, todas as vezes que se sente estabilizado, passa
a ser um mau servidor.

Quem sabe e conhece histórias como essas, diz assim: há gente
que não trabalha muito. Mas, em todo lugar do mundo, há gente que
não trabalha muito, porque é avesso ao trabalho. Há pessoas que não
gostam, acham que esse negócio não é bom, tanto no setor público,
quanto no privado, em qualquer lugar do mundo. A grandississima
maioria dos servidores trabalha muito e com gosto. Para dar só um
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exemplo, basta ver o que fazem os professores primários no Brasil,
verdadeiros heróis, pois trabalham naquelas condições, e adoram
suas escolas, seus alunos, têm até ciúme dos alunos. Não recebem
aquilo que seria correspondente ao que merecem.

Portanto, não há servidores públicos ruins, há uma péssima
prestação do Estado ao seu trabalhador, em geral, em que pese,
eventualmente, a haver um ou outro governo que os valorize. Na
verdade, não temos cursos para que os servidores façam reciclagem,
reestudo, enfim, sejam tratados como trabalhadores de qualquer
empresa no mundo, sejam-lhes oferecidas condições e oportunidades
para serem bem aproveitados, adquirirem novas técnicas e terem
acesso às novas tecnologias. Nada disso acontece no serviço público
brasileiro.

Tenho dúvidas sobre a possibilidade de isso interessar, pelo menos,
no plano federal. Quando foi proposto, evidentemente, não
interessava. Só interessava chegar nos noticiários e dizer que os
servidores são ruins no Brasil e minar a sociedade com essa idéia de
que tem de se acabar com a estabilidade, porque, se não for estável,
fica com medo de ser mandado embora e, se ficar com medo de ser
mandado embora, trabalhará melhor.

Medo nunca foi critério para ser melhor trabalhador nem melhor em
nada; pelo contrário, medo e vergonha são critérios para tomar
indigna qualquer pessoa e torná-la sem condições de dar uma
resposta competente no trabalho. Mas foi exatamente isso que foi feito
nos anos de 1995 até 1997, plantando na sociedade que nós,
servidores, éramos todos um bando de privilegiados, como se isso
fosse verdade.

E, o que é pior, mudando o regime jurídico e acabando com a
estabilidade, sem acabar com a estabilidade informal, que todos
sabemos que existe. A estabilidade formal é aquela da lei, vem depois
de tanto tempo de efetivo exercício e, agora, até com avaliação de
desempenho. Sabemos que existe a estabilidade informal, dada a
determinadas pessoas que, muito bem relacionadas, jamais sairão do
serviço público, mesmo tendo, permanentemente, cargo em comissão,
empregos assim, esses não precisam ter medo. Medo precisamos ter
nós, trabalhadores brasileiros, que entramos para trabalhar e temos
de mostrar serviço todos os dias.
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Isso, portanto, não era para melhorar de jeito nenhum, nem o

serviço, nem a administração, nem nada. Por que precisavam fazer a
reforma administrativa? Por causa das chamadas pautas de
Washington, que foram dez normas postas pelo Banco Mundial em
1995 "para os países que quiserem manter relações amistosas com
os países ricos". Então, precisariam fazer algumas mudanças nas
respectivas Constituições - entre outras, mudar a administração, para
torná-la afeita ao chamado Estado mínimo. Isso é proposta do
neoliberalismo. Só isso, nada mais que isso.

Na verdade, disse o Prof. Júlio, queriam acabar com o regime
jurídico. Como servidora, falo de cátedra, acho que queriam acabar
com o servidor mesmo. Se pudessem, morreríamos, assim ficaria
mais fácil, porque aí ficava tudo numa boa, não tinha problema, vão só
os parentes e amigos, acaba com a República de uma vez, era só
isso.

Só para terem uma idéia, assim também foram feitas as reformas
previdenciá rias. A previdência acompanhou no mesmo diapasão, ou
seja: foi dada a chance ao servidor de morrer até os 65 anos. Já viveu
muito; se não morreu, terá que ir para o INSS, que é outra forma de
morrer, só que aos pouquinhos, em doses homeopáticas.

Então, fizeram a reforma da Previdência, a chamada reforma
administrativa, a reforma da recandidatura, da reeleição e a abertura
para os investimentos internacionais. Tudo isso está nas pautas de
Washington. Foram feitas no México, no Chile, na Argentina e no
Brasil. Por acaso, passa pela cabeça de algum dos senhores que
países com histórias, Constituições, culturas e colonizações diferentes
iriam ter as mesmas Constituições mudadas num mesmo período, do
mesmo jeito, com as mesmas emendas e na mesma direção? E claro
que isso não passa pela cabeça de ninguém medianamente
inteligente e minimamente bem - informado. Isso vinha de fora. Vai
haver um dia em que vamos receber normas prontas, por "fax", de
Washington- E isso que vem acontecendo. Não é o que queremos
nem é isso que o Brasil precisa para os brasileiros. Não é isso que a

o Argentina deseja para os argentinos.
o
	Essa reforma administrativa foi feita para dar outra cara ao Estado

-c brasileiro, a esse chamado Estado mínimo. Canso de perguntar se já
deram o Estado máximo para os brasileiros. Já deram escola, saúde,



332
justiça, segurança para quem não tem condição de pagar
policiamento, já não é portaria, para 100% dos brasileiros? Será que
já resolveram tudo isso para agora resolver que vamos ter o Estado
mínimo? Nunca tivemos Estado máximo ou a mais, porque sempre
tivemos Estado a menos. A mais, foi sempre para os privilegiados e as
elites, que sempre tiveram facilidades. Esses não precisam ser
servidores públicos, porque financiam campanhas e, depois, cobram,
sem precisar de entrar em fila. Quem precisa de entrar em fila somos
nós.

Nessas condições, essa reforma administrativa veio não para
atender às necessidades do povo brasileiro. Podem dizer que não
temos dinheiro para pagar tanta gente. Há municípios que usam 100%
dos recursos para os servidores. Por que, na hora de fazer viagens e
publicidade, não falta dinheiro? Por que só falta dinheiro na hora de
pagar ao professor primário e de criar postos de saúde para quem não
pode pagar um plano de saúde caro? Essa reforma administrativa não
veio, de maneira alguma, senão para redesenhar um Estado brasileiro
afeito a prescrições que não tinham nada a ver com a realidade
brasileira, com as demandas da sociedade, nem com as demandas da
sociedade brasileira, nem com o envelhecimento da Constituição
brasileira-

Diziam que a Constituição havia sido feita em 1988, e, então, caiu o
Muro de Berlim. Então, caiu o Muro de Berlim, e a Constituição
brâsileira caiu junto? Por que o Muro de Berlim caiu logo em cima da
Constituição brasileira, mas não em cima de nenhuma Constituição de
qualquer lugar do mundo? Por que a Constituição da França não
mudou após a queda do Muro de Berlim? A Constituição da Inglaterra
não mudaria, porque é consuetudinária. Mas normas constitucionais e
administrativas mudaram. A Constituição da Alemanha, que absorveu
outro Estado alemão, não mudou. Por que só a nossa tem que
mudar? Que história maluca é essa, como se precisássemos ser os
únicos povos do mundo a nos adaptar a uma outra condição?

Dizem que, como fizeram a reforma de todo o jeito e resolveu-se,
como diz o Prof. Júlio, que não se podia mais ter o regime estatutário,
porque nos estragaria, ou seja, como servidores estatutários,
seríamos um problema, na verdade, nós é que sabemos quais são os
problemas que temos, e não são exatamente esses que contam.
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Temos problemas, e acho que temos que melhorar mesmo.
Entendemos que deve haver reformas administrativas.

As mudanças devem ser culturais, de dentro para fora, e não
traduzidas de fora para dentro, porque não mudam nada. Sabemos
que, nem sempre, isso vai acrescentar alguma coisa ou melhorar a
vida do povo brasileiro. Nessas condições, pode-se dizer mas a
reforma feita na Constituição pela Emenda n° 19, que, basicamente,
reestruturava a condição do servidor público, precisa atingir os
Estados e municípios. Isso foi dito pelo Prof. Júlio, e concordo
inteiramente. Não se precisa, necessariamente, mudar a Constituição,
até porque, em Minas Gerais, temos dado o exemplo de quem não se
submete a mudanças que não sejam coerentes com o princípio
federativo que está no art. 1 0 da Constituição brasileira.

Portanto, a Assembléia Legislativa, que, aliás, em 1988, elaborou
uma ótima Constituição, é um modelo, até andou muito, não precisa,
agora, submeter-se, necessariamente, introduzindo coisas que se
encontram na Proposta de Emenda à Constituição n° 39, inclusive
erros que não temos na Constituição mineira, para adaptar. Por
exemplo, vi que o princípio da eficiência, que foi incluído na
Constituição Federal pela Emenda n° 19, é incluído aqui, na Proposta
de Emenda à Constituição n° 39. Primeiro, falo que eficiência não é
principio. Eficiência e avaliação de resultado jamais serão princípios.
E crime impossível. Segundo, isso já está na Constituição, no que
trata da variação de resultados. Para que vamos piorar a nossa
redação, para adaptar o erro de outro? Não precisamos mudar isso.
Dizem que é preciso mudar, para se adaptar à situação. Mas adaptar
não porque é Federação, já que não é uma condição de sujeição ou
submissão. Federação é o regime de autonomia, em que não há
hierarquia dos entes federativos. Não somos e não seremos objetos
em Minas Gerais - até mesmo, por causa da nossa tradição histórica -
e não nos sujeitaremos a ser submissos a comandos que, nem
sempre, são coerentes com as necessidades do povo mineiro. Se não
tivermos garantidas as condições, não seremos, definitivamente,
submissos a ninguém.

E preciso fazer uma diferença entre reforma administrativa e reforma
constitucional. Talvez, até se precise mudar a Constituição mineira.
Não sou contra reformas. No caso da reforma do Judiciário, digo que



3 33
não sou contra a reforma, mas a favor, mesmo, de uma
transformação. Se o Judiciário não atende ao povo, é preciso
transformar e não somente reformar. Reformas são ajeitamentos que
fazemos. Não sou contra reformas. Só quero que nos expliquem,
quando houver a reforma da Constituição Federal ou reformarem o
que sobra da Estadual, para que é. Reforma é meto, instrumento. Se
fazemos uma reforma em casa, sabemos o porquê. Alguém diz: tenho
três filhos, mas casaram-se. Então, vou reformar a casa, para ampliar
a sala, porque já não há quem ocupe os quartos. Essa reforma será
para ampliar. Todos sabemos qual o objetivo dela. Ora, é preciso
saber quais são os resultados buscados. E para isso que se faz
reforma. Quero que expliquem ao povo, que é titular do poder e,
portanto, sujeito da Constituição, para que estão fazendo essa
reforma.

Entrei no Estado como Procuradora em 1982. Serão, em outubro, 18
anos de serviços prestados ao Estado. E a quarta reforma
administrativa de que ouço falar. E essa é a mais acanhada, porque
estão propondo a reforma constitucional. A primeira coisa para se
fazer uma reforma administrativa é mostrar qual o desenho do Estado.
Hoje, temos, em média, 450 mil contracheques. Esses dados são do
ano passado. Digo contracheques porque, na área da educação,
temos a possibilidade de o professor exercer dois cargos. Então, não
sei o cálculo, mas são mais de 300 mil somente na educação. E estão
certíssimos. Não se precisa de 300 mil pessoas nas Forças Armadas,
porque não estamos em guerra. A nossa guerra é contra o
analfabetismo. Precisamos ter muitos professores, mesmo. Isso está
cedo. Nocaso de Minas Gerais, que tem 16 milhões de pessoas, com
450 mil pessoas trabalhando ou sendo pagas para trabalhar,
precisamos saber qual é a demanda, como estamos desempenhando,
quais as deficiências, qual é o quadro.

O Prof. Júlio dizia que a Lei n° 10.254 incluía a função pública para
resolver um problema grave, o das pessoas que eram contratadas
pelo CREDIREAL, por fundações e faziam triangulações, sem
estabilidade. Eventualmente, alguns até ganhavam salário melhor que
o dos concursados, mas não tinham estabilidade alguma. Então, essa
lei veio retratar essa situação e tentar resolvê-la. Passados dez anos,
essa questão precisa ser repensada de forma ampla, primeiramente
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para não quebrar princípios constitucionais. Por quê? Porque, se
quebrarem, não adianta votar aqui, que cairá em 24 horas, o que
acabará prejudicando o titular da função, que perderá tudo. Hoje, esse
é um dos principais problemas que temos. Com tantas reformas,
emendas, mudanças, não sabemos o que prevalece o tempo todo.
Não é possível alguém trabalhar sem saber quais são seus direitos,
responsabilidades e deveres, sujeito a ter tudo mudado segundo as
conveniências de uma pessoa que propõe outra reforma
constitucional.

E preciso saber que a reforma administrativa é muito mais do que
uma reforma constitucional, embora, eventualmente, precise da
reforma constitucional. No caso da reforma administrativa, para efeito
de servidor público, eu, como o Prof. Júlio, tenho dúvida sobre a
necessidade imperiosa de isso ser incluído aqui, até porque alguns
casos, como os da função pública, dependem de lei, porque foram
tratados por lei.

Então, com relação ao regime jurídico único, concordo inteiramente
com o Prof. Júlio. Não acho que tenha sido extinto; foi alterada a
norma que estabelecia a obrigatoriedade de sua instituição.

Acho, portanto, que a criação, como está sendo proposta, de
empregado, detentor de emprego, funcionário, servidor, para tudo isso
é preciso saber primeiro qual a definição legal que se vai ter, para a
pessoa saber qual é a sua situação e não achar que o fato de apenas
serem estendidos genericamente alguns direitos garanta a ela
estabilidade, não no sentido técnico constitucional, mas no sentido de
ter segurança no trabalho.

Para terminar, queria dizer que a chamada reforma administrativa,
tal como está posta, só atinge os servidores em alguns pontos. Ela
não abrange todo o regime de servidor público, mesmo a mineira. No
plano federal, como o Prof. Júlio lembrou, para dizer que essa
proposta, de alguma forma, introduziu a CU, tenho dúvida se isso é
possível no plano estadual, porque não criamos regime celetista.

Quero agradecer o convite e dizer que nós, servidores, temos que
ter cuidado. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, as leis não
bastam, os lírios não nascem das leis. Costumo dizer que as leis são
necessárias, mas não são bastantes para a conquista de direitos e
garantias. Isso é um problema de cada um de nós, para fazer valer as
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novas que nos garantirão alguma coisa.
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - A Presidência informa ao
Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos
expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente. Para que possamos agilizar o debate, os participantes que
desejarem fazer uso do microfone deverão inscrever-se previamente e
se identificar. Cada participante disporá de 3 minutos para sua
intervenção. Solicitamos àqueles que desejarem fazer uso da palavra
que sejam objetivos e sucintos, estando dispensada a formalidade das
saudações pessoais.

Debates
O Sr. Presidente - A primeira questão foi dirigida pela consultoria da

Assembléia Legislativa ao Prof. Júlio Esteves e à Profa. Carmem
Lúcia: "O regime celetista poderia ser adotado no âmbito da
administração direta? O regime estatutário ficaria assegurado apenas
para as carreiras exclusivas de Estado?'.

O Sr. Júlio César dos Santos Esteves - Não sou favorável ao regime
celetista, muito menos no âmbito da administração direta. Se o regime
contratual, de natureza negocial, não deve ser utilizado, nem mesmo,
na administração indireta, ou seja, nas autarquias e fundações, quanto
mais naquele que é o núcleo sensível do Estado: a administração
direta; seu regime deve ser de natureza estatutária, pois acolhe as
especificidades e características próprias do Estado, e não é um
cartório de benesses - o que é mera propaganda, usada para se
alcançarem determinadas mudanças. Na verdade, se buscarmos a
essência de muitos desses benefícios - considerados como tais -,
insustentáveis e inexplicáveis, veremos que servem ao Estado, e não
ao servidor, como um sócio privilegiado. Essa não é a situação real, a
qual foi muito bem exposta pela Profa. Camiem Lúcia, Portanto, do
ponto de vista da conveniência e da adequação, digo 'não", ou seja,
tal regime não deveria ser adotado. Entretanto, do ponto de vista da
possibilidade jurídica, de acordo com a mudança da Constituição, digo
"sim", mas deve haver um critério para diferenciar servidores
estatutários de celetistas, ou seja, quais serão as carreiras, etc., para
que se mantenham determinados servidores sob o regime estatutário.
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A União vem adotando o regime celetista de forma geral, e a lei

prevê, muito laconicamente, que, daqui para frente, os provimentos
serão celetistas, ressalvando, apenas, as possíveis carreiras
exclusivas de Estado. Há, então, uma generalização, o que nos leva a
crer que tal regime seria adotado, inclusive, na administração direta, o
que, a meu ver, é uma disfunção, um mal.

A Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha - Quando foi apresentada a
proposta que se converteu na Emenda Constitucional n° 19, a
explicação do então Ministro da Administração, Bresser Pereira, para
um grupo de professores era que os empregos públicos seriam
providos por celetistas e os cargos públicos continuariam a ser regidos
pelo regime jurídico estatutário. Não vejo como, no Estado - e
concordo com o Prof. Júlio -, adotar-se o regime celetista. A União,
adotando tal regime, é a pessoa política que tem capacidade política
para instituí-lo e, portanto, pode mudá-lo, ainda que não apenas para
seus servidores, mas levará em conta esse contingente. Os Estados e
municípios não dispõem da possibilidade de lidar com o regime
jurídico celetista, não podendo, portanto, criá-lo, pois essa é matéria
de competência privativa da União. Assim, os Estados e municípios
ficariam sujeitos às conveniências e determinações normativas de
outros entes, inclusive para custos paralelos aos do salário.

Hoje, há uma grande discussão a respeito disso, pois é matéria de
Direito Econômico. O regime próprio do serviço público continua a ser
o estatutário, como o próprio nome diz, enquanto o regime celetista
fica adstrito a outras condições. Na tal reunião com o Ministro Bresser
Pereira, em 1996, ele nos disse isso. Por exemplo, contrata-se alguém
para fazer várias escolas. Como não se necessita do pedreiro na
carreira, esse empregado deve submeter-se à CLT. O mesmo não diz
respeito aos empregados do quadro permanente, como o médico, o
professor, etc., para os quais deve haver o regime estatutário, pois
não são empregados de uma empresa, mas trabalhadores da
sociedade. Sendo assim, a determinação do seu regime e de suas
condições de trabalho é relacionada com o interesse público
determinante. O regime jurídico deve continuar sendo estatuário.

O Sr. Moisés Meio - Profa. Carmem, a Emenda n° 19 da reforma
constitucional traz a destruição do serviço público, mas a Emenda n°
20 é mais destruidora, porque mexe com a vida dos servidores. Não
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se pode fazer uma reforma administrativa sem se discutir a reforma
da Previdência.

Tivemos na parte da manhã, dois Secretários que não falaram nada
e não disseram nada. Chegaram, enrolaram e saíram. Mas, agora,
vem a senhora e nos dá uma aula. isso significa que o Governo que aí
está não tem nenhuma proposta relativa à reforma da Previdência ou
à reforma administrativa. As áreas responsáveis pela reforma, que são
a administração e o planejamento, não sabem dizer nada. Ainda bem
que a senhora apareceu. Muito obrigado.

A Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha - Queria agradecer as suas
Palavras, mas gostaria de dizer que nosso colega tem absoluta razão,
pois é necessário que se discutam as duas coisas, até porque a
reforma previdenciária, que é a Emenda n° 20, relaciona-se com a
vida não apenas dos servidores, mas também de todos os brasileiros.

De toda a sorte, queria chamar a atenção para o fato de que, já que
puseram a norma, temos que cuidar de interpretá-la de acordo com os
princípios constitucionais: o principio democrático, o republicano, o
que garante os direitos sociais a todos os trabalhadores. Nós,
servidores, somos trabalhadores, e essa foi a grande mudança da
Constituição de 1988. Não somos, apenas, peças na administração,
somos trabalhadores numa condição especial, porque trabalhamos
para a sociedade, e não para uma empresa. Portanto, estamos
sujeitos às demandas e às necessidades da sociedade. E nossa
obrigação interpretar todas as normas de acordo com os princípios
constitucionais, o que poderá fazer com que as coisas melhorem.
Nem tudo melhorará, porque algumas normas são taxativas, mas
alguma coisa poderá ser beneficiada. Louvo a existência de uma
Assembléia como a de Minas, que tem se conduzido muito bem. A
Constituição mineira é ótima, e, provavelmente, alguma coisa poderá
ser aproveitada deste encontro.

O Sr. Renato Barros - Boa-tarde a todos, parabéns à Profa. Carmem
Lúcia pela brilhante exposição feita em momento oportuno, colocando
como os detentores do poder pensavam o Estado brasileiro e a nova
Proposta de Estado que está sendo colocada. Estamos discutindo a
adequação da Constituição Estadual à nova estrutura do serviço
público. A definição relativa ao regime jurídico único nos aponta que
alguns Estados já vêm adotando um único regime. No
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encaminhamento das Propostas de Emendas à Constituição n os 34
e 35, abria-se a possibilidade a diferentes regimes, e precisamos fazer
essa discussão.

Existe uma intervenção direta na questão previdenciária. Se temos o
regime estatutário e iremos adotar o regime geral de previdência, no
momento em que for feita a adequação da nossa Constituição à
Emenda n° 20, será necessário um novo cálculo atuaria!, aumentando
a alíquota de contribuição dos servidores que pertencem ao regime
estatutário, ou seja, quem contribui com 3,5% terá um novo cálculo e
um novo acréscimo. E importante que os servidores públicos possam
fazer uma intervenção, a fim de que Minas Gerais tenha um regime
jurídico único e esse regime seja o estatutário. Não estamos nos
referindo às administrações direta e indireta. O ponto crucial que
devemos debater é relativo à função pública, levando-se em
consideração as brilhantes palavras dos dois expositores, isto é, o
transtorno que será causado ao serviço público de Minas Gerais.

Portanto, indago aos expositores quais serão as conseqüências,
para os servidores de Minas Gerais, dessa adoção de diferentes
regimes.

O Sr. Júlio César dos Santos Esteves - Renato, em determinadas
situações, como as exemplificadas pela Profa. Carnem Lúcia, é
possível compreender que o regime estatutário não é o melhor,
principalmente com relação às demandas temporárias do Estado. O
constituinte reformador perdeu uma grande oportunidade de fazer
essa alteração de acordo com o caminho correto, ou seja, estender as
hipóteses de contratação temporária, mas não adotar o regime
celetista. Existe outra vinculação prevista pelo art 37, inciso IX, da
Constituição, estabelecendo que o Estado pode, em situações
excepcionais, contratar - e o vínculo seria o contrato administrativo -
pessoa física. A situação mencionada pela professora, ou seja, a de

E um tarefista, poderia ser resolvida por meio de um contrato
administrativo, e não com a adoção do regime celetista, que é
negociai e se volta para outro tipo de relação que não aquela mantida
com o Estado.

O regime do Estado de Minas deveria se manter público, porque não
estou convencido de que, a título de adaptação da Constituição, deve
ser quebrada a unicidade do regime, muito menos adotado o regime
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celetista. Quanto à vinculação, que foi mencionada por você e pelo
Moisés, com relação ao regime previdenciário, infelizmente, o que
motiva a União a adotar o regime celetista, de forma indiscriminada -
todos que entrarem para o serviço público federal serão celetistas -, é
• sistema previdenciário, pois deseja-se remeter o funcionalismo para
• regime previdenciário geral como forma de se reduzirem os gastos.
Isso é um absurdo, porque não se muda a natureza de um regime
como alternativa para se gastar menos. Poderia haver outra solução,
voltada especificamente para o regime previdenciário, mas não
desmontar uma lógica interna do sistema. Adotar o regime celetista
com o objetivo de se resolver a questão previdenciária é atear fogo
num apartamento para matar uma barata, ou seja, não tem o menor
cabimento, não é um motivo lógico, justo e plausível para uma
modificação dessa natureza.

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Como o tempo está
restrito, vamos tentar agrupar as perguntas que tenham correlação.
Estou de posse de quatro perguntas, formuladas por Sandra
Silvestrini, Lavinia Rodrigues, Cláudia Maria Oliveira e Helga; que
dizem respeito à função pública. "Os professores designados,
inclusive os professores da UEMG, são considerados servidores de
função pública?" "Qual é a situação real da função pública, sem a
estabilidade adquirida na Constituição Federal de 1988, no Estado de
Minas Gerais?" "Qual é a situação dos servidores de função pública
após as Emendas à Constituição n°s 19 e 20?" "Uma grande dúvida
acerca de quais servidores estariam sendo mencionados no art. 4 0 da
Lei n° 10.254, de 1990. Esse art. 4 0 trata da função pública. Seria
cedo afirmar que seria todo e qualquer servidor que estivesse,
naquela data, prestando serviços a órgãos de administração direta ou
indireta, autarquias, etc., independentemente da forma de
contratação, celetista, designado, contratado? São estáveis ou não?".

O Sr. Júlio César dos Santos Esteves - De modo muito sintético,
porque aqui temos um universo de ponderações que poderiam ser
feitas, pois a questão da função pública é muito complexa. Em
síntese, a função pública, exatamente por força do art. 4 0 da Lei n°
10.254, é o posto público ocupado pelo servidor da administração que,
na data da lei, ocupando emprego regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho, teve esse emprego transformado em função pública,
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passando a se reger por um regime público de natureza
estatutária. Ela é clara ao dizer que, ao instituir o regime jurídico
público de natureza legal, unilateral, reuniu aqueles que já ocupavam
cargo público efetivo ou comissionado, mas já submetidos ao regime
estatutário, e aqueles que egressos do regime celetista passaram a
ocupar a função pública. A situação complica-se na medida em que a
Emenda no 19 não cuidou dessa figura, não considerou esse posto
que continua na Constituição como uma realidade existente em
qualquer unidade da Federação. Portanto, hoje, limita-se a tratar do
servidor, distinguindo-o nessas duas posições - os empregados
públicos e os ocupantes de cargo efetivo. Temos uma série de
lacunas, principalmente no que diz respeito à questão previdenciária.
A Constituição é clara ao dizer que o regime próprio do Estado é
específico do ocupante de cargo efetivo, portanto, a princípio, exclui a
função pública. Tantas outras regras, desde o afastamento para
exercício do mandato eletivo, até outras de maior significação,
excluem o servidor ocupante da função pública. Qual é a situação
atual? Ele continua regido pelo regime único, estatutário; é, portanto,
servidor do Estado de Minas, não funcionário público, porque essa é
uma terminologia que continua exclusiva do ocupante de cargo, com
uma série de direitos que, ao longo da existência desse posto
ocupado por essas pessoas, foi sendo estendida a eles, e o que me
parece principal, compondo a mão-de-obra do Estado, ou seja, sendo
a força de trabalho reconhecida pelo Estado,tendo de ser valorizada e
tendo de ter essas soluções resolvidas. Em 3 minutos realmente fica
difícil resolver.

A Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha - Vou tentar ser o mais breve
possível e fazer até uma sugestão. Talvez seja mais razoável. Acho
que a situação imediata dos servidores detentores de função pública
no Estado de Minas Gerais não se alterou. Uma vez que, apesar de
terem sobrevindo as Emendas n° 19 e 20 - aí eu queria pegar um
gancho na fala do Moisés para fazer uma observação a respeito -,
acho que não muda. Por quê? Não mudamos a lei, e ela não foi
considerada não recepcionada pela Constituição, então, continua-se
mantendo a situação anterior.

O que o Prof. Júlio acaba de dizer? Que alguns direitos que não
estavam em 1990, há dez anos, quando discutíamos o que veio a ser
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a Lei n° 10.254, persistiram. Quer dizer: o que foi feito no Estado
de Minas Gerais? Um quadro. Nesse quadro, que seria o do Regime
Jurídico Único, abrigaram-se todos os servidores. Estatutário todo o
mundo era. E quem estava numa situação de desigualdade em
relação à condição de empregado, de contratado por entidade de
administração indireta, tudo foi alojado sob o título de função pública,
dentro desse quadro maior que era o de servidores públicos de um
regime jurídico administrativo. Estatutário é administrativo,
administrativo específico, pelas suas condições.

Alguns direitos que a Constituição de 1988 tinha especificado para
quem viesse a adquirir estabilidade é que ficaram só com o titular do
cargo. Ocupante é a terminologia constitucional, ocupante de cargo de
provimento efetivo, que se estabiliza por causa do efetivo exercício
depois de determinado período, continuando os outros servidores
públicos, mas sem todos os direitos iguais, principalmente esses
referentes à estabilidade. Nesse caso, até pela jurisprudência, porque
alguns foram comprovando que não tinham condições de deixar o
serviço público sem se submeterem aos deveres e às
responsabilidades. Até as sanções foram sendo estendidas a ele.
Foram reconhecidos por algumas leis e até pela jurisprudência,
porque, muitas vezes, servidores entraram na justiça e ganharam.
Hoje a situação não é exatamente a mesma de dez anos atrás, razão
pela qual penso que é preciso fazer uma avaliação de quem detém a
função pública, como detém, a que título detém e quais os direitos que
foram reconhecidos, para que venha um novo diploma, senão vamos
verificar situação de pessoas que têm o mesmo cargo, o mesmo
desempenho, com direitos, deveres e responsabilidades
diferenciadas, que aconteceram no correr desse período. Então,
entendo que é preciso um levantamento, agora, sobre isso, para
sabermos como é que legalizamos ou juridicizamos e damos isonomia
a todos que estiverem nessa situação, já reconhecida. Não entendo
que a Emenda n° 19 tenha mudado significativamente isso. O que
está mudando e preocupando é que houve uma mudança na
administração, repercutindo na função pública, que agora é
terminologia constitucional da Emenda n° 19. E o detentor de função
pública não sabe qual é sua situação. Continua tendo de pedir,
pontuadamente. Cada um pede, um dia ganha, outro dia não. Um dia
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o CAPE dá, enquanto nós, da Procuradoria, dizemos que não tem
base constitucional. Então, é preciso refazer isso 10 anos depois,
parece-me.

O Sr. Eustáquio Mário Ribeiro Braga - Gostaria de parabenizar todos
os expositores. Nós, representantes dos servidores, aprendemos, e
muito, aqui, nesta tarde. E lógico que já temos o nosso
posicionamento, já estudamos a questão. Tenho 21 anos de serviço
público, portanto, tenho de conhecer as instituições públicas e os
direitos dos servidores. Se não conhecesse não estaria aqui,
representando-os. O Governo do Estado, abro aspas porque o
Governo Federal também modificou o texto constitucional, e não foi
apenas um Governo, mas os representantes do povo, que lá nos
representaram muito mal, por sinal, vieram a propor essa destruição
do serviço público. As Emendas n°s 19 e 20 estão interligadas. O
Governo do Estado, em alguns pontos, talvez por convenção, resolveu
aplicar a si próprio algumas regras, e, no caso de outras, resolveu
argüir inconstitucionalidade. Tanto é que entrou com uma ação direta
de inconstitucional idade. Alguns direitos dos servidores foram abolidos
pelo Governo, inclusive na Resolução n° 7, que venho, de público, na
Casa do povo, pedir que caia. Nossos governantes vão estar ouvindo,
já que este seminário está sendo gravado. Somos contra a Resolução
n° 7, porque saímos prejudicados. Creio que este é o fórum legitimo.
Por que o Governo aplica a si próprio alguns artigos da Constituição
para prejudicar os funcionários? Será que é o mesmo ajuste do
Governo Federal, do Governo neoliberal, o corte, através de ajuste,
cortando os direitos constitucionais garantidos para o servidor?

Gostaria que a professora nos falasse um pouco mais a respeito
dessas medidas tomadas pelo Governo, incluindo a resolução que
proíbe aposentadoria de servidores ocupantes de função pública. Se
esses servidores são iguais, como disse o professor, não existe
diferença. Então, a situação precisa ser regulamentada, sim, com
urgência.

Amanhã, o próximo Governo pode não entender, como esse parece
não estar entendendo, o que é função pública, e ai é preciso
levantarmos e brigar, como estamos fazendo há mais de um ano e
meio, apesar de o Governo continuar escamoteando e, com essas
mudanças de secretariado, esquecendo do servidor.
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Casa do povo e com a opinião de quem entende.
A Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha - Queria fazer duas

observações rapidamente. Não sei exatamente a que normas se
referiu quando disse que, em algumas ocasiões, o Governo auto-
aplica e em outras não, e exemplificou com a aposentadoria.

Algumas normas constitucionais são auto-aplicáveis mesmo. Isso
significa que não dependem de regulamentação e, como matéria
específica de administração pública na Constituição Federal, não
valem para a União. Mas o texto do "caput" do art. 37 estabelece que
a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios se submetem
aos princípios de alguns daqueles preceitos. Em alguns, podemos ler
"na forma da lei", a "lei regulamentará". Nesses casos, dissemos que
tal principio fica no âmbito de competência do Estado; outro fica no
âmbito de competência do município; e outro é nacional, e não
federal, já que, com a federal, a União aplica aos servidores federais
e, assim, estamos fora. Quando é nacional, aplica-se a todos.

Então, o Estado não pode deixar de aplicar quando preceitua, por
exemplo, sobre aposentadoria dos servidores estáveis, a que o senhor
mesmo se referiu. Aí não tem jeito, porque não prevalece. Em 5
minutos cairia com outros questionaments que acabam sendo contra
o servidor.

A primeira vista, poderia até ser favorável ao servidor. Só que há
unia norma da Constituição Estadual que diz que o servidor se afasta.
Quando se afasta, faz outro concurso e ocupa outro cargo. Dai a
pouco, é chamado, porque a aposentadoria fôi considerada nula.
Então, tem que desfazer sua vida para voltar e completar o prazo.

Portanto, algumas normas da Constituição Federal são auto-
aplicáveis, enquanto outras dependem de regulamentação. E preciso
fazer essa distinção até na hora da discussão entre os Governos e os
representantes do Poder Legislativo, porque, senão, ao invés de se
estar pedindo e achar que se está ganhando, acaba-se perdendo de
outro lado. Ai, é grave para o servidor que se afastou, porque, daí a
pouco, tem a vida completamente transtornada, como já cansei de
ver. O pessoal pede, e o Tribunal de Contas fala: "Nada feito. Essa
pessoa ainda não cumpriu seu tempo para a aposentadoria, porque
não era professor, porque era professor contratado durante certo
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tempo, e a Constituição é taxativa". E, quando não cai aqui, cai no
Supremo, na hora das indagações, porque é norma constitucional.

Então, é muito importante que façamos esse levantamento para
dizer que, hoje, têm sido reconhecidos legalmente tais direitos da
função pública. E preciso saber o que podemos conquistar sem
detonar a Constituição Federal, para que, amanhã, não se ponha tudo
a perder. Assim, exatamente por isso, proponho que haja um
levantamento do nosso Estado e dos interessados, com relação a
quantos servidores existem em função pública e em que condições; a
quem já conseguiu o quê; ao que a jurisprudência já pacificou, para se
saber o que é conquista passível de se tornar factível, pois nós,
servidores, não agüentamos mais. Queremos o que nos dê
segurança, e não aquilo que nos provoca insegurança ou ilusão.

Por isso há o estado de direito, que convém a todos os brasileiros.
Daí a seriedade do que falou. Este é um ponto muito importante: o
que é auto-aplicável.

Fizemos, junto com estudantes de Direito, algumas cartilhas sobre
direitos humanos. Fico pensando se não é hora de alguns de nós,
professores, fazermos cartilhas sobre os direitos dos servidores para
os servidores.

Porque é claro que não vou pedir que o servidor saiba
detalhadamente a diferença entre estabilidade, efetividade, o direito
que cada uma tem. Mas sei que é uma falha nossa, minha, inclusive,
que tenho ótimos alunos, e está aqui um grupo deles, e todas as
vezes que são convocados trabalham até para oferecer um retorno à
sociedade do que eles recebem a mais. E acho que seria importante
que fizéssemos isso e lutássemos num sentido mais direcionado e
objetivo. E como vocês falaram: vocês sabem porque aprenderam no
tranco. Mas poderíamos facilitar a nossa vida fazendo um
levantamento disso. Queira Deus que tenhamos disposição e tempo
para isso.

O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Pergunta de Cláudia
Maria Oliveira Gelape, da ASSIMA, à Profa. Carmem: "Uma das
opções que o Governo Estadual já sinalizou para a reforma
administrativa, pela Emenda n° 19, é a criação de agências executivas
ou reguladoras para a administração indireta. O que são essas
agências, o que é contrato de gestão, como funcionará?".
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Outra pergunta da mesma participante: "Se o Governo estadual

adotar um outro regime que não seja o único, como ficará a situação
dos	servidores	quanto	à	contribuição	previdenciária	e,
conseqüentemente, sua aposentadoria?".

A Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha - Com relação às agências
reguladoras, o que são elas e os contratos de gestão, pediria à
Claudia Maria que depois me procurasse, pois não é tema do debate.
Tenho trabalho escrito sobre isso. Algumas dessas agências são
rigorosamente, exemplarmente, modelarmente inconstitucionais.
Passaria para ela o trabalho, e poderíamos conversar.

Quanto à segunda questão, se o Governo Estadual adotar um outro
regime que não seja o único, como ficará a situação quanto à
contribuição previdenciária? Ficará o regime submetido exatamente
aquilo que está na Emenda n° 20, que é o que eu tinha dito; pegaria
carona na fala do Moisés, no sentido de que, com isso, vai-se remeter
ao INSS uma série de direitos e deveres, não mais ao regime. Como
disse o Prof. Júlio, na verdade, uma das coisas que se quis, ao se
excluir o Regime Jurídico único como obrigatório, foi desonerar o
serviço previdenciário e as entidades previdenciárias, dizendo que a
Previdência não agüentava, sem sequer se pesquisar porque a
Previdência pública faliu, inclusive o INSS, em muitas ocasiões
demonstram determinados rombos.

Fica em situação péssima o servidor que não estiver em regime
estatutário, porque só este é lembrado especificamente, o servidor
efetivo e estável e aquele que tiver, portanto, o regime especial, que é
expressamente citado no texto constitucional.

Então, como o Prof- Júlio disse e o Moisés lembrou, com isso se
exclui do regime especial da previdência pública uma parte de
servidores, o que já está sendo tentado, inclusive no caso dos
ocupantes de cargos de provimentos comissionados.

A Sra. Lavínia Rodrigues - Fico muito agradecida, porque realmente
não fui atendida nas respostas. Na Universidade do Estado, temos 17
professores detentores de cargo por concurso; pouco mais de 30
professores detentores de função pública, pela incorporação de
algumas fundações à Universidade, em 1994, sendo que, à época,
essas pessoas tinham mais de cinco anos de trabalho em suas
instituições; mas temos 80% do corpo docente composto por
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professores que são chamados de designados, mas em cujos
contratos de trabalho está escrito: "designados para a função pública
de professor". Então, nessa classificação, esses professores são
considerados detentores de função pública? Esses professores
designados para a função pública de magistério poderão integrar os
quadros especiais?

Rapidamente, gostaria de dizer que os professores designados da
UEMG passam por processo seletivo de provas e títulos, com edital
publicado no "Minas Gerais", e passam por banca examinadora. Será
que, nessa reforma administrativa, há alguma possibilidade de que
esses processos seletivos sejam transformados em concurso público?

A Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha - Realmente, aqui estava
especificado que se tratava da questão da UEMG. Acho que estão
incluídos na situação de função pública, com os mesmos direitos
daqueles que haviam sido previstos inicialmente. No entanto, sempre
acho que, com relação ao magistério - caso que foi tratado pela
Constituição mineira -, ele se distingue, por normas específicas da
Constituição relativas a isso. Então, o que há de diferenciado, com
relação à função pública, para os detentores dessa condição, em
escolas - mesmo sendo em uma universidade de que cuidou a
Constituição do Estado -, é isto: estão na condição de função pública,
mas com alguns direitos referentes às carreiras do magistério.

Quanto à transformação em concurso público, ou melhor, que esse
processo seja validado como concurso público, sinceramente não vejo
como, porque o concurso público é prévio: A Constituição é taxativa,
em seu art. 37, inciso II: "A investidura em cargo público depende de
aprovação prévia". Então, esse movimento de convalidação poderia
ser objeto de impugnação, até por parte de pessoas interessadas em
fazer o concurso. E a situação da UEMG tem a peculiaridade de que,
quando a Constituição tratou disso e foi feita a absorção de alguns
"campi", na verdade, encontraram algumas fundações de direito
privado com pessoas sujeitas ao regime celetista. Esse foi o
complicador, no caso da UEMG: havia pessoas da entidade que
fizeram a opção por participar da UEMG em condição diferenciada.
Isso é o que me parece o grande diferencial, no caso específico da
UEMG. Mas acho que os professores é que, depois, cuidaram de ir,
aos poucos, sedimentando em um sentido só. De qualquer forma, a
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própria situação da UEMG realmente demanda, agora - como dizia
o Reitor, desde o inicio da atual gestão -, que se cuide de enquadrá-
los em carreira específica de magistério superior.

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado aos debates, a
Presidência manifesta seus agradecimentos, pelo brilhantismo de
suas exposições, à Dra. Camiem Lúcia Antunes Rocha e ao Dr. Júlio
César dos Santos Esteves e declara encerrado este painel.

2° Painel
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Neste instante, damos

inicio ao 2° Painel desta tarde, com o tema "As Propostas de Emenda
à Constituição nos 39 e 40 e os Detentores de Função Pública".

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os

Exmos. Srs. Paulo Neves de Carvalho, professor de Direito
Administrativo da UFMG; Deputado Mauro Lobo, relator das
Propostas de Emenda à Constituição n os 39 e 40, e Sebastião Soares,
Presidente da União Nacional dos Servidores Públicos.

Palavras do Sr. Paulo Neves de Carvalho
Eminente Presidente desta sessão, demais Deputados que integram

a Mesa, minhas senhoras, meus senhores, senhores servidores do
Estado, na parte da manhã, estive envolvido em um seminário que se
realiza na OAB a propósito de moralidade administrativa. Fiquei
empenhado e envolvido nas discussões o tempo todo e só pude
chegar aqui há cerca de meia hora.

Mas pude ainda ouvir as manifestações de Carmem Lúcia e de Júlio
César - e devo dizer com muita honra que ambos foram alunos meus,
dos mais distintos que tive ao longo de toda a vida de magistério-
Pude perceber que, essencialmente, as idéias que os dois aqui
desenvolveram são aquelas que também pretendo trazer à
consideração dos senhores. Não com o brilho com que ambos
expuseram a matéria, mas, de qualquer modo, com a mesma intenção
de caminhar para a solução do problema.

Quero dizer, a título de uma muito breve introdução, que nos últimos
dois meses fui procurado por um grupo de servidores comissionados -
aqueles que, há muitos anos, estão prestando serviços ao Estado no
exercício de cargos de provimento em comissão sem terem qualquer
cargo efetivo e também por grupos que exercem a denominada
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função pública. De ambos recebi a incumbência honrosa de
estudar-lhes as situações do ponto de vista jurídico para, ao final,
oferecer uma sugestão.

Devo dizer-lhes que tomei a providência que efetivamente teria que
tomar, procurando inteirar-me do problema junto ao próprio Governo.
Participei de várias reuniões com Secretários de Estado e com
Secretários Adjuntos, procurando debater esse problema tão
profundamente quanto possível. Confesso-lhes que me surpreendi
vendo-os - sobretudo agora - para dizer-lhes que é profundamente
lamentável que, no devido tempo, o Governo não tenha adotado
providências relacionadas a essa classe numerosa. Nessas reuniões,
segundo me disseram, há cerca de 15 mil titulares de função pública
nesses cargos.

Então, pude perceber que nesta altura, depois de editadas as
Emendas n°s 19 e 20, quanto tempo fluiu antes que essas emendas
fossem promulgadas. Foram publicadas e amplamente discutidas na
própria imprensa. Assim, teria havido efetivamente tempo para que o
problema que surgiu com a publicação, sobretudo da Emenda n° 20,
fosse abortado. Lamentavelmente, verifiquei que o Governo não foi
capaz de estabelecer em termos gerais uma política de pessoal.

Esse problema não diz respeito apenas ao Governo do Estado,
também diz respeito praticamente a toda a administração brasileira.
Não há uma política de pessoal basicamente porque os Governos
atribuem a seus servidores as responsabilidades por boa parte dos
equívocos que se cometem na administração pública. Então, o
servidor público na administração brasileira é efetivamente o grande
desconhecido.

Em outro tempo, participei, por duas vezes, da administração pública
como titular da área de administração. Na Prefeitura de Belo
Horizonte, por 4 anos, como Secretário Municipal de Administração e,
posteriormente, durante 5 anos, procurei atender a essa área de
administração pública no Estado. Lembro-me, então, do esforço que,
desde o primeiro dia, tentou-se empreender para se estabelecer uma
política de pessoal. A impressão que tenho é de que conquistas
bastantes significativas foram alcançadas no sentido da racionalização
do serviço público, no que toca à área de pessoal. Decorridas
algumas décadas, nesse reencontro com autoridades públicas
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na estaca zero.

Há um dado positivo que recolhi dessa reunião e trago para os
senhores. Não sou servidor do Estado, não pertenço ao Estado,
apenas participei das reuniões, porque estava credenciado por
titulares de função pública e por comissionados. Confiaram-me o
exame do problema e, em nome deles, participei das reuniões. Pude
perceber que, nessa altura, existe por parte do Governo - não estou
nessa referência fazendo nenhum louvor, não há sentido político na
afirmação que faço - um compromisso, pelo menos entre aqueles que
participaram das reuniões, no sentido de que, até o final desse
exercício, se estabeleça a política previdenciária do Estado.

Observarão que essa área é realmente um credo. Digo isso com a
autoridade de quem há algumas décadas lida com essa matéria nesse
campo. Na verdade, não há harmonia no pensamento, não há
definições de diretrizes, não há unidade de pensamento, não há
Política assentada. E ela tem de ser assentada, definida, O Governo
acordou agora. Competia a outros Governos que o fizessem
anteriormente. Mas estão, agora, acordando para a Emenda n° 20,
depois de promulgada. Há dúvidas muito sérias a respeito da política
previdenciária, a partir de um registro que faço e precisa ser
enfrentado com bastante objetividade.

O Governo do Estado tem operado nesse campo setorialmente.
Cada Poder procurando resolver a fatia que lhe cabe. Então, pude
perceber, por-exemplo, que até o relacionamento com o IPSEMG é
um dado importante O Ministério Público já celebrou convênio sobre
determinadas bases com o IPSEMG, relacionado com problemas
previdenciários a partir da Emenda n° 20. Não consegui saber qual
medida o Executivo estaria efetivamente adotando ou já tivesse
adotado. O Poder Legislativo procura resolver setorialmente o seu
problema ainda estudando um convênio que pudesse celebrar com o
IPSEMG. Tenho participado de reuniões com a Procuradoria desta
Assembléia e posso dar o testemunho de que percebi um grupo de
Procuradores da Assembléia Legislativa muito empenhado em
resolver o problema dos seus servidores, no que se refere à
Previdência.

Então, os senhores percebem que não há uma norma estadual, não
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há uma diretriz estadual. A Assembléia Legislativa tem resoluções
próprias pelas quais ela se orienta, ela se guia na fixação da política
previdenciária do Estado. Fornecerei aos senhores um dado em que
toda observação que estiver sendo feita aqui tem caráter
rigorosamente objetivo. Os senhores sabem que há uma sentença de
um Juiz Federal, Dr. Bruno Vasconcelos, Juiz substituto em uma das
varas da Justiça Federal, que foi objeto de comentários aqui, hoje, o
qual busca a interpretação do art. 40, § 13, que indica que todos
aqueles que não sejam titulares de cargo efetivo estejam vinculados à
previdência geral. Os senhores também sabem que a sentença do
Juiz Bruno Vasconcelos conclui que esses servidores estaduais
titulares de função pública, ou que exerçam uma função sem estarem
vinculados a um cargo efetivo, efetivamente, não estão vinculados à
política geral da previdência social, mas apenas não são filiados. E a
expressão que ele usa na sentença: não são filiados à previdência
geral social, mas estão apenas sujeitos às normas gerais da
previdência social, ao RGPS. Isso significa que esses servidores
estariam sujeitos ao teto de aposentadoria previsto para a previdência
geral, para o regime geral de previdência social, que vai a mil
trezentos e poucos reais.

Ocorre o seguinte: percebo, no Estado - e quero dizer que percebo
naqueles que representam o pensamento do Executivo, do Legislativo
e do Ministério Público, não posso afiançar quanto ao Poder
Judiciário, porque o representante deles não se manifestou sobre
esse assunto -, que a esperança de todos está depositada na
sentença do Juiz Bruno Vasconcelos. E é interessante que tomo então
como efetivamente assentado que essa sentença venha a transitar em
julgado. Então, está ocorrendo o seguinte: esses representantes dos
diversos Poderes do Estado estão buscando um consenso, um
entendimento comum a propósito da vinculação ao IPSEMG, no que

t toca ao objeto de previdência assegurado pelo IPSEMG, tendo em
vista, na verdade, a sentença do Juiz Bruno Vasconcelos.

Posso garantir aos senhores que há sentenças outras que cogitam
' do § 30 do art. 40 e tenho comigo a sentença da Juíza Angela Catão,

que declara inconstitucional o § 30 do art. 40, sob o argumento de que,
no que toca aos Estados e municípios, ele está ofendendo o princípio
federativo. Os senhores percebem que estamos diante de duas
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sentenças, ambas prolatadas por Juízes Federais, uma aceitando
a regra do § 30 do art. 40, no sentido de que aqueles que, não sendo
titulares de cargos efetivos, estejam presos às normas gerais da
previdência. Estariam, por exemplo, sujeitos ao teto. Vejam que um
complicador sério se insere nesse raciocínio: não há coincidência
entre o regime previdenciário do IPSEMG e o regime geral da
previdência social, e, assim, os convênios começam a esbarrar no
problema, porque há aqueles que defendem que, vingando a idéia de
que o servidor nessas condições esteja preso às normas gerais da
previdência, a sua contribuição para o Instituto de Previdência deve
ser proporcional ao teto, posição contra a qual se coloca o IPSEMG.

Os senhores poderiam formular a seguinte indagação: Esse é o
problema nesta hora? E. E o problema é delicado. Participei de
reuniões em que se anunciou que se daria continuidade ao processo,
estabelecendo-se como meta o final deste exercício, para que todos
pudessem alcançar um consenso que permitisse a formulação de uma
regra estadual, que abrangesse todo o Estado em termos de
previdência. Como vêem, está faltando, para esse extratõ dos
servidores, uma definição da política previdenciária. Somente agora,
alertado pelos próprios servidores, nesse movimento justíssimo, o
Estado acorda para a realidade, procurando estabelecer regras de
consenso.

Mas, amigos, vocês percebem que todo esse entendimento continua
preso a uma sentença do Juiz Federal Bruno Vascohcelos? Tal
sentença decorreu de um mandado de segurança requerido pelo
Estado, por intermédio de sua Procuradoria-Geral. Mas trago aqui
uma sentença de outro Juiz Federal, declarando a
inconstitucionalidade desse mesmo artigo sobre o qual versou a
sentença do outro Juiz. Nesta reunião de hoje, o que é importante
frisar? Retomo a palavra da Profa. Carmem Lúcia e a do Prof. Júlio
Esteves: está faltando, basicamente, o conhecimento organizado do
problema.

Procurei saber, nessas reuniões, quantos são os titulares de função
pública no Estado, e não houve condições de a resposta me ser dada.
Apenas admitiu-se que esse número estivesse entre 13 mil e 15 mil
pessoas. Quero assinalar, com ênfase, a observação registrada pela
Profa. Carmem Lúcia: não se enfrenta esse tipo de problema, que
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envolve numerosas situações, situações díspares, distintas entre
si, na busca da regra geral que solucione o problema,
desconhecendo-se as situações jurídicas, os números. Há aqueles
que ingressaram no Estado antes de 2119189, isto é, antes da
promulgação da Constituição do Estado. Há aqueles que ingressaram
posteriormente e aqueles que são designados. E se me perguntarem
o que é designação, responderei que, no Direito Administrativo,
designação não tem consistência jurídica. Mas me dirão que sou um
dos responsáveis pela situação da função pública. Não, não sou
responsável, mas sou testemunha do que aconteceu. Eu era assessor
do Deputado Bonifácio Mourão quando a Constituinte mineira, sob sua
Presidência, elaborou o projeto do qual resultou a atual Constituição.
Posso assegurar-lhes, não porque esteja tentando fugir à
responsabilidade, que, na verdade, foi o Diretor-Geral da Secretaria
desta Casa, pressionado pelos servidores, quem efetivamente
apresentou uma emenda transformando a função dos celetistas e
inventando a função pública. Isso porque, juridicamente, essa função
pública, nos termos em que foi posta, não existe no Direito
Administrativo. Não há espaço no Direito para essa figura, que é uma
figura estranha. De qualquer modo, a Constituição a acolheu, e a
redação do artigo foi minha, baseada no parecer vencedor do Dr.
Sebastião Moreira, autor dessa sugestão que se transformou numa

.emenda e veio a se tornar vitoriosa.
O que é função pública? A função pública não é nem cargo nem

emprego público. Todos os senhores, mesmo aqueles que não
estejam afeiçoados ao Direito Administrativo, sabem que a atividade
permanente do Estado é uma construção jurídica tradicional, ou se
reparte por cargos públicos - e aí está uma das expressões mais
evidentes, expressão notória da atividade administrativa permanente -,
ou se distribui por empregos públicos, que têm, também, caráter de
permanência. A diferença é que o cargo público adquire uma
permanência qualificada, que se chama efetividade. E o emprego
público é uma atividade permanente nos termos da CLT. A atividade
permanente, na verdade, localiza-se em um ponto ou em outro. A
função pública exprime função permanente, salvo algum caso que se
tenha acobertado sob a figura da função pública, mas que não seja
dotado dessa permanência. A par dessa permanência envolvendo



354
cargo público e emprego público, há um espaço em aberto.

Sabem que há um espaço bastante largo para uma atividade
flutuante, essencialmente móvel e transitória, que faz a alegria das
empresas de terceirização e da MGS, empresa pública estadual. Fiz
um levantamento recente - pois sou advogado da MGS e estou
tentando defendê-la nesse episódio - sobre essa área diluída, difusa,
móvel, e encontrei 51 denominações diferentes. A que vem esse
registro, a que serve esse registro? E absolutamente irreal a
pretensão de se restringir toda a atividade administrativa do Estado ao
cargo público ou mesmo ao emprego público. Haverá sempre uma
área difusa, móvel, que, no passado, foi chamada de tabelas
extranumerárias e regime da interinidade. Essa área de indefinição
está presente, e muito.

O art. 37, inciso II, menciona somente emprego e cargo público, não
menciona função pública, que aparece no art. 37, inciso 1, porque um
dos dois sentidos da função pública a que se refere esse artigo é a
chamada área residual do Estado. Esse registro está sendo feito
porque me coube comentar duas propostas de emenda constitucional,
a Proposta de Emenda à Constituição n° 39, que cuida da
incorporação de disposições da Emenda Constitucional n° 19, e a
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, que se volta
exclusivamente para os titulares de função pública. No entanto, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 39, em seu art. 105, inserido
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também cogita
da função pública, nestes termos: Aos servidores detentores de
função pública, que se encontram no exercício de suas funções,
prestando serviços à administração direta e indireta do Estado e que
estão contratados por prazo indeterminado"... Tenho a impressão de
que o art. 105 referiu-se a outra classe, porque após mencionar os
titulares da função pública mencionou "e que estão contratados por
prazo indeterminado". Parece-me óbvio que essa expressão não se
refere à função pública e insere nesse artigo um dado de extrema
dificuldade, porque existe uma mistura entre o regime de função
pública e o de contratados por prazo indeterminado.

Os senhores podem imaginar que não temos sequer condição de
delimitar a idéia 'contratados por prazo indeterminado". Isso sujeita a
riscos essa Emenda n° 105 - "admitidos em data anterior á instituição
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do Regime Jurídico Único". Os senhores percebem que o art. 105
não acolhe os admitidos em data posterior à instituição do Regime
Jurídico único. A Lei n° 10.254 - "São assegurados os direitos, as
vantagens e as concessões inerentes ao ocupante de cargo efetivo,
excluídas a estabilidade e a efetividade". Se o art. 105 exclui a
estabilidade e a efetividade, os senhores vêem que essa Proposta de
Emenda à Constituição é recente, é posterior à Emenda
Constitucional n° 20- Se é posterior e exclui a efetividade, como essa
emenda está sob o jugo da Constituição da República, e a
Constituição da República, na sua construção atual, cuida dos
servidores titulares de cargo efetivo, os senhores percebem que esse
artigo não diz que, entre as vantagens atribuídas aos titulares da
função pública, incluir-se-ia a efetividade. Não seria isso possível
inexistindo o concurso público.

"Para os que não adquiriram direitos na forma da lei." Aqui me
parece também que há um ligeiro equívoco. O art. 19 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição da República, como sabem,
adotou a figura da estabilidade, que precede a da efetividade. E uma
inversão. Tradicionalmente, a estabilidade sucede a efetividade. Só é
estável a partir da efetividade. O art. 19 das Disposições Transitórias,
no entanto, sem conferir efetividade, atribuiu estabilidade àqueles que,
em 5110188, tivessem cinco anos de exercício continuado. Então, o
próprio art. 19 estabeleceu a regra para que esses estáveis em função
da emenda do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias
alcançassem a efetividade e mencionou: mediante concurso. Não
disse "mediante concurso público", disse apenas "mediante concurso".
Estou aqui apenas para que possamos ajustar bem os termos da
conversa. Ocorreu que, de um modo geral, na administração pública
brasileira, foram realizados concursos internos para a efetivação
daqueles que se haviam estabilizado com base no art. 19 do Ato das
Disposições Transitórias.

Esse art. 105, conforme os senhores vêem, não resolve o problema
dos titulares de função pública. Por quê? Ele não assegura
efetividade. Se não assegura efetividade, neste momento, isto é, após
editada a Emenda n° 20, o problema complica-se. Por quê? Porque,
na redação antiga do art. 40 da Constituição da República, estava
assim redigido: "O servidor será aposentado: 1 - por invalidez
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permanente; 2 - compulsoriamente 3 - voluntariamente". Essa era
a redação do art. 40.

E há na Constituição um artigo mandando computar, para efeito de
aposentadoria, todo tempo de serviço prestado ao município, ao
Estado, à União e até mesmo a entidades privadas. Isso é do
conhecimento de todos. Ocorre que o art. 40 da Constituição, depois
da Emenda n° 20, ficou assim: "Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, do Estado e dos municípios.., é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. §

- Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados...". Isto é, o art. 40 da Constituição da
República, com a redação dada pelo Emenda n° 20, teve a redação
anterior profundamente alterada pois antes apenas dizia: "O servidor
será aposentado: 1, II, III, IV".

Isso significa, pura e simplesmente, que, à primeira vista, perdemos
a oportunidade de resolver o problema da função pública. Isso porque
o art. 3° da Emenda n°20, como sabem, é do final de 1998. Daqui a
Pouco, é claro, vou oferecer aos senhores uma sugestão para
enfrentarmos o problema. Estou dizendo nosso, porque é muito grave
a injustiça, e o Estado tomou-se responsável, porque deixou escapar
a oportunidade de resolver o problema dos senhores. Pura e

• simplesmente deixou escapar a oportunidade. O Estado sabia que a
Emenda Constitucional n° 20 estava a caminho. O Estado sabia que
vinha uma nova regra de previdência. O Estado sabia, pelos projetos
publicados, que, efetivamente, alguma providência deveria ser tomada
para regularizar da situação. A providência não foi tomada na
oportunidade, por isso estamos aqui, enfrentando o problema.

Está escrito lá: "E assegurada a concessão de aposentadorias e
pensões, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados
do Regime Geral de Previdência Social, bem como a seus
dependentes que até a data da publicação desta emenda..." - isto é,
até 25/12198 - "...tenham cumprido os requisitos para obtenção
daqueles benefícios..". Esta é que é a frase dramática: "...com base
nos critérios da legislação então vigente".

Então, os senhores percebem que temos uma Constituição do
Estado não adaptada à Emenda n°20, da reforma previdenciária.
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O art. 36 da Constituição do Estado diz que o servidor público
será aposentado. Percebam que essa é uma repetição do artigo
construído na Constituição da República. O Tribunal de Justiça
reconheceu o direito à aposentadoria de quem apenas havia ocupado
cargo em comissão durante todo o tempo, sob o argumento de que
era serviço público e de que a lei o prevê voluntariamente aos 35 anos
de serviço, aos 35 anos de efetivo exercício, aos 30 anos de serviço.

Portanto, os senhores podem perceber que a Constituição do
Estado, de 21/9/89, repetindo o art. 40 da Constituição da República
com a sua construção de então, apenas exigia que o servidor tivesse
cumprido determinado tempo na prestação do serviço. Não exigia que
o tempo fosse necessariamente de exercício de cargo de caráter
efetivo.

Sei que esse era também o entendimento de alguns, mas lembro-
me bem de decisões do nosso Tribunal de Justiça reconhecendo que,
afinal, o serviço prestado em cargo comissionado gerava o direito à
aposentadoria, porque era serviço público.

Ora, a função pública é um conceito novo no direito administrativo
no sentido em que está posto: primeiro, acolhido na Constituição;
segundo, de acordo com a Lei n° 10.254. Ouvi o nosso queridíssimo
Dr. Júlio Esteves dizer que é uma posição. Efetivamente, o cargo
público é uma posição. Mesmo no direito inglês, conforme os
senhores sabem, cargo se chama "posicion". E uma posição, assim
como emprego público também o é. Então, inventou-se uma posição
com a denominação de empresa pública e - foi dada ênfase a isso -
de caráter estatutário.

Mas, meus amigos, é preciso que não atribuamos a esse caráter
estatutário mais sentido do que deve conter. Estatutário significa
apenas estar sujeito a um direito editado pela própria entidade-
Estatutário, porque é uma legislação do Estado, é uma lei estadual.
Primeiramente, a Constituição acolheu, e, -depois, uma lei estadual
disciplinou a função pública. Portanto, diz-se estatutária por isso. No
entanto, é claro que não é estatutário igual ao outro estatutário, e
todos sabemos disso, porque o outro está assentado em idéias de
efetividade e em todas as conseqüências que advêm daí.

Aliás, os senhores percebem que não é novidade nenhuma dizer
que a CLT também é estatutária nesse sentido, porque, afinal de
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contas, é um repositório de leis editadas pela União. Nesse
sentido, é uma norma gerada e produzida pelo Estado.

Em primeiro lugar, é preciso que se organize um grupo de trabalho
entre os senhores - sei que esse grupo está presente, pois que,
efetivamente, arregace as mangas para, por exemplo, levantar, em
outros Estados, as possíveis sentenças, as possíveis decisões que
estejam sendo prolatadas a partir do art. 40, § 13. Aqui já temos duas
sentenças em mãos, conforme viram: uma declara inconstitucional o
art. 40, § 31; a outra não declara a inconstitucionalidade, mas admite
que os servidores que não ocupem cargo efetivo - e que, portanto,
colocam-se como função pública ou simplesmente comissionados -
não estão vinculados à previdência, mas sujeitos às normas gerais do
Regime Geral de Previdência Social.

Ora, meus amigos, quantas sentenças, nesta altura, terão sido
prolatadas Brasil afora a respeito do mesmo assunto? Não sabemos.
Mas, não é importante que nos dediquemos a buscar, a pesquisar
esta resposta?

Segundo, essa sentença do Jõiz Bruno Vasconcelos foi prolatada
em um mandado de segurança. A sentença da Juíza Angela Catão,
também Juíza Federal, foi prolatada em um mandado de segurança
requerido por um Prefeito Municipal. Então, percebem que não está ai
uma declaração de inconstituciona[idade da lei em abstrato, ou do art.
13, do § 40. O que há é incidentalmente, isto é, no curso de um
mabdado de segurança, que, incidentemente se suscitou uma
inconstitucional idade. Mas não seria o caso de se ingressar com uma
ADIN a propósito do art. 40, § 3 0? Alguns podérão dizer assim: o
professor está muito atrasado, isso já foi feito. Até é possível.
Confesso que não sei. Mas é possível que alguma ação direta de
inconstitucionalidade já tenha sido postulada. Mas se não tiver sido, é
o caso de propô-la, e por que essa ênfase? Porque dai vão decorrer
todas as conseqüências que desejamos. E muito importante remover
essa dúvida.

E inconstitucional o § 13 do art. 40, em razão da ofensa ao princípio
federativo? Se for, confesso que o argumento é aparentemente muito
bom, é válido. Até acredito que hoje já tenha sido trazido aqui para
exame. Ora, esse é o ponto de partida, porque, se não
estabelecermos diretrizes para o nosso próprio comportamento nesse
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quadro, será difícil. É preciso estabelecer os lineamentos,
procedimentos a, b, c.

Agora, outra sugestão: é a de que a Assembléia Legislativa suste o
encaminhamento da PEC no 39 e a PEC no 40. Por quê? Porque nesta
altura a PEC n° 39 e a PEC n° 40 vão esbarrar naquele mesmo dado
de ordem jurídica. Não se atribui efetividade a quem não faz concurso
público. Mas irão dizer: por quê não se atribui? Pura e simplesmente
não bastaria que a nossa Constituição Estadual, como está proposto
na PEC no 39 e n° 40, que essas propostas dissessem: "Ficam
efetivados os titulares de função pública..."

Até quero lhes dizer que foi o Governo Federal que deu este
exemplo: todos sabem que foi no Governo ColIor que todos os
celetistas foram efetivados sem concurso público. E não foi sã no
plano federal, em administrações estaduais, e isso as próprias
fundamentações das PECs n

os 40 e 39 apontam. Mas diriam: Isso não
seria suficiente para garantir que, no nosso caso, se a Constituição
declarasse efetivos, desde logo, todos os titulares de função pública,
não estaríamos servindo a um interesse social de magnitude e, então,
em face desse interesse, passaria a outro plano, à razão de
inconstitucionalidade?

Meus amigos, fui muito tentado para dizer-lhes: Vamos, pura e
simplesmente, solicitar aos Deputados Estaduais que aprovem as
Propostas de Emenda à Constituição n

o
s 39 e 40. Resta saber se os

Deputados, conscientes do que possa acontecer, estarão dispostos a
aprová-las como estão. Aliás, na verdade, será excluído o art. 105 da
Proposta de Emenda à Constituição n° 39 ou o art. 1 1 da Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, porque tratam do mesmo assunto - da
efetivação da função pública -, sob critérios diferentes; ou seja, há um
conflito entre as duas propostas.

Mas me perguntaram se nas administrações estaduais vai acontecer
o mesmo que aconteceu na administração federal depois que, em um
único artigo do estatuto da União, foram efetivados todos os celetistas
da época. Sim. E estão efetivados. Resta saber se o professor de
Direito pode vir aqui e dizer-lhes: "Vamos aprovar essa proposta de
emenda à Constituição, a despeito da Constituição da República". E
muito difícil, mas confesso-lhes que, então, é preciso que se
estabeleça... Porque percebo que estão diligentes e operantes, mas
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falta-lhes certa concentração em seu empenho junto aos
Deputados, para que essas idéias novamente venham à tona.

Mas viram que a minha primeira proposta foi a de que uma
declaração de inconstitucionalidade seja intentada rapidamente,
porque há perspectiva favorável ao reconhecimento da
inconstitucionalidade do § 30 do art. 40 no que toca às administrações
estaduais e municipais. Então, como professor de Direito, aí está uma
sugestão que faço enfaticamente.

Mas quero dizer-lhes mais ainda. Têm todo o direito de pelejar pelos
direitos que têm efetivamente, porque o que está acontecendo é que
foram injustiçados pela espúria do Governo. Tudo isso teria sido
evitado se a providência tivesse sido tomada antes da publicação da
Emenda n°20.

Haveria muito mais a dizer, mas o Presidente já me alerta que o
tempo se esgotou. Então, vou encerrar, mas continuo empenhado na
discussão do problema. Alguns servidores me procuraram, aflitos, e
acabei marcando com eles uma reunião para amanhã, em que vamos
repassar todas essas idéias, para que formalizemos um
encaminhamento mais objetivo e prático. Poderiam me perguntar se
não há uma providência mais objetiva e prática, e lhes direi que não; o
que há de objetivo e prático é, em primeiro lugar, ingressar em juízo
contra o § 30 do art. 40 e, em segundo lugar, se reunirem e
organizarem para o debate exaustivo da questão em termos jurídicos.
Fundamentalmente, o Governo há de ser instado a fazer o
levantamento global da situação, como disse a Profa. Carmem Lúcia.

Sempre prestigiei muito a norma jurídica. Mas somente me encanta
enquanto servir à vida e ao interesse social. Vejo que, no caso dos
senhores, efetivamente, alguma coisa deveria ter sido feita antes.
Muito obrigado.

Palavras do Deputado Mauro Lobo
Sr. Presidente, Prof. Paulo Neves de Carvalho, Sebastião Soares,

havíamos preparado uma pequena exposição, mas diante dessa aula
magna do Prof. Paulo Neves de Carvalho, vamos nos ater a alguns
comentários.

Prof. Paulo Neves, as primeiras notícias que tive de seu trabalho
aconteceram quando foi Secretário e provocou grande mudança no
Estado, por meio da valorização do funcionário público. Foi quando o
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Estado pôde recrutar elementos de alta valia para seus quadros.

O que ocorre não só na área de recursos humanos do Estado, como
em tantas outras, é que há uma clara falta de política que independa
apenas do Governo que esteja naquele momento no exercício de sua
função. Mas, sim, uma política de longo prazo, que não sofra
descontinuidade pelo simples fato de mudança de Governador ou até

e um Secretário de Estado.
O que observamos, nesse período todo, é a falta de política para os

recursos humanos no Estado. O que está faltando é política em
praticamente todas as áreas. Não temos como dar andamento a uma
gestão do Estado se não temos essas políticas e, principalmente,
aquela ligada ao servidor público.

Quando surgiu o problema da função pública, o que faltou foi
vontade e coragem do Governo para dar solução a esse problema.
Participamos, no primeiro semestre deste ano, da discussão de duas
propostas de emenda à Constituição do Governo do Estado, a 34 e a
35, quando esse problema da função pública surgiu de forma muito
aguda. Os funcionários queriam uma definição, porque não é possível
que funcionários com mais de 20 anos de trabalho no Estado não
saibam qual a sua perspectiva. Trabalham com total insegurança, sem
saber quais são seus direitos, ou reclamando a falta desses direitos.

Hoje, diria que se não fossem esses detentores da função pública
uma boa parcela do Estado estaria paralisada. Com  exceção daquelas
áreas de Governo que, pelas suas próprias caracteristica, mantêm
uma necessidade de renovação periódica, como a área de segurança
e de educação principalmente ou até a área de fiscalização, as
demais estão em profundo processo de decadência, por falta de
definição de política de pessoal. Não se fazem concursos e não se
define a situação dos funcionários hoje ditos na função pública.
Estamos vendo que se a maioria das Secretarias de Estado não
contassem com os elementos de função pública estariam totalmente
paralisadas.

Fui Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, e essa Secretaria,
hoje, ainda não tem o seu quadro permanente. Há poucas exceções e
poucos funcionários. Essa Secretaria funcionava graças aos cargos
comissionados, em sua maioria ocupados por elementos da função
pública. Trata-se de uma realidade que podemos perpassar para
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outras Secretarias. Portanto, quando apresentamos as Propostas
de Emendas à Constituição n°s 39 e 40, o que buscávamos antes de
mais nada era encontrar um caminho para solucionar o problema da
função pública.

Qual será o melhor caminho? Dar prosseguimento a essas
propostas de emenda ou, como o Prof. Paulo Neves de Carvalho nos
afirmou, entrar com uma ADIN referente ao art. 40. Não sabemos
ainda. A própria Presidência da Casa já havia solicitado que
contratássemos o professor para que nos pudesse auxiliar no
encontro de um caminho. Posso assegurar que pela própria
proposição colocada das duas emendas já foi provocativo não só
desse debate de hoje, como também, talvez, de um movimento mais
significativo em busca de uma solução.

A solução que vamos encontrar ainda está em discussão aberta,
mas esperamos encontrá-la. Podem estar certos de que a Assembléia
Legislativa vai envidar todos os esforços para que essa solução seja
encontrada. Ou talvez, quem sabe, a própria Assembléia Legislativa,
através de sua Mesa Diretora - e iremos propor isso ao Presidente -
entre com uma ADIN sobre esse assunto. Assim, esse processo
poderá ser apressado e, quem sabe, possamos encontrar, senão a
solução ideal pelo menos uma solução aceitável que dê tranqüilidade
a todos os funcionários públicos que estejam classificados como
função pública.

Lamento se perdemos tempo, sabemos que alguns Estados deram
solução a esse problema um ou dois ano  após a promulgação da
Constituição Federal, e em Minas Gerais não tenhamos feito isso.
Talvez não tenha havido pressão suficiente dos funcionários de
função pública ou talvez nós, parlamentares, não tenhamos percebido
a importância e a gravidade desse tema. Talvez o próprio Executivo e
outros Poderes não tenham demonstrado o real interesse em dar
solução a essa questão.

Mas hoje os tempos são outros, e os funcionários públicos têm uma
percepção da importância da união e da apresentação de suas
reivindicações, principalmente como essa relacionada com a função
pública.

Portanto, de nossa parte vamos continuar a discutir essas emendas,
para que possamos finalmente encontrar uma solução, seja através
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de emendas ou de outro processo. O que não podemos mais é
permitir que um assunto de tamanha relevância seja colocado da
forma como vinha sendo até então. Podem contar com a Assembléia
Legislativa, porque vamos até o fim nesse assunto. Queremos que
seja encontrada a solução desejada. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Sebastião Soares
Sr. Presidente da Mesa, Deputado Mauro Lobo, Prof. Paulo Neves,

colegas e companheiros de batalha do movimento dos servidores
públicos, o Prof. Paulo Neves praticamente esgotou o assunto, no que
se refere à situação, criação e o momento atual dos servidores de
função pública. Mas há outros aspectos que devem ser levantados,
para que possamos buscar uma solução.

Um dos aspectos principais trata do reconhecimento e do respeito
aos servidores de função pública. Não são servidores que entraram
pelas portas do fundo, não são servidores que assaltaram as janelas
do serviço público, são servidores que cumprem e exercem atividades
essenciais, fundamentais e necessárias para o Estado. Senhores,
alguns órgãos do Estado simplesmente fechariam suas portas se
prescindissem dos servidores de função pública. São mais de 400
servidores nesta Casa, são vários servidores do Poder Judiciário e
milhares espalhados pela administração direta e indireta, seja na
saúde, na educação, na segurança, nas autarquias e fundações - IMA,
FUNJED, HEMOMINAS, DER, IEF, EMATER. Em alguns desses
órgãos, o quadro de funções públicas chega a constituir 80% do
quadro de pessoal. E o que fez o gestor público nesse processo?
Omitiu-se e se omite quanto a esse problema.

Sou participante da Frente contra a Destruição dos Servidores
Públicos e membro do SINIEP. Na primeira reunião do SINEP neste
Governo, o problema foi levantado. Quando se falou na meta do
Governo de fazer implantar plano de cargos e carreiras, a primeira
advertência que fizemos foi: a implantação de carreiras sem a
regularização da situação funcional dos servidores do Estado é um

5 equivoco e uma impossibilidade. Passados quase dois anos, o Prof.
Paulo Neves confirma que o Estado sequer tem o levantamento de
quantos são e quem são os servidores de função pública. Essa é a
nossa primeira constatação.

j	A omissão do Estado perante esse drama social não pode continuar.

rs
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Estamos falando de casos de mão-de-obra precária, de mão-de-
obra desamparada, de mão-de-obra sem proteção social, que vive
entre a angústia e o pesadelo de não saber qual é a sua perspectiva
funcional; qual é o seu desenvolvimento; se amanhã, por este ou
aquele motivo, o seu órgão vai ser extinto, e a sua Secretaria,
remodelada; ou se, independentemente dessas situações, o seu
emprego vai ser extinto.

Todos os detentores de função pública dormem e vivem com a
espada de Dâmocles sobre as suas cabeças, sujeitos aos humores e
interesses dos diversos Governos. E essa a situação fundamental que
colocamos em debate. Embora o Prof. Paulo Neves já tenha apontado
os aspectos que fizeram surgir a figura da função pública, insisto em
tornar isso ainda mais claro, porque apenas o conhecimento real do
problema possibilita a identificação de soluções. O detentor de função
pública, na acepção mineira, é algo peculiar a este Estado. Quando da
promulgação da Constituição Federal de 1989, o art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - dispôs que os
servidores com até cinco anos de continuado exercício seriam
considerados estáveis e a efetivação desses servidores dar-se-ia
através da realização de concurso com esse fim. Houve, inclusive,
debates jurídicos sobre que qualidade de concurso seria essa. Se, na
Cada da República, fala-se em concurso público, o concurso para fins
de efetivação seria outro tipo de concurso. Outros entes federativos,
como a própria União, adotaram caminhos diferentes. Por um ato do
Governo Federal, a Lei n°8.112 resolveu o problema e transformou os
empregos em cargos e efetivou os servidores federais, O Rio de
Janeiro e a Paraíba seguiram o mesmo exemplo. Minas Gerais ateve-
se a uma interpretação - que se dizia ser rigorosa - do espírito da
Constituição Federal. E aqui se introduziu a figura do detentor de
função pública, que, de forma geral, na jurisprudência, é vista como
uma atividade transitória, de caráter excepcional, para atender
situações emergenciais. No caso em tela, o detentor da função pública
mineira exerce atividade de caráter permanente, de caráter
imprescindível, da natureza do cargo de provimento efetivo. Essa é
uma particularidade que distingue a função pública na acepção que
aqui citamos.

Pois bem, no segmento da regularização do pessoal beneficiado
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pelo disposto no art. 19 do ADCT da Constituição da República,
fez-se em Minas Gerais o concurso para fins de efetivação. O
concurso foi realizado e teve seus editais publicados no "Minas
Gerais", nas datas de 17 e 2118191. O concurso tinha o objetivo de
efetivar os servidores constitucionalmente estáveis, a partir da análise
da prerrogativa instaurada pela Constituição Federal. E, de fato, assim
se fez. O primeiro edital publicado só permitia a participação dos
servidors estáveis no concurso. Um segundo edital, em 2718191, abriu
a possibilidade da participação dos servidores não estáveis,
garantindo-se que a participação no concurso daria direito a
pontuação para uma eventual aprovação em concurso público.

Esse concurso foi contestado judicialmente, mas sentença definitiva,
em segunda instância, determinou que era legal, e, no entendimento
unânime dos magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
lavrou-se o seguinte: "Não aberra da legalidade concurso anunciado
pela administração pública e facultado exclusivamente a servidores
estabilizados, por força do disposto no art. 19 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal. Tal certame, destinado apenas a
regularizar a situação dos servidores que menciona e que, por isso,
não se destina ao público, não vulnera o art. 37, inciso II, da sobredita
Cada e tem justamente em vista a sua observância". Essa sentença é
de 27112/97.

Mas o que fez o Estado frente a isso? Ainda continuam os
servidores estáveis, que fizeram concurso e estão protegidos por uma
sentença judicial, a serem tratados como servidores públicos sem
direito à efetivação e como uma categoria ainda indefinida. Por quê?
Justamente pela falta de informação e de pesquisa do Estado com
relação à situação funcional de seus servidores. E, em primeira
instância, o Juiz Júlio Henrique Prado Bueno, em sua sentença,
afirmou: "A efetivação, uma vez passado no concurso para fins de
efetivação, é ato automático da aprovação e classificação no
concurso, inexistindo nomeação de servidores constitucionalmente
estáveis, reconhecendo-se a eles os direitos do tempo já passado".

Pela Lei n° 10.254, em decorrência da Constituição Estadual de
1989, configurou-se uma situação com dois agentes: o servidor
detentor de função pública estável e o servidor detentor de função
pública não estável. Ainda hoje fala-se em função pública estável, mas
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que figura é essa, se os servidores de função pública estável
fizeram concurso e, pela decisão da justiça, já seriam efetivos? Como
ainda hoje, no Estado, nos órgãos de execução e planejamento, como
a Secretaria de Administração e a do Planejamento, fala-se em
servidor detentor de função pública estável? Será que é por
desconhecimento ou, o que é mais grave, por desinteresse e
desinformação?

Quanto mais o Estado retarda as soluções, mais os problemas se
complicam. As Emendas Constitucionais n°5 19 e 20, das malfadadas,
perversas e interessadas mudanças na estrutura do Pais - as
chamadas reformas administrativa e previdenciária, que tiveram tão-
somente a finalidade de cumprir acertos deste Governo com os
interesses internacionais bancados e ordenados pelo FMI e outros
agentes de exploração colonial -, acabaram por criar dificuldades, aqui
relatadas pelo Prof. Paulo Neves. Entretanto, outro problema surgiu,
recentemente, no dia 29 de maio: o art. 30 da Constituição do Estado
estendeu aos empregados de empresas conveniadas que prestam
serviço ao Estado o benefício da estabilidade constitucional, O
Governador da época interpôs uma ADIN, conseguiu a liminar,
considerando inconstitucional esse dispositivo, e, em julgamento do
mérito, no dia 29 de maio, o Supremo confirmou a liminar, no
entendimento de que os servidores que pertenciam ao extinto
CREDIREAL e a outras prestadoras de serviço para o Estado não
estariam abrigados no que dispõe o art. 19 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição da República.

Agrava-se ainda mais o já complicado cargo, pois são milhares de
servidores, alguns já aposentados, passando pelo crivo da ilegalidade
no Supremo. Nesse sentido, pleiteamos da Assembléia Legislativa a
interseção junto ao Supremo Tribunal para clarear essa sentença. O
que houve foi uma brutal desumanidade, entre tantas que se cometem
no Estado. Boa parte desses servidores eram contratados diretamente
pelo Estado, através da administração direta e, principalmente, da
administração indireta, no regime da CLT, por autarquias e fundações.
Em 1987, um ato discricionário do Estado, prepotente e arbitrário,
encerrou o contrato desses servidores, transferindo-os para o
CREDIREAL, e depois, com o mesmo caráter discricionário,
prepotente e arbitrário, retornando-os aos quadros do Estado. Agora
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vem o Supremo Tribunal considerando que esses servidores não
têm o benefício previsto no art. 19. São situações que se acumulam,
que se amontoam, que se ajuntam, de perversidades e crueldades,
com um contigente de trabalhadores fundamentais, decisivos,
imprescindíveis à ação institucional do Estado e à ação institucional
dos órgãos onde os servidores estão lotados.

Mais do que isso, não se trata de boiada tangida, que o Governo
pode jogar para qualquer curral, para qualquer manga. E gente de
sangue, com sonhos, desejos, vontades, que se vê impedida até de
sonhar, porque os pesadelos da indefinição funcional são maiores do
que os sonhos. Defendemos a tese de que a predominância desse
problema, no decorrer do tempo, pode justificar uma jurisprudência.
Recorro a uma frase do Prof. Paulo Neves: "Estamos com o direito até
o momento em que ele não atente contra a vida". E o que se faz, no
Estado, são atentados permanentes contra a vida de milhares de
servidores, porque não são apenas 15 mil, caso levantemos os
designados da educação que, inclusive, foram contemplados pelo art.
29 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual, que
lhes estendeu a estabilidade desde que tivessem cinco anos de
continuado exercício, independentemente das interrupções nas férias,
contando-se, nesse interstício, cinco anos de continuado exercício, de
anos letivos. A omissão do Estado frente a esse problema é mais do
que um desinteresse, é um crime, pois já tivemos colegas que
faleceram por infarto diante da indefinição da aposentadoria. Colegas
nossos, com tempo para se aposentar, encaminharam processos, que
lhes foram negados. Temos uma situação extremamente complexa
com relação a ex-servidores da ex-PROBAM, situação de servidores
que hoje, através de atos normativos da Secretaria de Administração,
são impedidos de ter acesso a benefícios básicos, elementares,
previstos em lei, determinados constitucionalmente, mas que um ato
normativo de um Secretário proíbe.

Em Minas Gerais ainda existem situações cujos atos normativos e
decretos são superiores e mais fortes do que as leis, numa inversão
absoluta da legalidade jurídica. A situação dos servidores de função
pública, cuja maioria tem 20 anos de serviços prestados ao Estado,
boa parte já chegando às vésperas da aposentadoria, cria uma
perspectiva sombria para o Estado, porque se não se confirma a
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previdência, transferindo-os para o regime geral, será aberto um
rombo no Estado, que perderá suas contribuições para a previdência
e para a seguridade social. Além disso, se obrigará a fazer a
complementação para o regime geral ou INSS. Os demais, efetivos,
para compor seu regime de previdência, deverão arcar com uma
alíquota absurda. Alguns técnicos do Governo indicam uma aliquota
de 117%, ou seja, vou dar o meu salário para o Estado e ainda
buscarei mais 17% no agiota, a fim de pagar a minha aposentadoria.
O Estado não pode virar as costas para essa situação. Lamentamos a
ausência de representantes do Estado nesta Mesa, como a
Procuradoria, que seria o órgão mais apropriado para discorrer sobre
esse aspecto.

Uma proposta para a busca de soluções seria a criação de um
quadro especial dos servidores de função pública, com os mesmos
direitos dos efetivos, com uma carreira especifica, a fim de que não
sejam apenas servidores em processo vegetativo de existência no
Estado, como querem alguns técnicos, alguns burocratas, que não
têm sensibilidade humana para compreender que se trata de um dos
mais perversos dramas sociais existentes na administração pública
brasileira. Em nosso Estado, o que se faz em muitos momentos é um
exemplo, uma lição, um modelo, um paradigma do que não deve ser
feito na administração pública. O que reclamamos do Estado - no seu
conjunto dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo - é que acene
com uma solução, proponha uma alternativa.

Que o Estado venha para o debate, não com evasivas, não com
dissimulações, mas com propostas concretas, objetivas, com
alternativas que efetivamente possam transformar os servidores
públicos, os servidores detentores de função pública e todos os
demais em trabalhadores efetivamente integrados no quadro de
pessoal do Estado, com direitos, deveres e obrigações perfeitamente
definidas, porque só assim se fará justiça. Só assim se terá uma ação
digna de uma estrutura humana. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Vamos dar início aos debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas
aos expositores. Já temos muitas escritas, mas poderão, também, ser
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orais. Para que possamos agilizar o debate pedimos
encarecidamente aos participantes que desejarem fazer uso do
microfone que não ultrapassem os 3 minutos na sua intervenção,
assim como também pedimos aos expositores que sejam o mais
sucintos e objetivos possível. Aqueles que usarem o microfone são
dispensadas as formalidades das saudações pessoais, para que
tenhamos o maior número de perguntas e respostas.

Debates
O Sr. Paulo Neves de Carvalho - Primeiro, a propósito da

observação do Deputado Mauro Lobo, quero dizer o seguinte: as duas
Propostas de Emenda à Constituição n°s 39 e 40, até pelo fato de
estarem tratando da mesma matéria, o art. 105 de uma e o art. V de
outra, é importante que recebam uma revisão de ordem formal. Foi
feita a sugestão de que se aguardasse um pouco na tramitação das
duas propostas nesta Assembléia. Estamos precisando efetivamente
de um melhor conhecimento da situação. Acabei de ouvir aqui, do
ilustre representante da União Nacional dos Servidores Públicos,
informações que considero preciosas. O quadro de informações com
que estamos lidando é insuficiente, porque o universo de informações
é complexo, envolve várias situações jurídicas. A proposta de emenda
à Constituição deverá abarcar, na solução que adotar, esse universo
como for levantado, para respondermos a essa pergunta: que
problemas, reunidos neste universo, podem ser solucionados por meio
de uma proposta de emenda à Constituição?

Quero solicitar aqui, de público, ao ilustre representante da União
dos Servidores Nacionais que, por gentileza, forneça-me todos os
dados de que dispõe sobre esse concurso público que foi realizado,
segundo observei, em 1991, e sobretudo do andamento que esse
concurso teve na justiça.

Os senhores estão vendo que estamos conversando, mas, na
verdade, estamos meio no escuro e não encontramos solução para
um problema tão complexo e tão grave, a não ser que os dados
estejam rigorosamente levantados e conhecidos. Isso é
absolutamente necessário.

Quero dizer aos senhores que saio daqui animado. Podem acreditar.
Saio daqui animado porque jamais admiti que não devêssemos nos
debruçar com todo o empenho sobre um problema tão carregado de
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humanidade, de sentido humano, de interesses humanos, e não é
possível que o direito não ofereça algum caminho para essa solução.
De modo que vamos continuar pelejando, mas é preciso que os
senhores colaborem ativamente. Os senhores já perceberam como é
difícil, no enunciado abstrato de uma regra na proposta de emenda à
Constituição, envolvermos situações concretas diferentes. Acho que
esta reunião de hoje está gerando esse grande fruto.

Estamos saindo convencidos de que é preciso que nos
empenhemos na busca da solução. E evidente que não é fácil. Se
fosse, não estaríamos reunidos aqui.

O Deputado Mauro Lobo - Em relação à observação do Dr. Paulo
Neves de Carvalho, quero dizer que, como relator dessas propostas
de emendas à Constituição, estou totalmente aberto a novas
contribuições que possam dar-lhes encaminhamento mais adequado.
E importante fixar que esta é uma Casa política, então, a proposta que
fizemos visa atingir um objetivo, que é dar solução adequada ao
problema dos servidores da função pública. Quanto à parte jurídica - a
forma mais adequada para que possa se tornar efetiva essa vontade -,
queremos o apoio dos diversas segmentos, assim como estamos
tendo o apoio do Prof. Paulo Carvalho. Não encerramos, com isso, a
proposta. Está aberta. O que importa é que, politicamente, colocamos
• idéia. Vamos agora, juridicamente, aperfeiçoá-la.

O Sr. Lincoln Alves Miranda - Professor, qual seria a melhor redação
• er dada ao art. 105 da Proposta de Emenda à Constituição n° 39?

O Sr. Paulo Neves de Carvalho - Confesso que não tive
oportunidade de lidar especificamente com essert. 105, mas vou lê-
lo agora e dar a resposta. "Aos servidores e detentores de função
pública que se encontram no exercício de suas funções, prestando
serviço à administração direta ou indireta do Estado e que estão
contratados por prazo indeterminado, admitidos em data anterior à
instituição"... Esse é o art. 105 da Proposta de Emenda à Constituição
n° 39.

Os senhores podem perceber que, depois de dizer que são
assegurados ao titular de função pública os direitos, as vantagens e
as concessões inerentes ao ocupante de cargo público - é claro que
isso nos torna a todos muito felizes -, o art. 105 faz uma ressalva:
excluídas a estabilidade e a efetividade.
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Ora, se dos direitos excluem-se a estabilidade e a efetividade,

naturalmente está excluída a possibilidade de ser titular de cargo
público, porque é preciso ocupar cargo público para ser efetivo. Então,
onde está a observação? E que essa emenda é posterior à Emenda
n° 20 e, sendo assim, como está sendo inserida numa Constituição
Estadual, é claro que está presa á Constituição da República, na qual
está inserida a Emenda n° 20. Se a Emenda n° 20 diz que a
aposentadoria é para ocupante de cargo efetivo, então podem
perceber que reside ai a grande contradição de ordem jurídica.

Os senhores podem perguntar: e antes? Antes não havia esse
problema, porque a Constituição da República não dizia que, para
aposentar-se, o servidor tinha de ser titular de cargo em caráter
efetivo. Mas tinha direito à aposentadoria aquele que tivesse prestado
voluntariamente tantos anos, podendo, depois, contar-se o tempo
prestado à União, aos Estados ou aos municípios ou até à iniciativa
privada, mediante compensação financeira.

Portanto, pode-se perceber que, não fosse o entrave da Emenda n°
20, não estaríamos efetivamente discutindo o problema, porque a
emenda à Constituição mineira o resolveria integralmente.

O Sr. Presidente - Pergunta feita por Cláudia Maria Oliveira Gelape,
da ASSIMA, ao Dr. Sebastião Soares: "O Estado pode demitir os
servidores de função pública? Se isso ocorrer, seriam indenizados? A
criação do quadro especial dos servidores de função pública significa
aumento de despesas para o Estado?"

O Sr. Sebastião Soares - Pelas regras atuais, os detentores de
função pública não têm nenhuma garantia, nenhuma definição sequer
de critérios de demissão. Então, a rigor, seriam demitidos sem direito
a nada. Para qualquer outra providência, o servidor teria que recorrer
à justiça, porque, pelos termos atuais, não há nada que assegure

o proteção social, pelo menos nos moldes da CLT. Então, o servidor
o detentor de função pública e os demais servidores precários do

Estado não têm proteção social sequer no que diz respeito a
o indenizações diante de demissão.
o
	Quanto à segunda parte da pergunta, a criação do quadro especial
o não significa despesa, porque, até o momento, os detentores de
-c função pública têm os adicionais, as progressões, apesar de ninguém

estar recebendo progressão no Estado, o que é outra vergonha.
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Portanto, o quadro especial, a rigor, não significaria aumento de
despesa com pessoal no Estado, porque é apenas remanejamento do
que já existe dentro de um quadro especifico, com a carreira
específica.

O Sr. Presidente - Para o Prof. Paulo Neves, há duas perguntas
muito parecidas. Vou lê-Ias em conjunto.

Augusto Monteiro Guimarães, servidor de função pública da
FHEMIG: "Qual a medida que se deve tomar para resolver a questão
dos servidores em função pública? Não será a efetivação? Será isso
possível mediante a realização de concurso interno, à maneira do que
foi feito para efetivar os que a Constituição Federal declarou
estáveis?".

O Sr. Paulo Neves de Carvalho - A resposta é a seguinte: os
senhores verificaram que o titular da função pública sujeita-se a um
regime dito estatutário. Isso significa estar sujeito a uma lei editada
pelo próprio Estado. Nessa lei, então, os senhores poderão encontrar
resposta para esta pergunta: quais são os direitos, quais são as
obrigações, as vantagens a que tem direito o titular de função pública?

A Proposta de Emenda Constitucional n° 40 atribui ao titular de
função pública o que, na Constituição Estadual, consta no art. 31. E o
art. 31 remete ao art. 71 da Constituição, que diz assim: "ao servidor
público fica garantido salário mínimo". Naturalmente, a expressão
seria vencimento mínimo. Salário mínimo, salário noturno, repouso
semanal remunerado - são 13 ou 14, salvo engano, as vantagens
atribuídas na PEC n° 40 ao servidor titular de função pública. Aliás,
devo dizer que não há qualquer restrição à atribuição dessas
vantagens aos titulares de função pública. Resta saber se, na
verdade já não têm essas vantagens. Isso me causou certa
estranheza, quando a PEC n° 40 faz remissão ao art. 41, que cogita
de salário mínimo, de repouso semanal remunerado, salário noturno,
direito a férias regulamentares... Será que os titulares de função
pública não têm direito a férias regulamentares? Será que quando o
trabalho deles é noturno não ganham o direito extra que a
Constituição lhes assegura? A verdade é que a PEC n° 40 está
assegurando a eles todo esse elenco de 13 ou 14 vantagens que o
art. 31 da Constituição mineira atribui.
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O problema não está no art. 31. É que a PEC manda aplicar ao
titular da função pública o art. 36 da Constituição, que trata de
aposentaria. Aí vamos a ele e ficamos felizes, porque esse artigo,
ainda na sua redação atual, não condiciona à aposentadoria a
titulariedade de cargo ocupado em cargo efetivo. O problema é que,
neste momento, há uma norma que é superior à Constituição
Estadual, que é a Constituição Federal, que diz assim: o servidor
titular de cargo efetivo terá direito à aposentadoria.

Conforme vêem, esse é o quadro jurídico. Então, a pergunta é: não
poderiam sujeitar-se a um concurso interno? O concurso interno, no
passado, foi muito usado. Como Secretário de Administração no
Estado, usamos largamente o concurso interno. Aliás, foi na época do
Governo a que pertenci que se utilizou o instrumento de readaptação.
Então, milhares e milhares de funcionários foram readaptados sem
concurso público, em nome da realidade. Mas naquele tempo isso era
possível. Posteriormente, não é mais possível a readaptação e não é
mais possível o concurso interno. A única figura de concurso interno
possível é a do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias, a
propósito dos servidores que, em 5110188, tivessem já cinco anos de
serviço continuado. E, mesmo assim, a Constituição diz: esses que
estão se estabilizando, sem efetividade, poderão alcançá-la, isto é,
poderão alcançar efetividade, mas terão que fazer concurso- Não
dizem que é concurso público, conforme já foi assinalado. O que
significou, no entanto, que a administração pública brasileira de modo
geral adotou o concurso interno para efetivar aqueles que haviam
alcançado a estabilidade com base no art. 19 do Ato das Disposições
Transitórias. Mas hoje não há mais interinidade, não há mais concurso
interno, readaptação. Esses institutos pertencem ao passado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - O senhor respondeu
também à pergunta do Luiz Augusto Palma, da FHEMIG.

O Sr. Antônio Carlos Hilário - Vou tentar ser breve, pois, de fato,
com relação ao debate, estou sendo contemplado. Resgatando um
pouco da discussão feita com a Dra. Carmem Lúcia agora há pouco,
todo esse processo de discussão da reforma tem um objetivo, que é a
adequação do Estado ao modelo extemporâneo que nos está sendo
colocado, de uma realidade de fora, totalmente diferente da nossa.
Não temos que debater apenas alguns aspectos no conjunto das
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Proposta de Emenda à Constituição no 40, por exemplo -, mas
também o papel e a função do Estado, que é o que está colocado,
para, a partir daí, começarmos uma discussão coletiva.

Especificamente com relação à função pública, foram colocadas
algumas coisas que nos remetem a unia carta de compromissos entre
os servidores, a sociedade e a Assembléia Legislativa, para
definirmos melhor a situação, sem causar muitas injustiças. Então,
acho que não podemos acatar nenhuma definição que venha do
Governo antes de resolver essa questão.

Bem, se precisamos de uma redefinição do papel e da função do
Estado para chegarmos a um modelo, há uma preocupação colocada
nessa reforma administrativa que dialoga com uma preocupação que
tenho - e que acho que deveriam ter todos os servidores e toda a
sociedade. A reforma versa algo sobre a questão do direito de greve.
Se pensamos o Estado em uma determinada lógica e se já se trabalha
com uma redefinição do direito de greve, quanto mais trabalhadores
com um vínculo frágil, como os da função pública, tivermos na
estrutura do Estado, mais difícil será termos uma ação social capaz de
deter uma lógica de Estado que rume contra os interesses da
sociedade. Então, tudo isso tem dé ser revisto no conjunto, para que
consigamos construir um Estado justo para a sociedade, que é que
paga os impostos.

O Sr. Paulo Neves Carvalho - Na verdade, o senhor não fez uma
indagação, mas uma exposição - por sinal, muito bem feita. Quero
apenas lembrar que a reforma administrativa do Estado é um esforço
de teorização que encantou a todos os intelectuais, mas que não
passou de um esforço de teorização. Praticamente não deu frutos.
Está na percepção de todos que os frutos que vieram são muito
poucos - reduzem-se à instituição de algumas agências nacionais
reguladoras, dotadas de um poder normativo bastante assinalado, à
instituição de organizações sociais e ao diferimento da realização do
interesse público para a própria sociedade. Então, nesse quadro de
teorização, há um esforço doutrinário, sob certo aspecto até bem
elaborado e construído, com o propósito de transformar o Estado em
um agente guindado à condição de eficiência - como se a lei, por si,
tornasse o Estado eficiente. Então, podem ver que continuamos
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praticamente como estávamos antes da Emenda n° 19.
Perceberam alguma mudança no Estado em decorrência destes mais
de dois anos de vigência da Emenda n° 19? Que modificações
perceberam? Foram alcançados por alguma conseqüência? Que
frutos estão usufruindo em nome dessa reforma administrativa? Na
verdade, nenhum.

O Sr. Sebastião Soares - Quanto à intervenção do companheiro
Hilário, é absolutamente pertinente que a precarização do trabalho
implica diretamente a dificuldade de mobilizações que temos. Por isso,
queremos fazer um convite e uma convocação a todos os servidores -
de função pública ou em situação precária. Só a mobilização e a
pressão serão capazes de fazer reverter essa situação. Não dá para
ficarmos encolhidos nas repartições, em nosso canto, esperando que
a solução venha de um Deputado, da Assembléia Legislativa, deste
ou daquele Governo. E necessário que haja pressão, mobilização, que
tenhamos capacidade de organização para construirmos uma
proposta que seja não só de nosso interesse, mas, principalmente, do
interesse maior da sociedade.

O Sr. Moisés Meio - Prof. Paulo, hoje, na parte da manhã, o
Secretário do Planejamento disse que não haverá reforma
administrativa sem urna adequação administrativa. E mais uma
situação que ficou no ar para ser definida. Disse que o Estado não
fará uma reforma concreta, mas sim de pontos.

O Secretário de Administração, na questão da função pública, pediu
30 dias para dar uma resposta. Se o Estado de 1990 a 2000 não
conseguiu dar uma resposta, oxalá dê a resposta em 30 dias.

Chego à conclusão de que a solução para o problema da função
pública está nesta Casa. Os Srs. Deputados têm de assumir uma
atitude, e também nós, servidores públicos, detentores de função
pública, temos de nos mobilizar e vir a esta Casa, para definirmos
juntos com os Srs. Deputados a nossa solução. Percebo que o
Governo é uma casa de vaidades. Há descontinuidade administrativa,
de tal maneira que o Secretário chega aqui e não sabe as coisas de
sua Pasta, diz que só tem dois meses que está no cargo. Lava as
mãos de um problema tão sério como é a questão da função pública.
E o futuro de milhares de famílias que está em jogo. Um Secretário
chega e diz que só tem dois meses, o outro diz: entrei agora, não



tenho as definições, que são políticas.	
376

Faço um apelo a esta Casa para que assuma esse papel e ao Sr.
Governador, que deve estar nos ouvindo e vendo, para que elimine as
vaidades, para que aceite as soluções que venham desta Casa.
Porque há um compromisso do Sr. Governador para com os
servidores públicos.

Sem a participação dos servidores, não haverá solução para o
problema da função pública. Faço esse apelo aos servidores. Não
adianta ficarmos em nossas salas, de braços cruzados, aguardando
alguns dos "últimos moicanos" que têm coragem de dar o rosto e sair
reunindo e discutindo soluções. Se todos ganharmos, ótimo. O pior
será, se todos perdermos. Muito obrigado.

O Sr. Paulo Neves de Carvalho - Gostei muito da sua exposição, por
uma razão, porque há um vezo na administração pública brasileira de
confundir reforma administrativa com modificação de organogramas.
Acrescentam-se ou suprimem-se secretarias, acrescentam-se ou
suprimem-se ministérios, e nisso reside a reforma administrativa.
Nenhum Governo, nestes últimos anos, cogitou modernizar a
administração pública. Todos se empenharam em criar ou extinguir
secretarias. Nada mais do que isso.

A Sra. Sandra Silvestrini - Boa-tarde a todos. Queria enfatizar as
palavras do Moisés e pedir a esta Casa que assuma essa
responsabilidade. Sabemos que se trata de uma tarefa árdua.
Aproveitamos também este momento - e sou representante dos
servidores da justiça de I a instância - para poder desmentir algumas
informações que estão sendo vinculadas pela imprensa sobre um
"trem da alegria" que estariam tentando passar. Mas o SERJUSMIG
está também nesse trabalho. O que estamos buscando aqui é que
conforme uma jurisprudência mineira publicada no "Minas Gerais" do
dia 10 de junho, negando aposentadoria de um professor designado
há dez anos, chamando-o de temporário. Ou seja, um professor, com
dez anos de serviço público, teve a aposentadoria negada. Um
Desembargador foi vencido e no caso refletiu muito bem o que penso,
dizendo que o instituto da convocação e da designação usado
atualmente tem o objetivo principal de tentar burlar, ou seja, de
enfrentar os direitos trabalhistas dos servidores.

Do jeito que está, fica muito fácil. Você contrata o servidor e o deixa



rs

377
10, 11 ou 12 anos trabalhando, e amanhã o mánda embora sem
indenização, para não gastar com sua aposentadoria. Agora, vai ter
de haver coragem, porque se isso ocorresse na iniciativa privada, a
imprensa e a televisão dariam espaço, dizendo que se trata de mão-
de-obra escrava, exploração de trabalhador. Mas, quando isso ocorre
no serviço público, como já se acostumou a chamar serviço público
para nos destruir com essas Emendas n°s 18, 19 e outras, para poder
convencer á sociedade que está errado, coloca-se contra o servidor o
'Irem da alegria".

Chamamos a atenção, pedindo novamente ao Deputado Doutor
Viana - e somos testemunhas de que ele tem apoiado os servidores
na Casa - para passar essa responsabilidade à Assembléia, que deve
ter coragem de encarar esse problema, porque as pressões contrárias
virão. Estamos solicitando um quadro suplementar, transitório ou outro
nome qualquer, porque, neste momento, há um grande risco de se
aproveitar dessa instabilidade e de demitirem esses servidores para
economizar aposentadoria e para não indenizar. Então, vai haver
novos funcionários e começar tudo do zero. Essa reforma da
Previdência é um risco, e, por isso, pedimos à Casa atenção e
coragem para enfrentar os boatos e a pressão que vão surgir. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Esta pergunta é para o Deputado Mauro Lobo, de
Giseli Dornelas, da Secretaria de Estado da Educação: "Fala-se de
servidores de função pública e de servidores do cargo em comissão,
mas não se fala dos servidores designados que pertencem ou ocupam
o quadro administrativo - alguns já contam com cinco e até dez anos
de trabalho ininterrupto. O que fazer? Onde encaixar esses
servidores?".

O Deputado Mauro Lobo - Suponho que a abordagem da Giseli, da
Secretaria da Educação é somente do caso dos professores que são
designados. Trata-se de um assunto que merece um discussão mais
ampla, porque já temos casos concretos de funcionários nessa
situação que já atingiram 30 anos de magistério e que não têm nem o
direito à aposentadoria. Se não pudermos colocar essa situação na
discussão dessas duas propostas de emenda à Constituição, acho
que mereça um estudo em separado para buscar uma solução ou,
pelo menos, o reconhecimento de alguns direitos que hoje são
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O Sr. Presidente - Esta pergunta é dirigida ao Prof. Paulo Neves, de
Adilson de Brito, representante dos servidores da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais: "A Constituição Federal
assegura direitos a quem trabalha. Logo, não lhe parece que, antes de
tudo, é inconstitucional não reconhecer direitos a esse grupo de
trabalhadores? Qual o procedimento que os servidores devem adotar
atualmente? Entrar na justiça? Aguardar a tramitação das emendas
constitucionais? Observo que houve diversos pedidos de
aposentadoria, os servidores faleceram e nenhuma contribuição foi
feita ao INSS.

O Sr. Paulo Neves de Carvalho - Tenho me envolvido, de modo
muito especial, com o problema atinente aos titulares de função
pública e comissionados desta Assembléia Legislativa. Tenho
participado de numerosas reuniões com a Procuradoria desta Casa,
que está se empenhando realmente na busca de solução. Em termos
gerais, é claro que a Constituição, em seus arts. ? e 3°, notadamente
o 30, quando estabelece objetivos fundamentais da República, lá
insere direito ao trabalho. Ele realmente é condição de sobrevivência,
é fator de sobrevivência social, está intimamente ligado à dignidade da
vida humana. Não se pode compreender a vida humana respeitada na
sua dignidade à margem do emprego ou do trabalho. Ora, essa é a
idéia geral.

A própria Constituição tem mecanismos específicos dirigidos aos
trabalhadores do Estado, àqueles que prestam serviço ao Estado: os
servidores públicos. São esses dispositivos específicos que regem a
matéria e tratam de efetividade, estabilidade. Estamos aqui, hoje, para
encontrarmos caminhos em favor daqueles que, estando há muitos
anos no exercício do serviço público, em função pública ou atividade
comissionada, não alcançaram ainda um dos seus grandes sonhos: a
aposentadoria.

Estamos tentando descobrir esses caminhos dentro do quadro de
normas específicas que a Constituição consagra a propósito da
situação.

O Sr. Presidente - Pergunta a Sebastião Soares: "Como fazer essa
mobilização, recebendo sempre as pessoas de função pública,
quando assim procedem, ameaça de demissão?".
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O Sr. Sebastião Soares - Precisamos fazer um paralelo. Se isso

fosse verdade, não haveria também a mobilização dos trabalhadores
da iniciativa privada. E uma luta de todos os trabalhadores.

Há várias formas de luta. Uma delas é conhecer a realidade,
organizar reuniões no local de trabalho, discutir essa situação, propor
alternativas, fazer mobilizações internas nos órgãos e participar das
mobilizações gerais. A ameaça de demissão, se há, não é para um,
mas para todos. E a mobilização que propomos não é para um, mas
para todos, não somente servidores detentores de função pública. O
problema da função pública não é exclusivo seu; é também de todos
os demais servidores. Não fazemos distinção entre servidores
efetivos, de função pública, designados na mobilização e defesa de
seus direitos, porque, nesse momento e nessas condições, estamos
todos no mesmo barco, somos todos um contingente de trabalhadores
que estão passando por necessidades, inclusive direitos básicos não
reconhecidos.

E necessário dizer, também, que nós, servidores do Executivo, não
tivemos reajuste. O que ocorreu foi a concessão de abono, que
afronta e desrespeita o principio da carreira, fazendo com que
servidores com menos tempo tenham ganho maior que os mais
antigos. Jamais, em momento algum, discutiu-se nenhum assunto
relaçionado à produtividade no SINEP.

Para que possamos obter melhorias salariais e resgatar aquilo que
nos 'é negado, é necessária a mobilização, independentemente das
ameaças. E preciso, neste momento, matar  medo.

O Sr. Eustáquio Mário Ribeiro Braga - Companheiros, até parece
que as falas estão repetidas, mas não estão. Estou aqui não para
dirigir perguntas, uma vez que a exposição do Prof. Paulo Neves foi
brilhante, e o seu pensamento vem ao encontro do nosso, mas acho
que deveríamos investir naquilo que vem contrariar os direitos
adquiridos dos servidores, que estão sendo tolhidos. Quando se faia
na Emenda n° 19, diz-se que, na reforma, nada aconteceu. E já falei
que aconteceu o qüinqüênio. A partir da Eménda n° 19, ele está sendo
calculado apenas sobre o salário base. Então, houve perdas, houve
tolhimento de direitos históricos dos trabalhadores. Não podemos
aceitar isso. Vários assuntos têm sido discutidos, mas apresentamos a
pauta, reivindicamos, e sequer tivemos resposta. A cada três meses,
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me à vontade, porque sou um dos representantes que têm cobrado do
Governo.

As vezes, vimos a esta Casa do povo e temos que ser mais
políticos, porque precisamos do apoio dos Deputados para aprovar as
leis que nos beneficiam. E temos que participar, no CINEPE, de
reuniões cansativas com Secretários que querem dar aula de
administração pública, quando são maus gestores públicos. Então,
fica difícil chegar à Casa do povo e, em 3 minutos, passar tudo o que
aconteceu nesses dois anos. Nem sempre, os servidores podem estar
presentes quando os chamamos para manifestações públicas, porque
são retaliados, têm medo.

Companheiro Tião, estamos precisando deste debate, mas, mais do
que o debate, clamo por solução. Se o Governo quisesse resolver a
situação dos servidores públicos, nem precisaríamos estar aqui,
discutindo; bastava um ato do Governador, como fez o Presidente
Fernando CoIlor, como fizeram os demais Governadores. Gostaria
que, mais uma vez, fosse registrada a insatisfação dos servidores e
que as medidas que vieram prejudicá-los sejam banidas do cenário
político nacional.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Helena Costa, dirigida ao
Deputado Mauro Lobo: "Por que a própria Assembléia Legislativa está
omissa quanto à situação de aposentadoria dos seus funcionários de
recrutamento amplo? Seria justa uma ação direta de
inconstitucionalidade da Resolução n° 5.132193 para solucionar o
problema?".

O Deputado Mauro Lobo - Diria que o caso do recrutamento amplo
foge ao tema principal deste debate, que é função pública.
Recrutamento amplo tem uma característica diferente, inclusive,
sabemos que os servidores não têm garantia, são demissiveis "ad
nutum".

Desconheço o que diz, exatamente, a Resolução n° 5.132193 e, por
isso, não poderia responder neste momento, mas podemos passar a
questão à Mesa Diretora e pedir resposta à sua indagação.

O Sr. Guaraci Marques Bragança - Está provado que, quando se
quer fazer algo, faz-se. O Governador, em campanha, prometeu a
integração dos policiais expulsos da Policia Militar e a promoveu.
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Estamos sendo expulsos, agora. Visto que Minas Gerais e Alagoas
são os únicos Estados que não promoveram a regulamentação da
função pública, gostaria de perguntar ao Deputado Mauro Lobo se,
por acaso, essa comissão, a titulo de enriquecimento de subsídios
para uma regulamentação em Minas, encomendou, em outros
Estados que já promoveram tal regulamentação, um parecer sobre o
processo.

Além disso, gostaria de perguntar ao Sebastião como ficaria a
situação dos funcionários da extinta CREDIREAL que foram
absorvidos pela lei do regime jurídico único.

O Deputado Mauro Lobo - Guaraci, concordo que, quando o assunto
é difícil e há vontade política, as coisas podem se tornar viáveis.

Com relação a seu questionamento, a Mesa encomendou ao Sr.
Paulo Neves um parecer sobre o assunto. Certamente, uma pessoa
com a qualificação do professor verifica vários aspectos e os fatos
ocorridos em outros Estados. A assessoria da Casa, quando analisa
um tema como esse, recorre a situações análogas em outros Estados.
Estamos abertos a toda a contribuição a fim de encontrar o melhor
caminho para a solução. E o que todos queremos.

o Sr. Presidente - Míriam Souza Pinto Alvarenga, da ASSIMA,
pergunta ao Prof. Paulo Neves: "Argüida a inconstitucionalidade do
recolhimento das contribuições dos servidores de função pública em
favor do INSS, como fica o Estado se os servidores de função pública
passarem a contribuir para o regime geral da Previdência? Como
ficam as contribuições atrasadas?".

O Sr. Paulo Neves - O problema exposto na pergunta é bastante
delicado. No início da exposição, disse aos senhores que, nas
reuniões de que tenho participado, com representantes do Governo,
do Ministério Público, do Executivo, da Assembléia Legislativa e do
Poder Judiciário, pude observar que, agora, está se tentando
estabelecer uma política comum de natureza previdenciária, o que
inexiste, há apenas ações dos Poderes, isoladamente. Não há
Consenso, uma política comum. Mas deram-me a impressão de que
estão mesmo procurando encontrar esse denominador comum. A
solução adotada, nessa política comum, há de ser do Estado, isto é,
há de abranger, uniformemente, todos os Poderes, pois é inimaginável
que cada Poder construa sua própria idéia previdenciária. E preciso
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que se estabeleçam caminhos comuns.

O problema previdenciário da função pública estará resolvido, caso
se encontre solução para o art. 30 da Emenda Constitucional n° 20,
que trata da Previdência. Em outras palavras, essa emenda aplica-se
àqueles que não são titulares de cargo em caráter efetivo, e ai estão
abrangidos todos os comissionados, os chamados designados e os
pertencentes à função pública. Em todos esses casos, não existe a
efetivação, que, agora, nessa altura, depende de concurso público.

Dissemos que uma primeira sugestão deve ser a da ADIN, que pode
alterar profundamente o rumo das coisas, porque, se, na ADIN,
reconhecer-se que o § 30 do art. 40 da Constituição da República é
inconstitucional em relação aos Estados e municípios, estará aberto o
campo para as propostas de emenda à Constituição mineira, que terá
liberdade para resolver o problema. Os senhores perguntam: mas, até
lá, o que poderemos fazer? Parece-me que algumas medidas serão
adotadas, sendo uma delas o levantamento rigoroso da situação, para
que se conheça, desse universo de designados, função pública e
comissionados, todas as situações jurídicas em que se encontram,
isso porque a proposta de emenda à Constituição receberá uma
formulação, isto é, uma construção formal que possa, tanto quanto
possível, abranger todas as hipóteses. Não acredito numa solução
única, definitiva para todos. Minha idéia é a de que, se abrirmos o
caminho a partir da ADIN, o problema estará muito menos difícil.

Por outro lado, pedi ao representante da União do Serviço Público
que nos passe todos os dados relativos ao concurso público realizado,
no passado, por titulares de função pública. Percebem que há
informações ainda pouco esclarecidas, que devem ser dominadas? O
parecer que me pediram só não recebeu formulação definitiva,
porque, para buscar a solução, resolvi participar de reuniões no
Estado para perceber o esforço que o próprio Governo está fazendo
na busca das soluções e para me inteirar, mais aprofundadamente, do
problema. Essa é a razão da minha presença, do meu esforço e da
minha efetiva intenção: servir aos senhores

A Sra. Josélia Barroso Queiroz Lima - Prof. Paulo Neves, num país
em que, conforme as palavras da Profa. Carla, estamos vivendo uma
crise de legitimidade e de inserção de uma política neoliberal, se
optarmos por entrar com uma ação de inconstitucionalidade, como
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ficariam resguardados os nossos direitos? Estou perguntando isso,
porque, em razão daquela moratória decretada pelo Governo mineiro,
sofremos e ainda estamos sofrendo pressão por parte do Governo
Federal. Portanto, quero entender essa situação, até mesmo, para
fazer uma opção consciente.

O Sr. Paulo Neves de Carvalho - Estamos debatendo a busca de
uma solução, tanto quanto possível, abrangente. Para isso, temos
invocado o exemplo do Governo Colior, que, aprovando o estatuto, a
Lei n° 8.112, aprovou um artigo que efetivou todos de uma só vez,
sem concurso público. Foram feitas referências a decisões em outras
administrações estaduais, que adotaram o mesmo caminho. No
entanto, se era inconstitucional, como foi tolerado, como foi aceito?
Quando o quadro é alterada, é modificado, quando é um tempo novo,
as idéias costumam se alterar. Não sei se a idéia da efetivação, pura e
simples, dos titulares de função pública conseguiria, nesta
Assembléia, consenso entre os Deputados, adesão por parte do
Executivo, ou se o Executiva assumiria um papel diferente, de
contradição.

Somos assaltados por dúvidas, parque não percebemos a mesma
intenção, o mesmo procedimento; pelo contrário, percebemos
diversos Estados e o Governo Fedêral adotando uma solução que
permaneceu. Lembrando Carlos Drummond de Andrade, uma grande
pedra instalou-se no caminho, que é a Emenda n°20, que não existia.
Por isso, lamentamos que as medidas não tenham sido tomadas
antes dessa emenda, porque teria sido possível: a aposentadoria não
estava condicionada a que os servidores estivessem ocupando um
cargo em caráter efetivo. Não havia essa condição. Mas hoje essa
condição existe. Então, a pedra está no caminho. Como remover essa
pedra? Havemos de encontrar um caminho. Temos de lutar por isso.
Alguns desejam saber se haveria muita importância se a solução
ficasse meio arranhada em termos de constitucionalidade. Prefiro
deixar a resposta para vocês.

O Sr. Renato Barros - Gostaria de colocar duas preocupações.
Primeiro, com relação às palavras do Prof. Paulo Neves no tocante à
Emenda n° 20, que o Estado poderia ter dado solução. Acho que é
importante lembrar, professor, que o projeto do Governo anterior
estava muito mancomunado com o do atual Presidente. Tinham
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aqui a outro projeto de esvaziamento do Estado, demissão de
servidores. Estava sendo proposto para o Estado outro modelo. É
pertinente a observação do senhor, mas existia um projeto anterior do
Governo que comandava este Estado.

Queria ressaltar dois pontos que foram aqui colocados. O primeiro,
inclusive enfatizando a cobrança para que a Assembléia Legislativa
assuma um compromisso, através das Emendas n°s 19 e 20, no
sentido de contribuir com uma solução para os servidores de função
pública. Mas também não podemos isentar o Executivo de
responsabilidades. Pela manhã, deve ter sido observado pelas
pessoas presentes no Plenário que o Secretário de Administração, em
nome do Governo, assumiu o compromisso de, em 30 dias,
apresentar uma proposta do Governo para solução da questão da
função pública. Essa responsabilidade não passa somente pelas
entidades sindicais ou por aquelas que têm assento no SINEP, éuma
responsabilidade do conjunto dos servidores públicos estaduais. E por
isso que estamos sentindo a preocupação de estarmos em todos os
órgãos públicos. Temos ido às Secretarias, temos discutido com o
pessoal. E o momento de fazermos uma grande mobilização do
conjunto dos servidores para, no prazo de 30 dias, ver qual é a
proposta do Governo, trazê-la para esta Casa e fazer uma PEC única,
para que depois não tenhamos o Governo argüindo alguns aspectos
dela, prejudicando o conjunto dos servidores que ficam aguardando
um julgamento futuro, como aconteceu com relação ao art. 30, inciso
1, da Constituição Estadual. O conjunto do funcionalismo tem que ter
essas preocupações políticas. Ressalto uma coisa muito importante
para nós: é necessário que haja uma grande mobilização dos
servidores para que possamos acompanhar a solução da função
pública, a reforma administrativa e a questão mais séria que está
colocada ai, que é a questão da seguridade social dos servidores
públicos. Sozinhas, as lideranças, de forma isolada, não têm
condições de se contrapor ao Governo. Fica muito difícil se não
fizermos essa grande mobilização.

O Sr. Paulo Neves de Carvalho - Gostaria de dizer, se me permite o
Presidente, que gostei muito de ouvi-lo. Sua manifestação foi
oportuna. Também participei de reuniões, conforme disse o senhor, e
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acho que devemos realmente conceder um voto de confiança
àqueles que, reunidos, prometeram fazer um levantamento, oferecer
os dados. Estou sabendo agora que o Secretário de Administração
hoje, aqui presente, prometeu oferecer uma sugestão de solução
dentro de 30 dias. E muito importante que esse voto de confiança seja
efetivamente dado ao Executivo. Minha expectativa é de que possa
haver aí uma boa contribuição para a solução do problema.

O Deputado Mauro Lobo - Reafirmo aquilo que foi dito, que, como
relator, estamos abertos às diversas contribuições. Tenho a convicção
de que só a apresentação das Propostas de Emenda à Constituição
nos 39 e 40 provocou o próprio Executivo no sentido de que saísse da
inércia e assumisse um compromisso com os funcionários. Esse foi,
talvez, o primeiro ganho, esse envolvimento do próprio Executivo no
sentido de encontrar uma solução.

Acho que o caminho é o que estamos fazendo hoje - abertura para
que as partes interessadas venham se pronunciar, venham trazer sua
proposta e até cobrar soluções. Acho que a Assembléia Legislativa
tem, nas audiências públicas, um ponto muito alto e muito forte. E este
o nosso papel - ouvir a sociedade para que possamos encontrar as
melhores soluções.

O Sr. Sebastião Soares - Em nome da Frente, agradeço a esta
Assembléia Legislativa pelo apoio, pela abertura que deu para
discussão dessa questão que envolve mais do que o problema de
função pública. O que está em debate é a permanência, a continuação
do trabalho precário no Estado, formas de contratações que têm a
finalidade única e exclusiva de burlar os estamentos legais, de romper
com a proteção social que é dada a todos os trabalhadores. Isso não
pode continuar.

A proposta que trazemos não trata de nenhuma aberração ilícita, de
nenhuma ilegalidade, porque trata, antes de tudo, de dar condição
humana, de dar condição de trabalho, de dar segurança, de dar
proteção social a milhares de servidores, que são fundamentais,
decisivos e necessários para os atos institucionais do Estado. Nesse
sentido, reafirmo: é fundamental a participação unificada dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo na construção de uma proposta que
passa atender a esse problema, levando-se em consideração as
distintas e especificas questões nas quais se divide. Mas é
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presença, a nossa luta, a nossa organização na defesa de um serviço
público de qualidade, na defesa de um serviço público à altura da
sociedade, à altura dos interesses e das necessidades da população.
Muito obrigado.

O Sr. Paulo Neves de Carvalho - Tenho para mim que esta reunião
foi altamente positiva. Talvez esse não seja o pensamento de todos,
porque a nossa expectativa seria de que saíssemos daqui com uma
solução já concebida, já imaginada. Isso não é possível, mas acredito
que já está na percepção da maioria a complexidade da matéria.
Reitero aqui o que disse anteriormente: continuarei empenhado e,
mais do que isso, instigado a encontrar uma solução que seja
sustentável. Tanto quanto possível, sustentável. E evidente que o
problema revela dificuldades e complexidades de ordem jurídica que
todos puderam perceber nas exposições e nos debates de hoje.

Considero muito oportuna a manifestação do Deputado Mauro Lobo
quando assinalou que as Propostas de Emenda à Constituição n°s 39
e 40 já produziram esse grande fruto: reuniram-nos para este debate.
Outros debates virão, e, então, num prazo que, suponho, não seja
longo, teremos o universo de problemas e situações jurídicas definido
com clareza, para que, então, possamos verificar que tipo de normas
poderão atender a esse ou àquele extrato de problemas. Em outras
palavras, a contribuição, o fruto, eu o tenho como altamente positivo.
O debate não terá respondido definitivamente à aspiração e, digo
mais, à angústia dos interessados, mas posso assegurar-lhes que
caminhamos um pouco sim.

O Sr. Presidente - Fico feliz e até me considero um predestinado por
ter presidido as reuniões deste fórum de debates que envolve a classe
do funcionalismo público, com a qual estou envolvido desde o inicio
dos trabalhos do meu primeiro mandato como Deputado Estadual.
Isso, também, porque não sei conviver com situações de injustiça.
Também tem que ser dito que a Assembléia Legislativa está de
parabéns, porque nunca foi tão aberta à participação da sociedade
civil. Neste mandato, a Mesa, presidida pelo Deputado Anderson
Adauto, ainda mais está fazendo esse trabalho participativo,
discutindo e ouvindo a sociedade civil e todos os envolvidos corri as
questões pertinentes. Concordo com todos no que disseram; respeito
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cada posição; vamos continuar a luta; vamos persistir, porque o
caminho e a solução haveremos de encontrar.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, participantes deste
debate, a nossa fala seria quase que inútil neste momento. Apesar de
não ter estado presente fisicamente, acompanhei desde cedo os
trabalhos, porque sou autor de uma das emendas.

Fizemos essa emenda justamente para trazer o problema à
discussão. Quando o Governo retirou as Emendas n°s 34 e 35, vimos
o seu descaso com as coisas públicas de Minas Gerais. Não é
possível que se envie uma proposta de emenda à Constituição e,
depois, quando se levantam as situações que poderiam ocorrer, o
Governo imediatamente as retira. Isso mostra que não existe
planejamento no Governo Tentaram fazer alguma coisa, jogando para
cima para ver se pegava.

Essa tem sido a tônica de todos os Governos. E isso que,
infelizmente, tem acontecido com o funcionalismo público. Faz-se lei
para ver se funciona. Se não funcionar, tenta-se mudar. E, assim, a
cada dia, vemos a situação do funcionalismo público se complicando
ainda mais.

Então, gostaria de dizer aos funcionários e àqueles que participaram
dos debates que a comissão especial que vai analisar essas emendas
vai promover outros debates, para que possamos realmente discutir e
encontrar uma saída, porque, mesmo arranhando um pouco a
Constituição, como disse o Prof. Paulo Neves, temos que achar uma
solução. Não é possível que o pessoal, principalmente da função
pública, fique esperando que o tempo resolva o problema. Quem irá
resolver é o Governo, numa ação política, ou a própria Assembléia,
por meio de uma discussão sobre uma legislação própria.

Ficamos felizes ao ver a participação de todos. Vamos continuar
trabalhando. Tentaremos, ainda nesse processo eleitoral que estamos
vivendo até o dia 1 1 de outubro, fazer pelo menos mais uma audiência
pública para que possamos continuar discutindo essa matéria.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos

aos ilustres expositores, às demais autoridades e participantes, pela
honrosa presença.
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COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou em 14/9/2000, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Adelino Nadaletti, ocorrido em 301612000, em Muzambinho. (-
Ciente. Oficie-se.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.45412000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária requer seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Educação, solicitando
o envio a esta Casa de informações sobre os benefícios
proporcionados pelo Projeto de Lei n° 712199,. e pelo Substitutivo n° 1
ao projeto, caso venha a ser aprovado por esta Casa.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a pedido do

Deputado Rogérid Correia, quer saber do Secretário da Educação
quais os benefícios proporcionados pelo Projeto de Lei n° 712199 e
pelo Substitutivo n o 1, a ele apresentado pela Comissão de
Constituição eJustiça.

O projeto de lei tem como objetivo criar gratificação por trabalho
noturno realizado entre as 19 e as 23 horas, correspondente a 20% do
vencimento básico do servidor, atribuída a professores e servidores
dos ensinos médio e fundamental que exerçam atividades específicas
do magistério público nas unidades estaduais de ensino.

O substitutivo apresentado apenas intenta corrigir questões técnico-
jurídicas do projeto, sem reduzir nem ampliar os benefícios criados.

Observemos que as concessões feitas têm natureza restritiva, pois
não se incorporam ao vencimento do servidor, passam a inexistir nos
afastamentos previstos em lei, inclusive os casos de férias ou
aposentadoria.

Não obstante tais considerações, é forçoso reconhecer: a aprovação
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da matéria gera despesas para os cofres do Estado. Destarte, se
por um lado vemos com simpatia o surgimento do beneficio para a
sacrificada classe dos trabalhadores do ensino, por outro, devemos
analisar com muito critério medida que venha onerar os cofres
públicos, à beira da exaustão.

De qualquer modo, julgamos as informações solicitadas
merecedoras de aprovação, mesmo porque constituem valioso
subsidio ao exame de importante matéria em tramitação nesta Casa,
não concordando apenas com a maneira de formulá-las.

O autor do pedido deseja saber quais "os benefícios proporcionados
pelo Projeto de Lei n° 712199 e pelo Substitutivo n° 1". Ora, a
gratificação criada, no que diz respeito aos beneficiados, resume-se a
20% de adicional por trabalho noturno, com as restrições já
mencionadas, constituindo importante complemento a salários
pequenos e, ainda por cima, defasados.

Diante disso, permitimo-nos mudar um pouco o teor da solicitação,
tornando-a mais harmônica com as implicações de um projeto gerador
de despesas.

O substitutivo que apresentaremos ao final deste parecer terá,
portanto, a finalidade de direcionar a indagação para o orçamento do
Estado e excluir do requerimento conteúdo, a nosso ver,
desnecessário. Ademais, devemos direcionar o questionamento à
autoridade mais balizada a tratar de folha de vencimentos que é a
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração:

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.454/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária solicita a V.
Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado oficio ao Secretário
de Estado de Recursos Humanos e Administração para que envie a

' esta Casa informações sobre o impacto causado no orçamento pela
aprovação do Projeto de Lei n° 712199 ou do Substitutivo n° 1 a esse
projeto.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de agosto de 2000.
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Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval

Angelo - Dilzon Meio.



391
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE

2000

ATA

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
EX-PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de agosto do
ano 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 da
aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
finalidade da reunião é ouvir os Srs. Serafim Meio Jardim, ex-
secretário particular de Juscelino Kubitschek, e Alberto Carlos de
Minas, perito, e discutir e votar proposições da Comissão. Em
seguida, passa a palavra aos convidados para as considerações
iniciais, e, após, são abertos os debates, com a participação dos
Deputados e convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de
proposições da Comissão. E votado e aprovado requerimento do
Deputado Aílton Vilela; em que solicita seja formulado convite ao Sr.
Josias Nunes de Oliveira, motorista de ônibus da Viação Cometa, para
comparecer a esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2000.
Eduardo Hermeto, Presidente - Aílton Vilela - Doutor Viana - Márcio

Kangussu.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°910/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório
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De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de

Lei no 910/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Pescadores e Amigos do Rio Machado - ASPARMA -, com sede
no Município de Machado.

O exame preliminar dessa proposição, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, após o cumprimento da diligência, concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Constituída em forma de sociedade civil com personalidade jurídica,

sem fins lucrativos, a ASPARMA tem por finalidade a associação
cultural e técnico-científica com entidades públicas e civis, objetivando
desenvolver uma política de preservação e recuperação do rio
Machado e seus afluentes.

Entendemos ser meritória a prática da cooperação desenvolvida
pela ASPARMA, em parceria com outras entidades e a comunidade, o
que auxilia o poder público, efetuando ações que estimulam o
cumprimento da legislação ambiental e conscientizam a comunidade,
de forma a garantira preservação, beneficiando a todos.

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

910/2000.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2000.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.063/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Miguel Martini, objetiva declarar
de utilidade pública a Fundação Dom Quirino, com sede no Município
de Teófiio Otõni.

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi encaminhada a esta Comissão para deliberação
conclusiva, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, VI, ambos
do Regimento Interno.
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Fundamentação
Por seu estatuto, verifica-se que a Fundação Dom Quirino é pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e que sua diretoria é
formada por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelos
cargos que exercem.

Tem como finalidade estatutária criar, coordenar, manter e dirigir
instituições de ensino e de educação cristã, voltadas para a formação
profissional.

Utiliza-se, para manter e administrar programas e serviços, de
canais próprios de radiodifusão, retransmissão de sinais de TV e
edição de jornais.

O patrimônio social é oriundo de donativos, legados e subvenções
dos poderes públicos e é utilizado para atender à função mantenedora
da Fundação.

Evidente, portanto, a relevância dos serviços prestados pela
instituição à comunidade pelo que a consideramos merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública.

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

1.06312000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2000.
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.064/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação Artística, Cultural e de
Educação para a Cidadania de Viçosa - FACEV -, com sede no
Município de Viçosa.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A entidade citada tem como objetivo criar e manter centros
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artísticos, científicos e culturais.

Nos centros culturais, promove diversificados eventos, tais como
apresentações de corais, orquestras, bandas e grupos folclóricos,
funcionando eles também como galerias de arte, de modo a,
sobretudo, incentivar os novos artistas.

Além de estimular os movimentos culturais, apóia a Universidade
Federal de Viçosa em programas e projetos de pesquisa, ensino e
extensão, bem como de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico.

Portanto, justa se afigura a outorga do titulo de utilidade pública à
referida Fundação.

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

1.064/2000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2000.
José Milton, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.085/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

Q Projeto de Lei n° 1.08512000, do Deputado Ivair Nogueira, visa
declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Esportivo Cristina
- GREC -, com sede no Município de Santa Luzia.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem ele agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de
acordo com o que preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O refereido Grêmio, fundado em 30/1/93, tem por finalidade difundir

o civismo e a cultura física, valorizando principalmente o futebol e
podendo, ainda, competir em todas as modalidades esportivas
amadoras, estimulando os associados a praticá-las.

Para melhor desempenho de sua função, a entidade promove
reuniões e atividades de natureza recreativa, social, cultural e
educativa.



rs

395
Pela importância do trabalho desenvolvido, entendemos ser justo

declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.08512000 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2000.
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.103/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Cultural Sétimo Degrau
Produções Artísticas - SDEPA -, com sede no Município de
Barbacena.

Preliminarmente, foi a proposta encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou 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 foi constituída com o objetivo de desenvolver

trabalhos no âmbito artístico, educacional e cultural, não só no
município onde está sediada como também em todo o Estado.

Em cumprimento ás suas finalidades estatutárias, a Associação
produz e divulga "shows", festivais e peças teatrais. Além disso,
promove movimentas culturais e trabalha na edição de livros e jornais,
dando assim oportunidade a novos talentos.

Por tais razões, consideramos justa a outorga do pretendido titulo
declaratório de utilidade pública.

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

1.10312000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2000.
José Milton, relator.
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BELO HORIZONTE QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 176 2 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/9/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Luiz Tadeu Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 22 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.210
a 1.212/2000 - Requerimentos n°s 1.647 e 1.648/2000 -
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini, Fábio Avelar (2) e
Rogério Correia - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Paulo Piau e Maria Olivia Parte (Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura
de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Fábio Avelar (2) e Rogério Correia; deferimento - Questões
de ordem - Chamada para verificação do número regimental;
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alvaro Antônio - Amilcar Martins -
Antõnio Genaro - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Doutor
Viana - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Irani Barbosa - João Pinto
Ribeiro - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Mauri Torres - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - As 14h15min, a lista

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

ja Parte
i 2 Fase (Expediente)

Ata
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- O Deputado Fábio Avelar, 2 1-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado João Pinto Ribeiro, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:	
OFÍCIOS

Dos Srs. Gonzalo Vecina Neto: Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e Tarcísio de Campos Ribeiro,
Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel. Dias, encaminhando,
em atenção aos Ofícios n°s 1.602 e 1.6031200010LE, da CPI da
Saúde, informações a respeito de convênio celebrado entre os dois
órgãos mencionados. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando o relatório de atividades do segundo trimestre
de 2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil,
comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1.52312000, da
Deputada Maria José Haueisen, que o pedido foi encaminhado, para
exame, à Secretaria do Meio Ambiente.

Da Sra. Angela Maria Prata Face Silva de Assis, Secretária da
Justiça, e do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente da 21Câmara
do Tribunal de Côntas do Estado, encaminhando relação dos
contratos realizados nos últimos cinco anos com dispensa ou
inexigibilidade de licitação. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. José Miguel de Oliveira, Prefeito Municipal de Machado,
solicitando autorização para que seja firmado termo aditivo ao
Convênio n° 73199, visando à instalação de estação repetidora da TV
Assembléia nesse município.

Do Sr. Benigno Silva Filho, Prefeito Municipal de Fratápolis,
solicitando a prorrogação do Convênio n° 62199, que trata da
instalação de estação repetidora da TV Assembléia.

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, encaminhando
informações relativas ao assunto de que trata o Requerimento n°
1.255199, do Deputado Eduardo Hermeto - informações sobre os
estabelecimentos de "pesque e pague" no Sul de Minas, nas regiões
inundadas pelas chuvas no início do ano. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.255199.)
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Do Sr. Rubens Coelho de Mello, Presidente da COPASA-MG,

encaminhando informações relativas ao assunto de que trata o
Requerimento n° 1.388/2000, da Comissão de Fiscalização Financeira
- informações sobre a aplicação de recursos financeiros liberados pela
Caixa Econômica Federal e destinados à COPASA-MG referentes aos
contratos relacionados pela Caixa. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.388/2000.)

Do Eng. Ronaldo Guimarães Gouvêa, Diretor de Transporte
Metropolitano do DER-MG, encaminhando, em resposta ao
Requerimento n° 1.501/2000, da Comissão de Transporte, o relatório
contendo informações sobre os pleitos da comunidade apresentados
àquela diretoria no período de março de 1999 a agosto de 2000. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.501/2000.)

Da Sra. Sandra M. Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos
Servidores da Justiça de ia Instância do Estado de Minas Gerais,
pleiteando a criação de um quadro suplementar em que os servidores
estaduais do Poder Judiciário investidos em função pública tenham
alguns direitos, exceto a efetivação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
17/99.)

Do Sr. Rogério Garcia de Aguiar, técnico em Contabilidade, fazendo
considerações sobre a reunião realizada em Uberaba, a respeito da lei
do Micro Geraes e apresentando sugestões sobre o assunto. (- A
Comissão do Micro Geraes.)

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 N° 1.21012000
Altera o art. 10 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que

dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 10 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10 - Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do
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segurado, preferencial e excludentemente, na seguinte ordem:

- a esposa ou o marido, a companheira ou o companheiro mantidos
há mais de cinco anos e os filhos de qualquer condição menores de
vinte e um anos ou inválidos;

II - a pessoa designada, que, se for do sexo masculino, deverá ser
menor de dezoito anos, maior de sessenta anos ou inválida;

III - o pai inválido ou a mãe;
IV - os irmãos de qualquer condição, menores de dezoito anos ou

inválidos, e as irmãs solteiras de qualquer condição, menores de vinte
e um anos ou inválidas.
§ 1 1 - A existência de dependente de qualquer das classes

enumeradas nos incisos 1 e II deste artigo exclui do direito á prestação
previdenciária os dependentes relacionados nos incisos
subseqüentes.

§ 20 - Equiparam-se aos filhos, nas condições estabelecidas no
inciso 1, mediante declaração escrita do segurado:

- o enteado;
II - o menor que, por determinação judicial, se encontre sob sua

guarda e não possua bens suficientes para o próprio sustento e
educação, só se admitindo mais de um quando todos tiverem relação
de parentesco, até o terceiro grau, com o segurado;

III - o menor que se ache sob sua tutela e não possua bens
suficientes para o seu próprio sustento e educação.

§ 31 - Não havendo esposa ou marido com direito à prestação
previdenciária, a pessoa designada podérá, mediante declaração
escrita do segurado, concorrer com os filhos deste.

§ 41 - Não sendo o segurado civilmente casado, considerar-se-á
tacitamente designada a pessoa com quem se tenha casado segundo
rito religioso, presumindo-se feita a declaração prevista no parágrafo
anterior.

§ 50 - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes
mencionados no inciso III do "caput" deste artigo poderão concorrer
com a esposa ou o marido, a companheira ou o companheiro ou a
pessoa designada, salvo se existir filho com direito à prestação
previdenciária.

§ 60 - Não terá direito à prestação o cônjuge judicialmente separado
ou divorciado, ao qual não tenha sido assegurada percepção de
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alimentos, nem o que houver incorrido em abandono do lar
conjugal sem justo motivo, declarado judicialmente por sentença
transitada em julgado.".

Art. 2° - Apenas para efeito de percepção da assistência médica,
hospitalar, farmacêutica, õdontológica e complementar, é facultado ao
segurado inscrever como dependentes, desde que vivam às suas
expensas e não tenham meios de subsistência:

1 - o pai inválido e a mãe;
2 - a mãe viúva, solteira, abandonada, separada judicialmente ou de

fato;
3 - os filhos até vinte e um e vinte e quatro anos, enquanto

estudantes de curso de segundo grau ou superior.
Parágrafo único - A forma de comprovação das condições exigidas

no "caput" deste artigo será definida pelo Conselho Administrativo do
IPSM.

Art. 31 - O IPSM fica autorizado a receber a inscrição, pelo segurado,
compulsório, para fins de assistência à saúde, das seguintes pessoas:

- ascendentes;
II - filhos solteiros maiores de vinte e um anos;
III - filhos adotivos e enteados maiores de vinte e um anos, desde

que solteiros;
IV - irmão solteiro maior de dezoito anos e irmã solteira maior de

vinte e um anos que vivam sob a dependência econômica do
segurado.

§ 1° - O atendimento à saúde previsto no caput" deste artigo será
assegurado mediante o recolhimento de contribuição mensal a ser
efetuado por meio de carnê ou similar ou de desconto nos
vencimentos do segurado.

§ 21 - O valor das contribuições, assim como os direitos e deveres
do segurado, serão definidos em deliberação aprovada pelo órgão de
orientação superior do Conselho Administrativo do IPSM.

§ 30 - As contribuições recolhidas na forma deste artigo ficam
vinculadas, obrigatoriamente, ao atendimento à saúde.

§ 40 - Para a fixação do valor das contribuições a que se refere este
artigo, será observado o equilíbrio atuarial e financeiro relativo ao
benefício.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte
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àquele em que se completarem noventa dias da data de sua
publicação.

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2000.
Alberto Bejani
Justificação: O Estado de Minas Gerais propicia a previdência a

seus servidores por meio do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, regulado pela Lei n° 9.380 de
18112186, e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM
-, com base na Lei n° 10.368, de 28112190.

Após amplos debates nesta Casa, foi sancionada a Lei n° 13.455,
em 121112000, introduzindo algumas modificações no IPSEMG. A
nova lei ampliou ainda mais as diferenças existentes entre as
definições de dependentes dos segurados adotadas pelos Institutos,
sendo a do IPSM bem restrita, se comparada com a do IPSEMG.

A Constituição Federal permite diferenciações entre servidores
públicos e militares do Estado, mas isso absolutamente não pode
existir quando se trata da definição de dependentes para fins
previdenciários. Este projeto procura reparar a falha existente, dando,
por dever de isonomia, aos dependentes dos militares definição
idêntica à dos servidores públicos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.211/2000
Altera os arts. 1 1 e 21 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998,

modificada pela Lei n o 13.586, de 9 de junho de 2000, que torna
obrigatória a 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 0 - O art. 1° da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Ad. 1 0 - As instituições bancárias e financeiras ficam obrigadas a

manter vigilância ostensiva e a instalar dispositivos de segurança em
suas agências e posto de serviços no Estado.

§ 1 1 - Estende-se aos estabelecimentos comerciais que firmarem
contrato com instituições bancárias e financeiras para a prestação de
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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 observados os critérios estabelecidos para as instituições
bancárias.

§ 31 o Poder Executivo, por meio do órgão competente, aplicará as
seguintes penalidades às instituições ou estabelecimentos que
descumprirem o disposto nesta lei:

- advertência, na primeira autuação;
II - multa diária de 3.000 UFIRs por unidade de atendimento das

instituições financeiras ou estabelecimento autuado, na segunda
autuação.".

Art. 20 - O caput" do art. 2 0 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 - Sem prejuízo de outros equipamentos, cada agência ou
posto de atendimento das instituições de que trata o "caput" do art. 1°
desta lei disporá de:"
Art. 30 - As instituições bancárias e financeiras e os

estabelecimentos comerciais disporão do prazo de cento e oitenta
dias contados da data de publicação desta lei para se adequar à
obrigação de prestar vigilância ostensiva.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará a Lei n°. 12.971, de 27 de
julho de 1998, no prazo de sessenta dias contados da data de
publicação desta lei.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°13.586, de 9 de junho de 2000.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: Em 301312000, foi editada pelo Banco Central do Brasil

a Resolução n° 2.707, que autoriza as instituições bancárias e
financeiras a contratar empresas para a prestação dos serviços de
recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de
depósito à vista, a prazo e de poupança, bem como aplicações e
resgates em fundos de investimento, recebimentos e pagamentos
decorrentes de convênios de prestações de serviços mantidos pelo
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contratante, execução ativa ou passiva de ordem de pagamento
em nome do contratante, recepção e encaminhamento de pedidos de
empréstimos e de financiamentos, análise de crédito e cadastro,
execução de cobrança de títulos, entre outras atividades, a critério do
iBanco Central do Brasil.

Com essa norma, diversas empresas poderão, a critério das
instituições financeiras, prestar serviços de natureza bancária como os
citados. Nesse sentido, a Caixa Econômica Federal, desde maio do
corrente ano, já autorizou que as 6.200 casas lotéricas existentes no
País efetuem depósitos de até R$ 150,00 em poupança e conta-
corrente.

O objetivo da autorização, de acordo com depoimentos de dirigentes
do Banco Central do Brasil, é ampliar o atendimento bancário para
atingir a população de baixa renda em bairros carentes e em
municípios onde não existam agências bancárias, assim como
melhorar o atendimento a todos os clientes. Entretanto, tal prestação
de serviços não pode ocorrer sem que haja cautela quanto à
segurança pública. Faz-se mister a imposição de que as empresas
contratadas pelas instituições bancárias disponham de pessoal
encarregado da segurança, visando a proteger um interesse maior,
qual seja a ordem pública.

A lei federal que dispõe sobre segurança para estabelecimento
financeiro estabelece que o funcionamento daqueles onde haja
guarda de valores ou movimentação de numerário está condicionado
a um sistema de segurança aprovado pelã Banco Central do Brasil.
1-lá que se ressaltar que, com a celebração dos contratos entre as
instituições financeiras e as empresas, estas atuarão como
"minibancos" e não poderão funcionar sem um sistema de vigilância
que resguarde a segurança dos cidadãos mineiros.

Cabe ao Estado federado a adoção dos mecanismos necessários
para que a população e o patrimônio público e particular sejam
resguardados da melhor forma.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação do
projeto de lei, que vai ao encontro do art. 144 da Constituição Federal,
que trata a segurança pública como dever do Estado e direito e
responsabilidade de todos, sendo voltada para a preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

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

PROJETO DE LEI N° 1.21212000
Declara de utilidade pública a Fundação Santa Cruz, com sede no

Município de Jequitinhonha.
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Santa Cruz,

com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2000.
Márcio Kangussu
Justificação: A Fundação Santa Cruz é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, que tem por finalidade precípua as atividades de
radiodifusão, assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A entidade está em pleno funcionamento há 29 anos e sua diretoria
é composta por pessoas comprovadamente idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

A Fundação é pioneira na comunicação no vale do Jequitinhonha,
onde mantém em atividade a Rádio Santa Cruz de Jequitinhonha, cuja
programação foi ao ar pela primeira vez em 21/4/71. A emissora
continua sendo o principal veículo de comunicação da região.

Perto de completar 30 anos, de existência de programação
ininterrupta, a emissora iniciou suas atividades com uma pdtência de
1.000 watts e opera atualmente com 10.000 watts e um raio de
alcance de 170 km. Cobre os municípios dos vales do Jequitinhonha,
Mucuri e São Mateus, assim como o extremo sul da Bahia.

De propriedade da Fundação Santa Cruz de Jequitinhonha, a
emissora integra a Rede Católica de Rádio - RCR - e tem como
principal compromisso trabalhar pela formação cultural, moral e
religiosa da população da região. E dirigida por padres franciscanos,
que também têm uma forte e marcante presença na formação
intelectual da juventude regional.

Ao longo de quase três décadas, a Rádio Santa Cruz de
Jequitinhonha está inteiramente incorporada à vida do povo da região,
principalmente à dos mais simples, e cumpre um inestimável serviço
de utilidade pública, levando informações e entretenimento a seus
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milhares de ouvintes.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
cio o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.647/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando

manifestação de congratulações com a Alcoa Alumínio S. A. por seus
35 anos de atividade no Brasil. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.64812000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando
manifestação de congratulações com o Município de Jacutinga pelo
transcurso de seu 99° aniversário, comemorado em 16 de setembro. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Deputado Miguel Martini, solicitando à Mesa desta Assembléia
as providências necessárias para que o Plenário aprove a indicação
do novo Presidente da Loteria do Estado e para que sejam sustados
todos os atos por ele praticados como ocupante do cargo, enquanto
tal aprovação não se concretizar. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Fábio Avelar(2) e Rogério Correia.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Paulo Piau e Maria Olivia.
22 Parte (Ordem do Dia)
-	1 1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
z passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar, em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 682199 enviado à Comissão de
Fiscalização Financeira, uma vez que a Comissão de Administração
Pública perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art.
140, do Regimento Interno.
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inclusão do Projeto de Lei n° 943/2000 na ordem do dia, uma vez que
a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita, na
forma do art. 115 do Regimento Interno, a constituição de comissão
de representação para, em nome da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, dirigir-se ao Município de Buritis, Fazenda Córrego da Ponte,
para acompanhar os desdobramentos do conflito envolvendo o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST - e o Governo
Federal, em busca de uma solução negociada para esse impasse. A
Presidência, nos termos do inciso XIV do art. 232 do Regimento
interno, defere o requerimento e, nos termos do inciso III do art. 110
do Regimento Interno, designa para compor a comissão de
representação os seguintes Deputados Carlos Pimenta, Rogério
Correia, Antônio Andrade, Sávio Souza Cruz, Márcio Kangussu, Fábio
Avelar e Luiz Tadeu Leite.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria apenas de

agradecer a V. Exa. o deferimento, pois julgo importante a ida de uma
comissão a Buritis, já que, pelas informações recentes que recebi,
estão sendo enviados mais soldados do Exército e agentes da Polícia
Federal. Com a ausência da Policia Militar e tendo sido entregue ao
Exército a proteção da fazenda particular de propriedade dos
familiares ou do próprio Presidente da República, o atrito parece
iminente na região e, portanto, a Assembléia Legislativa não poderia
ficar ausente desse momento e deve verificar "in oco" os
acontecimentos.

Diria que tudo está entregue à sorte ou - melhor dizendo - à boa ou
má vontade do Presidente da República, que determinou que o
Exército proteja sua fazenda particular. Então, acho que devemos
estar atentos, principalmente a partir do momento em que o Exército
está intervindo naquela área por solicitação do Presidente da
República.

Portanto, o atrito é grande, e poderemos ter um papel importante a
cumprir, para evitar que algum tipo de massacre possa ocorrer num



município de Minas Gerais invadido por tropas do Exército
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de
retirada do meu nome da comissão especial que, amanhã,
visita, à Fazenda de Buritis, do Presidente Fernando
Cardoso, participando de um ato público do MST. Pediria
como Líder das Oposições, que não constasse, nessa
nome de nenhum Deputado do PSDB e do PFL. Entendo qu
mais legítima de apresentação dos nomes para compor uma
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solicitar a
fará uma
Henrique
também,

comissão,
e a forma
comissão

especial é por meio das bancadas. Aqui não estão presentes o Líder
do PFL nem o Líder do PSDB. Não sei se consta nessa comissão
algum Deputado do PFL. Retiro o meu nome. Não vejo razão de uma
comissão ir até o local, principalmente quando estamos num momento
de conflito entre o MST, a Polícia Federal e o Exército brasileiro. Não
quero participar dessa comissão também pelo fato de não existir
segurança do Estado nem membro algum da PMMG.

Agradeço a indicação do meu nome. Não vou participar e gostaria
também que não constasse nome de nenhum Deputado do PSDB e,
se regimentalmente possível, nenhum Deputado do PFL.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista questão de ordem
suscitada pelo Deputado Carlos Pimenta, determina a retirada do
nome do referido Deputado da comissão de representação, ficando a
referida comissão constituída dos seguintes membros: Rogério
Correia, Antônio Andrade, Sávio Souza Cruz, Márcio Kangussu, Fábio
Avelar e Luiz Tadeu Leite. Esclarecemos que foi deferido o
requerimento, de conformidade com o art. 232, XIV. Foi feita a
indicação pelo Presidente da Assembléia, nos termos do inciso III do
art. 110 do Regimento Interno.

• Deputado Carlos Pimenta - Mas não houve indicação de bancada.
• Sr. Presidente - Não houve. O inciso III do art. 110 diz: As

comissões temporárias são: ... III - a de representação, cuja
composição será determinada pelo Presidente da Assembléia". Ela
não passa regimentalmente pelas lideranças, embora isso pudesse ter
sido feito pela Presidência. Dada a urgência do assunto, acabou
sendo feita a indicação tendo em vista a vontade dos Srs. Deputados.

O Deputado Carlos Pimenta - Não estou questionando a conduta da
Presidência. Estou questionando a composição dos membros, porque
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não há nenhuma bancada em Plenário.

Segundo, gostaria de perguntar a V. Exa. a finalidade dessa
comissão. Ela vai representar o quê? O que a Assembléia vai fazer
numa área de conflito no momento do conflito? Precisamos saber
claramente qual o papel do Poder Legislativo nessa questão. Não vejo
nenhuma finalidade de a Assembléia se deslocar para lá apenas para
participar de um ato político público do MST. Não vejo por que a
Assembléia deva participar. Não estaremos mediando ou
intermediando nada.

Ficam essas observações e o meu protesto peia presença desta
Casa num momento tenso em que a Assembléia não vai acrescentar
nada, num momento em que o Governo do Estado retira toda a sua
presença, quando deveria estar presente por meio da Polícia Militar,
fazendo a segurança da área.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Carlos
Pimenta que o requerimento é do Deputado Rogério Correia e tem por
finalidade acompanhar os desdobramentos dos conflitos em Buritis,
envolvendo o MST e o Governo Federal, em busca de uma solução
para esse impasse. E esse o teor do requerimento que foi deferido.

O Deputado Carlos Pimenta - Respeito o requerimento do Deputado
Rogério Correia e a decisão da Mesa. Mas gostaria que ficassem
registrados os meus protestos pela constituição de uma comissão de
representação do Poder Legislativo num momento tenso, já que essa
comissão não vai absolutamente acrescentar nada ao que está
acontecendo nesse conflito com o Governo Federal e o Movimento
dos Sem-Terra.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, caso meu nome esteja
nessa comissão, gostaria que fosse retirado. Entendo que essa
situação não se resolve em Buritis. Ela se resolveria se tivéssemos
um Governador estadista, que tivesse a dignidade de fazer cumprir a
Constituição. Temos uma Lei Maior e, quando ela não é cumprida pelo
Governo do Estado, certamente o Presidente, não tendo como
garantir suas propriedades dentro do Estado de Minas, manda o
Exército. E constrangedor, todos os dois estão errados. Se eu fosse
Itamar Franco, cumpriria a Constituição, mas cumpriria antes que
fossem acionados mecanismos maiores, porque, se fosse Governador
deste Estado, diria para o Presidente da República ficar tranqüilo que
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no meu Estado tem um Governador que respeita a Constituição.
Aqui garantimos a propriedade privada. No momento, toda essa
confusão acontece porque a propriedade é do Presidente da
República. Mas não é só isso, o Governador não garante nem a
propriedade de indivíduos de menos importância na área política. Se o
Governador quisesse acabar com o conflito, a primeira coisa que faria
seria isso e diria ao Presidente para deixar o Exército no seu lugar,
porque a policia deste Estado é competente e que, sendo ele o
Governador, cumpriria a Constituição. Mas o Governador do Estado
não tem a dignidade de fazer cumprir a Constituição, então faz-se
essa confusão toda. Deputado que se digne ir até Buritis, antes disso,
deveria reunir uma comissão, ir ao Palácio e botar juízo na cabeça do
Governador. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o requerimento foi
claro, e julgo fundamental a presença da Assembléia Legislativa,
através de uma comissão, no local. Afinal de contas há um conflito
iminente, e os Deputados acompanharam o que aconteceu ontem
com a volta do MST à porta da fazenda. Não há uma ocupação de
propriedade privada, porque os integrantes do MST encontram-se em
via pública, e não no interior da fazenda. Eles querem fazer um
protesto. Esse movimento fortaleceu-se neste momento, porque
apenas 10% dos recursos destinados, no orçamento, à realização da
reforma agrária foram utilizados neste ano. E, se não houver nenhuma
pressão, o Governo Federal vai limitar-se apenas a esses 10%, sem
sequer cumprir . o próprio orçamento, que já era tímido e que foi
aprovado no Congresso Nacional.

Portanto, é um movimento mais do que justo, é um movimento de
pressão popular. Respeito os Deputados que lá não querem ir.
Ninguém é obrigado a ser favorável à realização de reforma agrária, à
democratização do uso da terra. As divergências de opinião são mais
do que prováveis e possíveis nesse evento, e sei que aqui, na
Assembléia, temos diversos pensamentos sobre isso.

Mas, enfim, acho que a Assembléia Legislativa deve cumprir o papel
político de estar presente numa área de conflito como essa. Ontem o
MST voltou à porta da fazenda, e hoje tropas dos Exército
deslocaram-se para lá em maior quantidade. O Presidente da
República é insano. Para proteger a sua propriedade, ele é capaz de



410
tudo, inclusive de violar a Constituição, ultrapassando os limites do
Exército e impondo ao próprio Supremo uma decisão que acho, no
mínimo, estranha; uma decisão de que o Exército pode ter funções
como essa de proteger a propriedade privada do Presidente da
República. Mas se o Supremo decidiu assim, também entendo, como
o Governador do Estado, que não há necessidade de a Policia Militar
permanecer no local. O Exército foi designado pelo Supremo Tribunal
Federal, como defensor da fazenda. Ao negar a liminar, o Supremo
garantiu a permanência do Exército lá.

Acho que a Assembléia Legislativa não deveria fechar os olhos
como se nada estivesse acontecendo, deixando que essa questão
seja decidida pela vontade do Presidente da República, ao bel-prazer
de seu humor. Mas pode haver possibilidade de derramamento de
sangue. Ontem já houve atrito; e hoje a possibilidade de atrito é maior.
Acho que a presença dos Deputados certamente ajudará. Além dos
Deputados da Casa, estarão presentes a CNBB e outras autoridades
nacionais que estão sendo convidadas pelo MST, para que lá
possamos ter um papel de intermediários. E, quem sabe, possamos
formar uma comissão nacional para interrnediar e impedir que esse
conflito aconteça. Respeitando a opinião dos Deputados que não
queiram lá estar, a Assembléia Legislativa, conforme entendimento da
Presidência, estará presente. Esperamos cumprir um papel que
impeça a ocorrência de conflitos maiores em Buritis, por ordem do Sr.
Presidente da República.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adàuto) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, quero apenas
registrar que as atividade da Assembléia hoje, terça-feira, poderiam
também ser um ótimo momento para que o Deputado Paulo Piau, que
na semana passada aqui esteve, num esforço extraordinário, inclusive
apresentando um vídeo para contar uma mentira, manipulando as
questões que hoje são colocadas em disputa em Uberaba, viesse
também à tribuna para fazer o desmentido. E a oportunidade que teria
para se retratar, já que está sendo encaminhado um procedimento de
denúncia junto à justiça e um processo que correrá contra ele.

A nossa expectativa - não só minha, mas de toda minha família - é
de que neste momento tivesse a oportunidade de se desculpar e
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desmentir os atos praticados na quarta-feira da semana passada.
Lamento que o Deputado Paulo Piau não tenha tido a mesma
determinação e a mesma disposição de estar aqui presente para fazer
o desmentido e o pedido de desculpas de um ato que praticou de
maneira indevida e injusta.

Na quarta-feira passada, disse a S. Exa. que esperava que antes
que o processo eleitoral terminasse pudesse retornar à Assembléia
Legislativa e fazer o desmentido com o pedido de desculpas, porque
estamos dispostos a, generosamente, dar-lhe as desculpas. Mas é
preciso que tome essa iniciativa, já que a atitude de manipulação é
absolutamente inaceitável da forma com que o nobre Deputado Paulo
Piau comportou-se na semana passada, neste Plenário da
Assembléia Legislativa.

O Deputado Amilcar Martins - Com prazer, falarei pela ordem,
fazendo uma manifestação singela para dizer que essa proposta do
Deputado Rogério Correia parece-nos inteiramente descabida. Não
faz sentido continuar com ações desnecessárias em relação a um
episódio que não deveria ter ocorrido em nenhum momento, desde o
seu início. Usar dinheiro do contribuinte de Minas Gerais para mandar
um grupo de Deputados a Buritis parece não fazer sentido, na medida
em que a questão que se coloca poderia e deveria ter sido resolvida
desde que o Governador Itamar Franco se dispusesse a cumprir, pura
e simplesmente, a disposição constitucional, que é muito clara. Foram
necessárias várias gestões, e só após cinco tentativas de
entendimento entre a Presidência da República e o Governo de Minas
Gerais chegamos àquela situação, considerando-se a ameaça
eminente e pública, que pôde ser comprovada pelos mineiros e
brasileiros que assistiram à tentativa do MST não de invadir uma
propriedade qualquer, mas de agredir a autoridade do Presidente da
República. Por essa razão, a fazenda foi escolhida para uma
manifestação e uma invasão, que iria concretizar-se caso o Governo
Federal não agisse prontamente, ao contrário do Governo do Estado,
que enviou mensagens ambíguas, imprecisas e até mesmo
mentirosas dizendo que não havia ameaça de invasão, quando todos
assistimos a cenas de televisão e vimos fotos nos jornais mostrando
vários ônibus carregando membros do MST e várias pessoas
sacudindo as porteiras da fazenda. Lembro que aquela ação não foi
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Minas Gerais; era uma forma de agredir a autoridade do Presidente da
República. O assunto deveria ter-se encerrado com a garantia do
Governador Itamar Franco, falando como Governador de Estado,
independentemente de disputas pessoais, eleitorais ou de qualquer
outra natureza, de assegurar o que a Constituição determina.

Não sei de que forma a Assembléia poderia contribuir para evitar um
confronto que está sendo procurado a todo custo pelo MST, que quer
que haja um cadáver nesse episódio, de forma irresponsável, levando
pessoas necessitadas do Estado a um conflito, como aconteceu
ontem. Todos os brasileiros e mineiros são testemunhas do que digo:
o MST quer colocar em má situação a Presidência da República.
Entretanto, o único responsável é o Governador Itamar Franco, que já
recebeu uma resposta clara da Corte máxima do País, o Supremo
Tribunal Federal, e foi obrigado, diante de tal manifestação, a enfiar a
viola no saco. O Supremo Tribunal Federal determinou, de maneira
clara, que a atitude do Presidência da República só foi necessária
porque o Governador não cumpriu a Constituição.

Não vejo como a Assembléia pode contribuir, a não ser agindo como
eu, agora. Faço um apelo ao Governador Itamar Franco para que,
abaixada a poeira, cumpra finalmente a Constituição, pois assim o
episódio estará terminado. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
episódio de Buritis, que tem trazido tanta celeuma, não corresponde à
seqüência de fatos trazida pelo Deputado Amilcar Martins. O Governo
de Minas manteve conversações até as 10 horas da noite com o
Governo Federal, que, unilateralmente, rompeu as negociações,
dizendo ter informações que já havia registrado para o Governo de
Minas. E o Governo de Minas dizendo que estava monitorando,
inclusive com o MST, sendo que não havia proposta de invasão, e
que, se o Governo Federal e o Serviço de Inteligência tivessem
informações em sentido contrário, que as disponibilizassem ao
Governo mineiro para que as providências fossem tomadas, O
Governo Federal preferiu não disponibilizar essas informações,
interrompendo, às 22 horas, as negociações, mandando tropas
federais, em flagrante desrespeito à Constituição. A respeito de quem
cumpre ou não a Constituição o jornal "Folha de S. Paulo" traz, hoje,
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a avaliação de 12 constitucional istas de renome nacional, nove dos
quais em apoio absoluto à posição do Governo de Minas Gerais,
dizendo que agiu estritamente no cumprimento da Constituição, e que
o Governo Federal contrariou de forma clara, patente, e agora
reiterada, a Constituição brasileira, que não atribui às Forças Armadas
a função de guarda pretoriana nem de vigilância privada. Aquela
fazenda não é do Presidente da República, e, ainda que fosse, a
missão de guardá-la e protegê-la, em Minas Gerais, nos termos
constitucionais, seria da Policia Militar do Estado. E, se houvesse
invasão, o Estado teria que responder por isso. Aliás, a Policia de
Minas, de tão longa tradição, já enfrentou, só no Governo Itamar, mais
de 45 invasões, e não ameaças, sendo que todos os conflitos foram
resolvidos sem um só ferido. Essa é a nossa diferenciação. E a
violência que se pretende evitar. Aqui foi dito, por um dos oradores
que me antecedeu, que é necessário guardar o direito da propriedade.
Mas, antes dele, é preciso que tenhamos cuidado com o sagrado
direito à vida. E é esse direito que o Governo Itamar tem tratado com
precedência. Portanto, é fundamental que as coisas sejam
recolocadas nos seus devidos termos.

Em relação à suposta decisão do Supremo, trata-se de
indeferimento de liminar . , dada pelo Líder do Governo no Supremo,
Ministro Nelson Jobim. O Supremo ainda não se debruçou sobre a
matéria e não a apreciou quanto ao mérito. Temos fundadas
esperanças de que, no que se refere ao mérito, a quetâo será
favorável ao Governo de Minas.

Assisti, pela TV Assembléia, a um debate de três renomados
constitucionalistas mineiros: o Dr. Menelick de Carvalho, a Profa.
Carmem Lúcia e um terceiro, cujo nome me foge no momento, todos
unânimes na defesa da posição de Minas, estritamente dentro da
Constituição.

Vi, também, com surpresa, a troça que se fez com relação ao
esquema de segurança montado no Palácio da Liberdade. Que
inversão de valores, Sr. Presidente! Chegou-se ao ponto de que
proteger o Palácio da Liberdade, um dos símbolos do Estado de
Minas, um dos símbolos do estado de direito, talvez um dos símbolos
do nome que guarda, o símbolo da liberdade, é motivo de estranheza.
Mas a proteção da fazenda de Jovelino Mineiro, com um contingente
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três vezes maior, com cães, tropa de assalto, carros de combate,
bazuca, bomba, isso é visto com normalidade. Que estranheza...
Proteger o patrimônio público gera incomodação, mas o patrimônio do
Sr. Jovelino merece a afronta das Forças Armadas e a invasão do
solo sagrado do Estado.

A respeito da matéria, tenho conhecimento de que o Grêmio da
Escola de Direito da UFMG tem promovido debates, sendo que há
uma visão consolidada favorável ao Estado de Minas. Serão
realizados debates, e sugeriria que o Deputado Amilcar Martins, que
tem essa visão diferenciada, fosse comigo debater na Escola de
Direito ou na igreja. Ele não teria dificuldades em trazer as tropas
federais para protegê-lo, embora o campo lhe fosse favorável, já que é
professor dessa universidade e tem dotes intelectuais e de oratória
superiores aos meus. Acredito que tanto lá, como na PUC, onde
leciono, ou, quem sabe, em qualquer ambiente de igreja, possamos
nos debruçar sobre um debate relativo à posição de Minas e à posição
do Governo Federal no episódio Buritis.

Estranho, também, que não se queira a ida dos Deputados a Buritis
para discutir com os sem-terras. As Forças Armadas é que não
deveriam ir a Buritis; os Deputados, sim, estariam cumprindo seu
papel na mediação política. Acho que o Deputado Amilcar Martins
também poderia estar presente em Buritis, discutindo com os sem-
terras, com a CNBB, mostrando suas razões para todo o movimento
social organizado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Deputado Amilcar
Martins entende que a ida da Assembléia é um gasto inútil do dinheiro
público. Esse questionamento também deveria ser feito ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ou seja, saber por que houve o
deslocamento de tropas do Exército para a defesa de uma
propriedade particular. Esse é um gasto indevido do dinheiro público
para proteger aquela fazenda, que é de propriedade dos filhos dele e
do Sr Jovelino, denunciado pelo MST como um grileiro do interior de
São Paulo. Estamos averiguando a veracidade dessa denúncia.
Portanto, há um gasto de dinheiro público sem nenhuma justificativa,
na defesa de uma propriedade particular, transformada pelo
Presidente em um símbolo nacional, O Sr. Fernando Henrique
Cardoso deveria arcar com tais despesas, além de devolver aos
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cofres públicos os gastos que foram feitos.

Existe uma justificativa para aida dos Deputados àquela região. E
imperioso que estejamos lá. E possível um conflito de grandes
proporções na fazenda dos familiares do Sr. Presidente da República?
È evidente que sim. O Exército toma conta daquela propriedade sem
que exista um treinamento adequado. Ontem houve uma possibilidade
de atrito, pois uma pessoa vinculada ao gabinete da Presidência
infiltrou-se entre os trabalhadores rurais, filmando-os como se fosse
um espião. Como resposta, os integrantes do MST não permitiram
que aquilo acontecesse.

Tentaremos mediar, a fim de que não ocorra um conflito. Portanto, é
justo que esta Casa esteja no local, a fim de evitar que ocorram fatos
mais graves. É uma atitude de precaução. Concordando com o
Deputado Sávio Souza Cruz, o Deputado Amilcar Martins poderia
contribuir, pois está atuando mais como Líder do Governo Fernando
Henrique nesta Casa do que como Deputado de Oposição. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Deputado Rogério Correia,
contestamos a criação dessa comissão de representação, porque
julgamos inoportuna a presença de uma comissão de Deputados
nesse conflito, que é iminente. Faço um apelo à Mesa, porque um
projeto de minha autoria, aprovado pelas comissões da Casa, tem o
objetivo de constituir uma comissão permanente para contatos nesses
.casos de conflitos agrários. A partir desse episódio e da posição do
PT, por meio do Deputado Rogério Correia, vamos agilizar a
tramitação desse projeto, que dará poderés para que a Assembléia
Legislativa, o Poder Judiciário e a OAB possam fazer o primeiro
contato com os trabalhadores sem terra.

Indago da Presidência qual foi o resultado da votação do
requerimento, que passou despercebido por este Deputado. Desejo
saber também se no momento em que foi colocado em votação houve
"quorum" suficiente para que fosse aprovado, permitindo a
constituição dessa comissão. Em caso afirmativo, continuo a solicitar
a retirada do meu nome e do de qualquer outro Deputado do PSDB e
PFL. Caso tenha havido quorum" suficiente, adianto que será um
desastre a posição da Assembléia Legislativa nesse momento tenso,
engrossando uma posição política do MST.

0 Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - A Presidência
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esclarece ao Deputado Carlos Pimenta que foi despachado o
requerimento pelo Presidente, uma vez que, segundo o art. 232, inciso
XIIll, a representação da Assembléia por meio de comissão independe
de votação. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - O Exército assume as suas funções no
momento em que a Polícia Militar do nosso Estado não garante ao
cidadão comum a sua propriedade. Então não garantirá a do
Presidente da República, que é um ferrenho adversário do nosso
Governador. A Polícia Militar participou do circo da semana passada
ao colocar homens mascarados em cima do próprio prédio do
Comando-Geral da Policia Militar. Isso é uma vergonha para a nossa
polícia, que já foi tão respeitada em seus mais de duzentos anos de
existência. Os pedaços de Tiradentes devem ter rolado e pulado,
como um sapo, no túmulo, ao ver a nossa Polícia Militar agir dessa
forma. Foi necessário que o Exército ocupasse terras de Minas Gerais
para dar proteção ao Presidente da República. Tudo começou com o
episódio de Uberlândia, em que a Policia Militar recusou-se a dar a
reintegração de posse e policiar o que era de propriedade particular
de cidadãos comuns. Isso tem acontecido em nosso Estado.
Agradeço a presença do nosso Presidente e do nosso 2°-Vice-
Presidente, engrandecendo os trabalhos da Casa. Quiçá amanhã,
quarta-feira, e na quinta-feira tenhamos presenças tão ilustres nesta
Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância dá matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a verificação de "quorum".
Com a palavra, o Sr. Secretário.

O Sr. Secretário(Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados. Não há

'quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, 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 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia trinta de agosto de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio,
Agostinho Silveira e Doutor Viana, 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 Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das proposições a seguir citadas, para as quais designou
relatores: Projetos de Lei n°s 1.164 e 1.16612000 - Deputado Ermano
Batista; 1.160 e 1.168/2000 - Deputado Antônio Júlio; 1.159 e
1.17112000 - Deputado Agostinho Silveira; 1.161 e 1.16712000 -
Deputado Bené Guedes; 1.165 e 1.17012000 - Deputado Antônio
Genaro; 1.162 e 1.16912000 - Deputado Paulo Piau; 1.163 e
1.17212000 - 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 p°s 356199 com a Emenda n° 1 e 1.14012000 (relator: Deputado
Agostinho Silveira); 1.05712000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
DepUtado Antônio Júlio) e o parecer que conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do
Projeto de Lei n° 404199 (relator: redistribuído ao Deputado Doutor
Viana). Os Projetos de Lei n°s 1.100, 1.106 e 1.11012000 foram
retirados da pauta, atendendo a requerimentos aprovados pela
Comissão. 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 1.023, 1.053
com a Emenda n° 1, 1.117, 1.122 e 1.12612000 (relator: Deputado
Antônio Júlio); 1.049 e 1.12512000 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.116, 1.146, 1.147 e 1.14912000 (relator Deputado Doutor Viana);
1.118, 1.121, 1.129 e 1.144 - os dois últimos com a Emenda n° 1
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1.05412000 não foi apreciado em virtude de sua retirada da pauta,
atendendo a requerimento aprovado pela Comissão. Nos termos
regimentais, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei no
404/99 ao Plenário 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 ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Careneiro Leão - Doutor Viana

- Paulo Piau.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 19/9/2000 as seguintes
comunicações:

Do Deputado Paulo Piau, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Ataliba Guaritá Neto, ocorrido em 151912000, em Uberaba. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Rubens Machado de Lacerda, ocorrido em 17/9/2000, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 201912000
Presidência do Deputado Aflton Vilela

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Antônio Andrade - Antônio Genaro -

Cabo Morais - Carlos Pimenta - Daimo Ribeiro Silva - Doutor Viana -
Edson Rezende - João Leite - João Pinto Ribeiro - Luiz Tadeu Leite.

-	Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - As 114h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).

ATA DA 103 REUNIÃO ESPECIAL, EM 181912000
Presidência do Deputado Alvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Marcelo Gonçalves - Palavras do Sr. José Luciano
Rodrigues Teixeira - Palavras do Sr. Antôhio Clarete Moreira Meio -
Entrega de placa - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Alvaro Antônio - Amilcar Martins - Marcelo

Gonçalves.	 -
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - As 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

Ata
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procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Antônio Clarete Moreira Meio, Presidente do Conselho de
Administração da COOPERTEXTIL - PL; José Luciano Rodrigues
Teixeira, Vice-Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo, representando o
Prefeito Municipal, Ademir Gonçalves; Reginaldo Alves Saraiva,
Vereador à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo; Leonardo Bahia
Machado, membro do Conselho Fiscal da Associação Comercial de
Minas Gerais; Jairo Luiz Lessa, Diretor-Presidente da Horizonte Têxtil;
Décio Vinícius Gomes, Diretor-Superintendente da Horizonte Têxtil; e
o Deputado Marcelo Gonçalves, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a

Cooperativa Autogestionária dos Trabalhadores na Indústria Têxtil em
Pedro Leopoldo - COOPERTEXTIL - Pedro Leopoldo.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvira Hino

Nacional, que será apresentado pelo trompetista Claudiomarcos
Serafim Floriano e pelo violonista Flávio Corrêa.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Marcelo Gonçalves

Deputado Alvaro Antônio, Presidente em exercício desta Casa
Legislativa; Exmos. Srs. Antônio Clarete Moreira Meio, Presidente do
Conselho de Administração da COOPERTEXTIL; José Luciano
Rodrigues Teixeira, Vice-Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo,
representando o Prefeito Municipal Ademir Gonçalves, que, pela lei
eleitoral, não pôde estar presente; Reginaldo Alves Saraiva, Vereador
à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, representando a Câmara
Municipal; Leonardo Bahia Machado, membro do Conselho Fiscal da
Associação Comercial de Minas Gerais, representando o Presidente
da Associação; Jairo Luiz Lessa, Diretor-Presidente da Horizonte
Têxtil; Décio Vinícius Gomes, Diretor-Superintendente da Horizonte
Têxtil, senhoras e senhores, no dia 231911893, era fundada, na
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fazenda das Três Moças no Lugarejo, hoje MUnicípio de Pedro
Leopoldo, a Companhia Fabril Cachoeira Grande, que teve como
parque industrial a fiação, tecelagem, tinturaria e estamparia.

Em 1920, a fábrica foi incorporada pela Cia. Industrial Belo
Horizonte. Começa, então, a expansão da Vila Operária. Expande-se
tanto que em 1986 foi eleita a empresa do ano, pelo seu desempenho
global. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, a indústria passa a
enfrentar um período de dificuldades econômicas que dá origem a um
pedido de concordata, culminando com o decreto de falência.

Nesse mesmo ano, porém, é iniciado o processo de co-gestão entre
empresa e funcionários, que passam a administrá-la com coragem e
determinação admiráveis, conseguindo reerguê-la.

Com perseverança no trabalho durante mais de dois anos,
consolidaram o nome da companhia industrial, o que leva o grupo
VDL a arrematar o acervo da massa falida, e em 1995 colocam a
fábrica em operação novamente.

Algum tempo depois, o grupo VDL decide pela desativação da
fábrica.

Em 1998, na busca de uma alternativa social economicamente
viável para reativar a indústria em forma de cooperativa, é iniciado
esse trabalho por 21 funcionários.

Alcançaram o êxito desejado, e hoje são 610 sócios-cooperativos
que adotaram o nome COOPERTEXTIL-PL.

Eles acreditaram na força do trabalho corri união e guiados pelo
mesmo objetivo sacrificaram muito de suas vidas e nunca se
esquivaram da luta. Cresceram a partir de cada obstáculo.

Hoje a produção é crescente, e o escoamento do produto dirige-se
para Belo Horizonte, Divinápolis e ltaúna.

A COOPERTEXTIL-PL é uma conquista, e ressalto como pedro-
lêopoldense o orgulho de toda nossa cidade e o reconhecimento do
trabalho realizado com garra e perseverança na busca de um ideal,
vencendo com fé em Deus e um voto de confiança uns nos outros.

E certo que numa vida tão longa tenha havido erros e tropeços, mas
os acertos foram em número maior.

Houve união, vontade, perseverança, e o resultado foi a vitória.
A fábrica funciona no mesmo lugar, mantém tradições e gera

empregos.
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Orgulho-me de ser pedro-leopoldense e me sinto feliz pela

oportunidade que se me apresenta de homenagear a
000PERTEXTIL. Parabéns a todos pelo trabalho magnífico que vêm
realizando em prol de Pedro Leopoldo e das famílias que ali residem.

O 'Estado de Minas" elegeu nossa cidade como sendo a oitava
entre as dez mais do Estado, que é formado de 853 municípios.
Certamente, a COOPERTEXTIL contribuiu para isso.

Que Deus os abençoe, para que levem à frente o belo trabalho que
vêm realizando em Pedro Leopoldo.

Palavras do Sr. José Luciano Rodrigues Teixeira
Senhores e senhoras, como representante do Executivo de Pedro

Leopoldo, venho expressar minha satisfação em poder compartilhar
desse momento tão significativo na vida da nossa comunidade -
momento de reconhecimento à COOPERTEXTIL-PL pelo que hoje
representa para nós.

COOPERTEXTIL-PL é sinônimo da palavra resgate - resgate da
confiança, resgate de um patrimônio que marca a história da cidade e
que viabilizou o processo de cooperativismo positivo, cujo resultado é
um só: vitória.

Aos Diretores, Gerentes e sócios - cooperados que acreditaram que
"a união faz a força"- e, em nome de toda Pedro Leopoldo, meus
parabéns e o meu muito obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Clarete Moreira Meio
Senhores e senhoras, em nome da COOPERTEXTIL e dos 610

cooperados da Cooperativa Autogestionária dos Trabalhadores na
Indústria Têxtil de Pedro Leopoldo, deixo aqui o nosso agradecimento
por essa extraordinária homenagem e o reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido por nossa cooperativa, trabalho este que se se mantém
pela contribuição de todos os cooperados e com o apoio irrestrito de
nossa comunidade.

Neste momento de grande alegria, quando nossa Cooperativa
recebe esta deferência, não poderíamos deixar de fazer um
agradecimento muito especial ao Sr. Cristiano Teixeira Guimarães
Neto, principal articulador, que não mediu esforços para dar apoio à
realização de nossa cooperativa; ao empresário Sr. Jairo Luiz Lessa,
Diretor-Presidente da VDL Administração e Participação Ltda., que, ao
disponibilizar a fábrica para a criação da Cooperativa, demonstrou
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toda confiança na capacidade de trabalho de todos os operários de
Pedro Leopoldo: ao nosso Deputado Estadual Marcelo Gonçalves,
que, acompanhando nosso trabalho, prestigia-nos com esta
homenagem. A todos, o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso
reconhecimento.

Senhoras e senhores, nossa origem data do longínquo ano de 1823,
portanto, há mais de um século, quando, a 231911893, era fundada a
Cia. Fabril Cachoeira Grande, em área de 96a1q., denominada
Fazenda das Três Moças.

A Cia. Fabril Cachoeira Grande contava com um parque de fiação,
tecelagem, tinturaria e estamparia. Era, sem dúvida, um trabalho
pioneiro, visto que nessa época eram reduzidíssimas as condições de
transporte para suprimento de matéria-prima e, conseqüentemente,
escoamento da produção.

Com a incorporação da Cia. Fabril Cachoeira Grande à Cia.
Industrial Belo Horizonte, em 1920, teve a Fábrica Cachoeira Grande
possibilidade de expandir sua produção e, em conseqüência, gerar
oportunidade de trabalho a um grande número de operários.

Nessa época, foram muitas as famílias que se deslocaram de
diversas regiões de Minas para formar o quadro de colaboradores
que, por muitas décadas, passaram suas experiência de pai para filho,
tomando nossa unidade de produção muito mais que uma fábrica de
tecidos, na verdade, uma grande e vitoriosa família.

Dali, daquela fábrica, nasceu a Corporação Musical Cadhoeira
Grande, para alegrar todas as festividades de nossa cidade. Nasceu
também o glorioso Industrial, o time de futebol dos trabalhadores na
indústria têxtil, que, por sua vez, originou o Clube do Industrial, palco
de grandes festividades para todos os moradores de Pedro Leopoldo.

Como empresa centenária, que iniciou sua jornada no século
passado, ganhou e renovou forças para superar todas as
transformações impostas pela longevidade de sua criação - mudou de
nome, mudou de titularidade, mudou e mudou...

Hoje, como COOPERTEXTIL - Cooperativa Autogestionária dos
Trabalhadores na Indústria Têxtil de Pedro Leopoldo, continua firme
em seu principal propósito: como formadora de profissionais
especializados na indústria têxtil e como fonte geradora de postos de
trabalho, o que possibilitou a fábrica chegar até aqui.
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Não obstante as dificuldades passadas, a capacidade de

recuperação de valores sempre foi sua maior vocação. Por essa
razão, iniciamos a 000PERTEXTIL de Pedro Leopoldo, certos de
estarmos preservando nossa maior vocação, visto que a vocação
pioneira de Pedro Leopoldo passou pela indústria têxtil.

Os trabalhos realizados nos seus dois primeiros anos de operação
deixam a COOPERTEXTIL com um marco histórico de 1.700.000
horas de trabalho sem um único acidente. Com um capital social
inicial de R$21,00, os sócios fundadores deram inicio às atividades de
industrialização de fios e tecidos em 1 013/98 e alcançaram, nos dois
primeiros anos, um volume total de 3.900.000kg e 19.000.000m de
tecidos, volumes esses que recolocam a produtividade da Cooperativa
nos níveis alcançados nos melhores momentos da atividade industrial
da Fábrica Cachoeira Grande.

Essa autogestão está acontecendo em um mercado globalizado, de
forma sustentada e democrática, graças às experiências acumuladas
ao longo de todos esses anos pelos operários da fábrica de tecidos.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Exmo. Deputado Marcelo Gonçalves, V. Exas. podem estar
certos de que esta grande homenagem fortalece nossa vocação pelo
trabalho. Aproveitadas as lições acumuladas, nas alegrias e nos
sofrimentos do passado, com grande entusiasmo no presente, com fé
renovada a cada dia, com a proteção de Deus, haveremos de
perseverar no caminho do trabalho, como sempre foi nossa vocação.

Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade,
proteja-nos. Muito obrigado.

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

Antônio Clarete Moreira Meio placa alusiva a esta homenagem, com
os seguintes dizeres: "A união faz a força, enquanto a função social é
inerente à empresa moderna. Esses dois princípios orientam a
vitoriosa atuação da Cooperativa Autogestionária dos Trabalhadores
na Indústria Têxtil - COOPERTEXTIL - Pi- -, de Pedro Leopoldo, à
qual a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta
sincera homenagem. Belo Horizonte, 18 de setembro de 2000.
Deputado Anderson Adauto, Presidente." (- Palmas.)

- Procede-se à entrega da placa.
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Apresentação Musical
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

peça Réquiem Para Um Novilheiro", de Dimas Sediciais, pelo
Trompetista Claudiomarcos Serafim e pelo violinista Flávio Correia.

- Procede-se à execução da peça.
Palavras do Sr. Presidente

A reunião especial de hoje, em iniciativa do caro colega Deputado
Marcelo Gonçalves, tem, por objetivo, homenagear a Cooperativa
Autogestionária dos Trabalhadores na Indústria Têxtil de Pedro
Leopoldo - COOPERTEXTIL. Cabendo-nos a honra de presidir o
encontro, vamos aproveitar para formular algumas reflexões sobre os
antecedentes e o significado da obra e da existência de nossa
homenageada.

A chamada Revolução Industrial - iniciada no continente europeu
durante a segunda metade do século passado - teve como ponto de
partida a indústria têxtil, com a introdução dos teares mecânicos. De
um lado, o movimento representou avanço para a humanidade, ao
ampliar o mercado de trabalho, bem como contribuir para a melhoria
de qualidade do produto e para o barateamento de custos. De outro
lado, porém, veio agravar distorções já existentes no campo
trabalhista.

Efetivamente, o trabalho escravo cedeu lugar, com a Revolução, à
servidão informal: ficou clássico o exemplo da Inglaterra, onde a
indústria manufatureira passou a empregar legiões de idosos,
mulheres e crianças em longas jornadas e com ínfimos salários.

Entretanto, as pressões sociais fazendo-se sentir, surgiu o moderno
Direito do Trabalho. Hoje, os trabalhadores - como regra em quase
todo o mundo - têm assegurada uma série de benefícios, tais como o
limite diário e semanal das jornadas, férias, assistência médica,
pensão e aposentadoria.

No Brasil, esse contexto trabalhista teve arrancada no período de
Vargas, com a instituição da CLT. Foi um dos grandes méritos de um
regime totalitário que, justiça seja feita, não deixou em segundo plano
a proteção do trabalhador. Os avanços da era getulista sofreram
retrocesso com o golpe militar de 1964: é dessa época a eliminação
do instituto da estabilidade, bem como o notório cerceamento ao
direito de greve.
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Após a redemocratização, o trabalhador brasileiro continuou a

experimentar o esbulho de alguns de seus direitos, sobretudo em
razão de políticas macroeconômicas distanciadas do social: prova
disso está no desemprego e no aviltamento de salários.

Tudo somado, porém, podemos dizer que os direitos fundamentais
estão reconhecidos e que o arcabouço da justiça trabalhista continua
de pé.

Mas, se há um aspecto em relação ao qual o trabalhador se
ressente, diz respeito à incúria e à incapacidade de alguns patrões. O
emprego depende da atuação de quem administra a empresa. Se
essa gestão é inepta ou se caracteriza pela improbidade, a
conseqüência é o fechamento da organização e a extinção dos postos
de trabalho.

Os últimos dez anos foram pródigos em exemplos de
empreendimentos liqüidados por causa de má administração. E um
drama social que nos agride, levando famílias ao desespero e
beneficiando, muitas vezes, empresários desonestos.

Pois, nesse panorama, casos há que nos animam e nos fazem
acreditar na competência do trabalhador brasileiro. Um deles é a
verdadeira saga que terminou com a constituição da Cooperativa
Autogestionária dos Trabalhadores na Indústria Têxtil - Coopertêxtil.

Pelos oradores que nos precederam, pudemos ver como uma
empresa tradicional, fundada em finais do século passado,
experimentou transformações que conduziram, em certo *momento, à
sua paralisação. E uma história movimentada, que, por longos anos,
intranqüilizou a comunidade pedro-leopoldense, mas teve final feliz: aí
está a Coopertêxtil, administrada por um grupo de funcionários, em
regime de cooperativa, crescendo, dando empregos e gerando
tributos.

Nas últimas décadas, assistimos a notável incremento na atividade
cooperativista. A velha máxima de que "a união faz a força" continua
pujante e atual, abrindo caminho para que situações centralizadas e
injustas sejam corrigidas. A Coopertêxtil, apesar de relativamente
recente, já é o protótipo da cooperativa de produção. Um grupo de ex-
trabalhadores, escolados por anos de luta durante os quais seu
destino esteve em mãos de terceiros, resolve assumir diretamente
esse destino. 0 resultado é um empreendimento rentável e voltado
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para o social, em iniciativa que merece nosso mais caloroso
aplauso.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
apresentamos a cada um dos afiliados da Coopertêxtil a mensagem
de parabéns do povo mineiro. E nossas felicitações se estendem à
cara cidade de Pedro Leopoldo, aqui tão bem representada e
justamente orgulhosa da vitória de seus filhos. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os seus agradecimentos

às autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e
encerra os trabalhos convocando os Deputados para a reunião
ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: votação, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nos
14.506, 14.519, 14.521, 14.530, 14.550, 14.551 e 14.554; discussão,
em turno único, do veto à Proposição de Lei n° 14.523; votação, em 10

turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99 e do Projeto de
Lei Complementar n° 2912000; discussão, em 2 0 turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 3199; discussão, em 1 1 turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 17199; discussão, em turno único, do Projeto de
Lei n° 1.004/2000; discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 585

e 741199 e 795, 830, 897, 945 e 99812000; e discussão, em 2 0 turno,
dos Projetos de Lei n

o
s 4, 289, 365 e 540199 e 797, 821, 880, 900,

937, 940 e 1.04312000. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DÊ PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 92412000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n°
92412000 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

c Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no
c Município de Ferros.
e	Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
o a quem compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme
o dispõe oart. 102,111, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei

rÁ
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n° 924/2000 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, 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 relativos à obtenção do título 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.
Entretanto, visando indicar no art. 1° a denominação recomendada

para as APAEs, cumpre-nos implementar modificação no projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n° 92412000 com a redação dada pela
Emenda n°1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Ferros, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.106/2000

Comissão de Cotistituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe cria a Ouvidoria Patrimonial no âmbito da Secretaria de
Estado da Cultura e dá outras providências.

Publicada em 271612000, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.10612000 cria a Ouvidoria Patrimonial, a qual

será vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e atuará como órgão
auxiliar na fiscalização, na recepção, na tramitação e no
encaminhamento de sugestões, denúncias, propostas e atividades
relacionadas ao patrimônio artístico, histórico e cultural do Estado.
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Estabelece que o Ouvidor Patrimonial será nomeado pelo
Governador do Estado, em lista tríplice, de acordo com a indicação
feita pelo Conselho Estadual de Cultura. Dispõe, ainda, que o Poder
Executivo regulamentará a Ouvidoria Patrimonial, ouvido o Conselho
Estadual de Cultura sobre os critérios de escolha e o perfil do Ouvidor,
bem como a forma de manifestação da comunidade.

As Ouvidorias são órgãos de defesa dos direitos e das garantias
fundamentais do cidadão e de controle auxiliar das atividades da
administração pública. O Ouvidor atua no espaço de interlocução
entre a população e a administração pública, recebendo queixas,
reclamações, sugestões e reivindicações, sistematizando-as e
encaminhando-as ao órgão competente. Destacam-se como
características fundamentais da Ouvidoria a independência política e
administrativa, a concentração de atribuições nas mãos do Ouvidor, a
informalidade e a celeridade na sua atuação e o seu caráter não
contencioso e não jurisdicional.

Verifica-se, no entanto, que a criação de uma Ouvidoria implica,
necessariamente, a criação de - um órgão vinculado ao Poder
Executivo e, ainda, o provimento de, pelo menos, um cargo público
Cumpre observar, nesse sentido, nos termos do art. 66, III, "b" e "e",
da Constituição Estadual, que são matérias de iniciativa privativa do
Governador do Estado "a criação de cargo e função públicos da
administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da
respêctiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de
Diretrizes Orçamentárias" e a "criação, estruturação e extinção de
Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração
indireta". Assim sendo, o projeto possui vício formal de
inconstitucionalidade, o qual, no entanto, poderá ser superado,
conforme o disposto no art. 70, § 2 1, da Cada mineira, que prevê que
a sanção expressa ou tácita do Governador supre a iniciativa do
Poder Executivo no processo legislativo.

Todavia, não há sentido em se criar uma Ouvidoria Patrimonial
vinculada a uma Secretaria de Estado, em razão da independência
inerente às Ouvidorias. Tal vínculo poderia tolhera sua atuação. Por
esse motivo e visando ao aperfeiçoamento do projeto, apresentamos
o Substitutivo n° 1.

Conclusão
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Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.106/2000 na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.106/2000
Cria a Ouvidoria Patrimonial e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica criada a Ouvidoria Patrimonial, órgão auxiliar do Poder

Executivo na fiscalização do patrimônio artístico, histórico e cultural do
Estado e no exame de sugestões, denúncias e propostas referentes á
matéria.

Art. 21 - Compete á Ouvidoria Patrimonial:
- receber as sugestões, reclamações, denúncias e propostas de

qualquer cidadão ou entidade relativas ao patrimônio artístico,
histórico e cultural do Estado;

II - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir ao interessado as soluções dadas;

III - sugerir ao Secretário de Estado da Cultura e às entidades afins
a realização de estudos, a adoção de medidas e a expedição de
recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de
suas atividades;

IV - encaminhar ao Ministério Público denúncias referentes a dano
ou perigo de dano ao patrimônio artístico, histórico e cultural do
Estado de Minas Gerais.

Art. 3° - O Ouvidor Patrimonial será nomeado pelo Governador do
Estado, com base em lista tríplice, organizada pelo Conselho Estadual
de Cultura.

Parágrafo único - O Poder Executivo, ouvido o Conselho Estadual
de Cultura, definirá os critérios de escolha do Ouvidor.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Doutor Viana

- Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.112/2000

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em epígrafe

visa a acrescentar o inciso VIII ao art. 2 1 da Lei n° 11.553, de 1994.
Pubcado em 291612000, o projeto foi preliminarmente distribuído a

esta Comissão para ser submetido a exame de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo acrescentar dispositivo à citada lei,

com vistas a inserir entre as obrigações do Estado, no que tange ao
desenvolvimento de ações que favoreçam a realização de
transplantes, a de manter, em caráter permanente, uma aeronave de
sua propriedade à disposição para o transporte de órgãos, tecidos e
substâncias humanos destinados a transplante.

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 Estadual, ao dispor sobre ações e serviços de saúde,
estabelece que A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é
dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas
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".

Q § 40 do art. 199 da Constituição da República reza que a lei
disporá sobre as condições que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento e sobre coleta, processamento e transfusão de sangue e
seus derivados, vedado todo tipo de comercialização, cabendo ao
Estado de Minas Gerais suplementar a legislação federal sobre a
matéria, nos termos do § 3 0 do art. 191 da Carta Estadual

Observe-se, por fim, que a proposição em exame não se encontra
no elenco das matérias de iniciativa privativa a que se refere o art. 66
da Constituição mineira, inexistindo, assim, impedimento à
deflagração do processo pela iniciativa parlamentar.

Inexiste, pois, óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação
da matéria.

No entanto, ao determinar a manutenção, em caráter permanente,
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de aeronave para o transporte de órgãos destinados a transplante,
o legislador pode não estar alcançando o que pretende, tendo em
vista este não ser o veículo mais indicado para a realização de
remoções em todos os casos porventura existentes. A manutenção do
serviço, seja ele aéreo ou rodoviário, apresenta maior alcance, visto
que em alguns municípios não há sequer campo de pouso ou
heliporto, e, para distâncias muito pequenas, o deslocamento de uma
aeronave pode não se justificar. Apresentamos, assim, a Emenda n°
1, com o fito de aprimorarmos o projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.112/2000 com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VIII, de que trata o art. 1 0 do projeto, a seguinte

redação:
"Art. l	................................................................................
VIII - manter, em caráter permanente, serviço de transporte aéreo e

rodoviário de órgãos, tecidos e substâncias humanos destinados a
transplante, com veículos de sua propriedade.".

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2000.
Eçmano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Doutor Viana - Paulo Piau - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.14212000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de lei em
epígrafe obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres
eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 418/2000, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem em vista obrigar as distribuidoras de

combustíveis a colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de
combustíveis de modo que somente as distribuidoras tenham acesso
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à abertura dos tanques.

No caso de inobservância dessa norma, o projeto prevê a
cominação de pena pecuniária no valor de 10.000 (dez mil) Unidades
Fiscais de Referência - UFIRs, dobrando-se o valor da multa na
hipótese de reincidência.

A medida legislativa propugnada pelo projeto tem em mira coibir a
prática da adulteração de combustível, resguardando-se, dessa forma
o direito do consumidor de adquirir produto de boa qualidade.

Analisada a matéria sob a perspectiva jurídico-constitucional, vê-se
que esta se conforma aos ditames da Lei Maior, mais especificamente
ao disposto no art. 24, cujos termos são os seguintes:

"Art. 24- Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

V - produção e consumo;".
Com efeito, o provimento legislativo que se quer editar visa a

disciplinar uma relação de consumo, dai a subsunção dessa hipótese
aos termos do disposto no mencionado dispositivo constitucional, o
qual abre ao Estado membro a via da legislação concorrente para
dispor sobre a matéria.

A par da competência legislativa dè que se reveste o Estado, que
decorre do referido art. 24, inciso V, da Constituição da República,
cumpre dizer que nada obsta a quê este parlamento deflagre o
processo de produção legislativa sobre a matéria, pois que esta não
se encontra sob a égide da regra instituidora de reserva de iniciativa
consubstanciada no art. 66 da Constituição Estadual.

Portanto, a proposição apresenta-se em conformidade com a
ordenação jurídico-constitucional vigente.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.14212000.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana -

Antônio Genaro - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.145/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em epígrafe, da Deputada Elaine Matozinhos,

objetiva alterar a Lei no 12.186, de 5/6/86, que dispõe sobre a
gratuidade do acesso de crianças, profissionais e autoridades a
estádios e praças de esportes de propriedade do Estado, quando da
realização de competições esportivas.

Publicado em 5/8/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende conferir aos treinadores técnicos

filiados ao SINDBOL o direito a ingresso gratuito em competição
esportiva realizada em estádio e praça de esportes de propriedade do
Estado.	-

Para tanto, procura inserir dispositivo na Lei n°12.186, de 1986, que
disciplina a matéria, acrescentando, ainda, a prerrogativa de acesso
às dependências dos estádios e praças de esportes para os
estudantes que pagarem meia entrada, em, pelo menos, 50% das
portarias disponíveis durante a realização do evento.

Não cabe a esta Comissão avaliara proposta quanto à oportunidade
ou à conveniência administrativa, o que, com certeza, será feito
quando da apreciação do projeto pela comissão técnica competente.

A Carta Federal, em seu art. 217, coloca a prática esportiva formal e
não formal como direito de cada cidadão, cabendo ao poder público a
destinação de recursos para a promoção do desporto educacional.

Constata-se, pois, que a proposta encontra amparo na ordem
constitucional e, tratando-se de alteração de norma jurídica vigente,
torna-se necessária a apreciação do projeto por esta Casa Legislativa,
nos termos do que dispõe o art. 61 da Constituição do Estado.

Por outro lado, não existe vedação constitucional ou legal para a
instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, pois a
matéria de que trata o projeto em apreço - não se encontra entre as
arroladas no art. 66 da Carta mineira.

Conclusão
Em	face	de	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucio na] idade e legalidade do Projeto de Lei n°1.145/2000.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Doutor
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Viana - Paulo Piau - Antônio Genaro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 201912000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Afonso Pedro da Silva, ocorrido em 61912000, em Goiás. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Pedro
Antônio dos Reis, ocorrido em 131912000, em Brasôpof is. (- Ciente.
Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. José Salvador Silva pelos 20 anos de

fundação do Hospital Mater Dei (Requerimento n° 1.55212000, da
Deputada Maria Olivia):

de congratulações com o jornalista Carlos Felipe, pelo lançamento
de seu livro intitulado "O Grande Livro do Folclore" (Requerimento n°
1.58912000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva):

de congratulações com o Ten.-Cel. PM Antônio de SalIes Fiúza
pelos 18 anos de fundação do 180 8PM (Requerimento n° 1.59712000,
do Deputado Cabo Morais):

de congratulações com a Rádio Guarani, pelos 20 anos de sua
fundação (Requerimento n° 1.60312000, do Deputado Bilac Pinto).
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SELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE SETEMBRO DE 2000

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 21/9/2000
Presidência do Deputado Márcio Kangussu

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados: Aílton Vilela - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Irani Garbosa - João Paulo - Márcio Cunha - Márcio Kangussu
- Sávio Souza Cruz.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 22, às 14
horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 946/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em tela tem
por escopo seja concedido título declaratório de utilidade pública à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Matutina,
com sede naquele município.

A proposição foi publicada em 151412000 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão, para exame preliminar, nos termos do disposto no art.
102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação anexada ao projeto, a APAE de

Matutina é uma sociedade civil dotada de personalidade jurídica;
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos; os membros de
sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Vale esclarecer que essas são exatamente as condições requeridas
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, pelas quais as sociedades civis podem
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ser declaradas de utilidade pública estadual. Dai inferirmos que a
proposição sob comento não apresenta vício de natureza legal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 94612000 na
forma apresentada.

Saia das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Paulo Piau -

Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.054/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, a proposição em análise

objetiva declarar de utilidade pública o Instituto ESEM - Cooperativa
de Trabalhos Voluntários Ltda., com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 261512000, vem o projeto a
esta Comissão, para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe
o art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita ao disposto na Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública de entidades e dá outras providências.

O art. 1 0 da mencionada lei dispõe sobre os requisitos exigidos para
que uma entidade possa ser declarada de utilidade pública:

"Art. 1 0 - A sociedade civil, a associação ou a fundação constituída
ou em funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade, pode ser declarada de utilidade
pública estadual, desde que comprove:

- que adquiriu personalidade jurídica;
II - que está em funcionamento há mais de dois anos;
III - que os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - que seus diretores são pessoas idôneas".
Infere-se, assim, que o art. 1 1 é incis ivo ao determinar as entidades

autorizadas a obter o título dec4atatório, não incluindo, entre elas, a
cooperativa. 0 rui instituído no artigo é taxativo, não admitindo
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extensão para nenhum outro tipo de sociedade que não as já
declinadas.

Assim, apenas a sociedade civil, a associação ou a fundação podem
ser declaradas de utilidade pública. E a cooperativa - não fugindo à
regra a Cooperativa dè Trabalhos Voluntários Ltda., criada com a
finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado, por
meio do trabalho - constitui forma autônoma e distinta daquelas
aventadas pela referida lei.

Conclusão
Em face do relatado, concluímos pela ilegalidade do Projeto de Lei

n o 1.05412000.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro

- Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.131/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n° 1.13112000

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro dos Ferreiras, com sede no Município de Carmo
do Rio Claro.

Publicada em 31812000, veio a matéria a esta Comissão, para exame
preliminar, conforme dispõe o Regimento interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece

os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades, os quais foram plenamente atendidos, conforme a
documentação juntada ao processo.

Examinados os documentos, verificou-se que a entidade tem
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos ocupados.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.13112000 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
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EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Rural dos Ferreiras, com sede
no Município de Carmo do Rio Claro.".

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Genaro

- Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.132/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em epígrafe

objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Deficientes de Formiga e Região - ADEFOR -, com sede no Município
de Formiga.

A proposição foi publicada em 318/2000 e, a seguir, distribuída a
este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente, nos
termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação que se fez juntar ao projeto, a

ADEFOR é uma sociedade civil de caráter filantrópico, cultural,
esportivo e social que se encontra em funcionamento há mais de dois
anos e cuja diretoria é composta de pessoas reconhecidamente
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Dessa forma, foram atendidos todos os requisitos enunciados na Lei
n o 12.972, de 27/7/98, necessários para que as sociedades civis
possam ser agraciadas com o título honorífico de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.13212000, na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana -

Antônio Genaro - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.135/2000
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição em tela

tem por objetivo instituir a Medalha do Mérito Jornalístico-Desportivo
Osvaldo Faria, destinada a prestar anualmente o reconhecimento do
poder público estadual a quatro personalidades que se tenham
destacado em atividades jornalístico-desportivas no Estado de Minas
Gerais.

O projeto de lei foi publicado em 3/8/2000 e a seguir encaminhado a
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Assim dispõe o § 1 1 do art. 25 da Constituição da República:
"§ 1 1 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes

sejam vedadas por esta Constituição.".
Recorrendo ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão enumeradas

as matérias de competência legislativa exclusiva da União,
verificamos que entre estas não se inclui o objeto da proposição sob
exame. Daí se infere que a instituição de homenagem cívica é ato
legislativo de competência remanescente dos Estados federados.
Dessa forma, o projeto sob comento não apresenta vicio de iniciativa.

No plano da Constituição mineira, vale esclarecer que, se, por um
lado, o art. 66 não inclui a instituição de medalha entre os atos de
iniciativa exclusiva do Governador, por outro, o art. 90, inciso XVII,
atribui a essa autoridade - e apenas a ela - a competência de conferir
condecoração e distinção honorificas. Parece-nos evidente, portanto,
que, para a concessão desse tipo de honraria, é imprescindível a
participação do Chefe do Governo Estadual.

Convêm destacar, ainda, que a regulamentação da futura lei estará
a cargo do Poder Executivo, no prazo de noventa dias a contar de sua
publicação, de conformidade com o art. 4 0. Essa previsão confere,
pois, àquele Poder a competência de fixar o procedimento
administrativo para a consecução do fim almejado.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.13512000 na
forma apresentada.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Doutor Viana

- Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.158/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.15812000, do Deputado Bilac Pinto, visa a

declarar de utilidade pública o Lar Dona Maria Adelaide - LADMA -'
com sede no Município de Brasópolis.

Publicada em 10/8/2000, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno em seu art.
102, III,

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na lei
que disciplina o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

cons,titucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.15812000, na
forma proposta.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Paulo Piau - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.166/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado João Batista de Oliveira, por meio do Projeto de Lei n°

1.16612000, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Diabéticos de Curvelo - ASSODIC -, com sede no Município de
Curvelo.

Publicada em 181812000, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, li I, "a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
na Lei n° 12.972, de 2717198.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual
não vislumbramos impedimento à tramitação do projeto em causa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.166/2000, na forma original.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Adelmo

Carneiro Leão - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.16812000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n°

1.168/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária da União dos Moradores do Bairro Kátia, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
à qual compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme comprova a documentação que acompanha o projeto em

exame, a mencionada Associação é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que tem exercido suas atividades de forma a proporcionar
incremento cultural, assistencial e educacional ao Bairro Kátia,
promovendo a integração entre seus moradores.

Vale mencionar também que suas atividades são custeadas pelas
mensalidades pagas pelos associados e doações de pessoas que se
identificam com o trabalho desenvolvido.

Constatamos, pois, não haver óbice à aprovação da matéria, uma
vez que foram atendidas as exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/98,
que disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
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Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeta de Lei n° 1.16812000, na
forma redigida.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Antônio Genaro - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.169/2000
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Federação Mineira de Boxe, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, após
publicada, foi a proposição encaminhada a este órgão colegiado para
ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198, estabelece os seguintes

requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no Estado
de Minas Gerais possam ser declaradas de utilidade pública: servir
desinteressadamente à coletividade; possuir personalidade jurídica;
estar em funcionamento há pelo menos dois anos e ter como
membros de sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Examinada a documentação que se fez juntar à proposição,
constatamos que a entidade em tela atende aos citados requisitos,
razão pela qual não vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.16912000, na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Genaro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°605/99
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel
que especifica ao Município de Santo Antônio do Monte.

Dando cumprimento ao que dispõem os arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposição, depois de publicada, foi distribuída a
esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente, quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição, constituído de um terreno com a

área de 9.856m 2, situado no Município de Santo Antônio do Monte e
registrado no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, foi
doado em 1979 ao Estado para a edificação de um centro social
urbano.

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Monte, agora, pleiteia seja
o imóvel reavido pelo município, a fim de destiná-lo à construção de
quadras esportivas, creches, salão comunitário e área de lazer para a
comunidade, considerando a desnecessidade de seu uso pelo Estado
e a amplitude de benefícios sociais que trará ao município, caso o
negócio seja efetivado entre os entes públicos.
4 medida consubstanciada no projeto trata de transferência de

domínio de um bem público, e, dessa forma, a sua concretização
dejende de exame e deliberação do Poder Legislativo, conforme se
depreende do art. 18 da Constituição do Estado.

No plano infraconstitucional, a matéria em apciação está sujeita
aos ditames emanados da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, e da Lei
Estadual n° 9.444, de 25111187, que trata das licitações e dos
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado.

Tais diplomas legais exigem como requisitos de validade para
alienação de imóvel do Estado, além da autorização legislativa e do
interesse público devidamente justificado, que o bem não esteja
afetado, isto é, atendendo a finalidade administrativa especial.

Instruído o processo com o Ofício n° 7.45612000, da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração, referente a este
projeto, vê-se que o Executivo manifestou-se favoravelmente à cessão
do aludido imóvel, na forma de doação para o Município de Santo
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Antônio do Monte, além de informar que ele não está atendendo a
nenhuma serviço público especial.

Há de se ressaltar, entretanto, que a proposição prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio municipal, modalidade essa inteiramente
descabida, haja vista que a aquisição do terreno pelo Estado foi feita
por meio de doação pura e simples, ou seja, sem encargo. Nessa
circunstância, a maneira de se transferir o domínio do bem ao
patrimônio do município é por meio da alienação, que pode tomar a
forma de doação, permuta ou venda.

Em razão da impropriedade apontada e com o fim de aprimorar o
texto do projeto, em conformidade com a boa técnica de redação
legislativa, bem como para adequá-lo à exigência imposta pelo
Estado, cumpre-nos apresentar-lhe substitutivo, cuja formalização
será feita na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 605199 na forma
do Substitutivo n° 1, conforme se segue.

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 605199
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Monte o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santo Antônio do Monte o imóvel constituído de um terreno com a
área de 9.856m 2 (nove mil oitocentos e cinqüenta e seis metros
quadrados), situado naquele município, registrado no livro 2-D,
matricula n°2.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo Antônio do Monte.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se à
construção de qtiadras esportivas, creches, salão comunitário e área
de lazer para a comunidade, além da edificação e posterior doação ao
Estado de um local adequado à instalação da Secretaria de Estado da
Fazenda.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Doutor Viana - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.024/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe
torna obrigatória a afixação, em local visível, de normas contendo
imitações ao recebimento de cheque pelo comércio varejista.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 181512000, foi a matéria

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos
do art. 102, III, c/c o art. 182, do Regimento Interno, vem a proposição
a esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em epígrafe torna obrigatória a afixação, em local

visível, de normas contendo limitações ao recebimento de cheque
pelo comércio varejista.

Trata-se de matéria relacionada ao direito do consumidor, que, por
força do art. 24 da Constituição da República, é disciplinado por
legislação concorrente, consubstanciada no Código de Defesa do
Consumidor. Assim, o Estado membro tem competência para
suplementar a legislação federal. Quanto á iniciativa do processo
legiferante, não há óbice legal, já que não se trata de matéria de
competência privativa.

No ordenamento jurídico vigente, o cheque é uma ordem de
pagamento à vista dada a um Banco ou instituição assemelhada por
alguém que tem fundos neles disponíveis, em favor próprio ou de
terceiro. A pessoa que dá a ordem, emitindo o cheque, tem o nome de
sacador; o Banco ou a instituição assemelhada a quem a ordem é
dada é chamado de sacado; e a pessoa em favor de quem é dada a
ordem é o tomador ou beneficiário. Para emitir cheque é necessário
que o sacador tenha fundos em poder do sacado e possa dispor
dessa provisão, em proveito próprio ou de outrem. Já o sacado,
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depositário da provisão do sacador, ao pagar o cheque, apenas
cumpre a obrigação de devolver as importâncias que lhe foram
confiadas, atendendo, assim, à determinação do depositante.

A emissão de cheques representa significativa função econômica,
principalmente pelo fato de o título ser elemento de compensação.
Utilizando-se dos cheques, as pessoas evitam a circulação efetiva do
dinheiro para a liquidação de suas obrigações. Por outro lado, o
estabelecimento financeiro sacado pode ser dispensado de,
realmente, entregar ao portador a importância sacada, quando este
possuir conta nele, determinando que o crédito do cheque
apresentado em seu benefício seja lançado em sua conta. Assim, com
o cheque, dispensa-se o uso do dinheiro em espécie.

Entretanto, o simples recebimento do cheque, por parte do portador,
não significa pagamento, de forma que o portador pode recusá-lo para
a solvência do seu crédito. Isso porque o cheque é apenas uma
ordem de pagamento. Na realidade, o pagamento só se verifica
quando a ordem é cumprida, seja com a entrega real do dinheiro, seja
com o lançamento em conta da importância mencionada no cheque.
Sã então caberá ao portador quitar o seu crédito, pois só então o
débito desaparece. Até o momento do pagamento pelo sacado, o
devedor continua sendo o emitente do cheque, razão pela qual não
pode o portador voltar-se contra o sacado que não paga, e, sim,
contra o sacador, que, pelo cheque, apenas ordenou o pagamento,
mas, na realidade, não o efetuou, já que o cheque não representa
moeda, e, sim, um instrumento de pagamento.

Uma vez que o cheque é uma ordem de pagamento, e não, moeda
corrente, o comerciante não é obrigado a recebê-lo. Entretanto,
sabemos que o cheque é instrumento amplamente utilizado nas
práticas mercantis atuais, sendo, em determinados segmentos
comerciais, mais utilizado que a moeda corrente.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n°
8.078, de 1119190, em seu art. 61 , consagra o direito de informação do
consumidor. O art. 31 desse diploma legal determina que a oferta e a
apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
seu preço.

Por força do direito de informação do consumidor, verifica-se que o
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comerciante deve informar com clareza e objetividade o preço e a
forma de pagamento.

Verifica-se, outrossim, que o comerciante não é obrigado a aceitar
cheque como forma de pagamento, uma vez que, como já
mencionado, o titulo não é moeda corrente. Entretanto, aquele que o
aceita deve informar ao consumidor previamente, antes da celebração
do contrato, os critérios utilizados para recebê-lo ou para recusá-lo.
Da mesma forma, o comerciante que não aceita cheque deve informar
a sua opção ao consumidor. Desse modo, o direito de informação do
consumidor é observado, evitando-se a prática de atos
discriminatórios, que afrontem o princípio da igualdade, consagrado
no art. 50 da Constituição da República.

Por isso, entendemos que a proposição merece aperfeiçoamento.
Ela deve criar a obrigação para o estabelecimento comercial de afixar,
em local visível, a informação de que não aceita cheque, quando essa
for a sua opção, ou, quando aceitá-lo com restrições, os critérios
utilizados para o seu recebimento.

O art. 2° da proposição obriga o estabelecimento a informar ao
consumidor o limite máximo para a aceitação de cheque. Esse
dispositivo deve ser suprimido, já que é inócuo. Afinal, se o
comerciante estabelecer limite máximo para o recebimento de cheque,
a informação dessa restrição deverá ser afixada em local visível, por
força do art. 1 0. Por outro lado, se ele não estabelecer limitação
alguma quanto ao valor para o recebimento de cheque, não haverá o
que informar.

O art. 40 também merece ser aperfeiçoado. Afinal, ao estabêlecer
que 'cabe ao Poder Executivo regulamentara presente lei no prazo de
60 dias, findo o que a mesma será auto-aplicável", ele afronta a teoria
da aplicabilidade das normas jurídicas. Como nos ensina José Afonso
da Silva, uma norma pode ter eficácia plena, contida ou limitada. A
norma de eficácia limitada é aquela que depende de regulamentação
para ter eficácia. O art. 3 0 da proposição em análise dispõe sobre as
penalidades a serem aplicadas no caso do descumprimento da lei.
Trata-se de norma que depende de complementação para que
alcance operatividade. Somente após a regulamentação da lei pelo
Poder Executivo, a norma do art. 3 0 terá eficácia plena. Por isso, a
auto-aplicabilidade prevista no art. 4 0 é antijuridica, devendo ser
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suprimida.

Assim, a fim de aperfeiçoar a proposição, retificando as
impropriedades encontradas, apresentamos o Substitutivo n o 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.02412000 na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Obriga os estabelecimentos comerciais a afixarem em suas

dependências os avisos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o estabelecimento comercial localizado no Estado

obrigado a afixar em suas dependências, em local visível para o
consumidor, aviso que informe:

- a determinação do estabelecimento de não aceitar cheque como
forma de pagamento, quando essa for a sua opção;

II - as condições impostas pelo estabelecimento para o recebimento
de cheque, quando essas existirem.

Art. 20 - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o
estabelecimento comercial a:

- notificação;
II - multa no valor de 200 (duzentas) UFIRs, no caso de reincidência:
III - multa no valor de 400 (quatrocentas) UFIRs, no caso de mais de

uma reincidência.
Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Doutor

Viana - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1 -09512000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

: De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
1.09512000 dispõe sobre a utilização de programas de informática
abertos na administração pública estadual.

Publicado no Diário Oficial, no dia 171612000, foi o projeto distribuído
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para as Comissões de Constituição e Justiça, Administração
Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do
art. 188, o/co art. 102, lIl "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame, apresentado pelo Deputado Rogério Correia,

visa a estabelecer que a administração pública estadual dos três
Poderes adquira, preferencialmente, programas abertos em seus
sistemas de informática.

O projeto em análise reproduz os termos do Projeto de Lei Federal
n° 2.269199, apresentado pelo Deputado Federal Walter Pinheiro, que
ainda está sendo apreciado pela primeira das comissões temáticas da
Câmara dos Deputados a que foi distribuído.

Programa aberto é aquele que pode ser alterado para melhor
adequar-se às necessidades do usuário, que tem acesso ao código-
fonte. Esses programas vêm sendo desenvolvidos, em contraposição
aos programas fechados, cujos usuários não têm acesso à sua
estrutura nem à forma como foram elaborados. O usuário não
conhece, por exemplo, como foram programados os • "softwares"
produzidos e comercializados pela Microsoft, porque a empresa norte-
americana não fornece o chamado código-fonte, que é precisamente o
produto original do trabalho intelectual do programador e do analista
de sistema. Enquanto nos programas fechados tem-se acesso apenas
ao funcionamento dos diversos recursos, os programas abertos
autorizam os usuários a conhecer e a alterar a tecnologia que
possibilita o seu funcionamento.

E preciso, inicialmente, indagar se pode a administração pública
estabelecer na lei a preferência por produtos com determinadas
características, questão que nos remete ao principio da igualdade.
Esse princípio não veda a possibilidade de a lei instituir discriminações
em favor de pessoas ou situações, mesmo porque, conforme observa
Celso Antônio Bandeira de Mello, "as leis nada mais fazem senão
discriminar situações para submetê-las à regência de tais ou quais
regras"('Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade". São Paulo: Ed.
Malheiros, 1993, pág.11). Segundo o mesmo autor, para que não haja
ofensa à Constituição Federal, a discriminação deverá estar
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respaldada em critérios racionais, ser compatível com os valores
protegidos pela ordem jurídica e manter uma proporcionalidade entre
o tratamento diferenciado e o fim que se pretende atingir.

O projeto em exame atende a esses aspectos, na medida em que
procura instituir tratamento preferencial para produtos com
determinadas características, de forma a reduzir o custo do
investimento público e a dependência do Estado em relação a
determinadas empresas, cujos produtos se desatualizam rapidamente,
forçando o usuário a fazer novas aquisições. O projeto de lei busca
conferir maior densidade ao princípio da economicidade, que deve
informar a ação do administrador público.

E oportuno lembrar que a Lei Federal n° 8.666, de 2116193, adota o
princípio da padronização, nos termos do inciso 1 do art. 15, "in
verbis":

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
- atender ao princípio da padronização, que imponha

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção,
assistência técnica e garantia oferecidas;".

O principio da padronização, por exemplo, é um dos fundamentos
do tratamento desigual na escolha dos produtos a serem adquiridos
por órgãos da administração pública. Esse princípio, aliás, deve ser
levado em consideração na decião do agente público acerca do
momento correto de adquirir um programa aberto ou livre. -

Todavia, é preciso retirar do projeto em tela dispositivos que
regulamentam a informática, porque esta matéria é de competência
federal, nos termos do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.
Saliente-se, ainda, que não pode o legislador estadual intervir no
mercado, porque a intervenção no domínio econômico também é de
competência privativa da União. Pode, com o projeto em exame,
apenas evitar as relações de dependência existentes no mercado
globalizado da informática.

Nesse sentido, o projeto estadual deve diferenciar-se do
mencionado projeto federal, para se restringir a fixar as regras que
dizem respeito à política de informática do Estado.

No âmbito da informática, o legislador federal já deu os primeiros
passos para acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico,
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podendo-se destacar a promulgação da Lei n° 9.609, de 19/2198,
que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual do programa
de computador e sua comercialização no País. Esse diploma legal
estende aos programas de computador os direitos autorais que
protegem as obras literárias, com as adaptações decorrentes das
características próprias daqueles, não fazendo menção ou restrição à
comercialização ou ao uso dos programas abertos.

No que tange ao objeto de nosso interesse, vale retomar o citado
diploma federal, para transcrever o seu art. 11:

"Art. 11 - Nos casos de transferência de tecnologia de programa de
computador, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial fará o
registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em
relação a terceiros.

Parágrafo único: Para o registro de que trata este artigo, é
necessária a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de
tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte
comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas,
diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à
absorção da tecnologia.".

A tecnologia no programa aberto é acessível a todos os usuários,
que poderão alterá-la visando a aperfeiçoar o programa ou adaptá-lo a
interesses específicos. Sendo assim, dispensa-se o referido registro,
que visa a proteger o comprador da tecnologia em relação a terceiros,
uma vez que, nos programas abertos, o acesso à tecnolóia é parte
inerente ao produto.

E preciso, contudo, distinguir programa aberto de programa livre.
Aquele diz respeito à possibilidade de se conhecer e alterar o código-
fonte, enquanto este se refere aos "softwares" gratuitos, disponíveis
sem custo na Internet ou por outro meio. Um mesmo produto pode
apresentar as duas características, ou seja, estar disponível para
qualquer interessado de forma gratuita na rede mundial de
computadores e ser aberto. Por outro lado, um programa pode ser
gratuito sem permitir o acesso ao seu código-fonte, ou ser aberto, mas
não estar disponível gratuitamente para qualquer interessado. Um
programa aberto não autoriza a sua livre distribuição, que é
característica essencial do programa livre. Essa distinção é importante
e merece ser traduzida no projeto de lei em exame, como se verá
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adiante.
Não pode o projeto dispor sobre o alcance das licenças dos

programas abertos, porque tal matéria foge ao âmbito da competência
legislativa estadual, na medida em que tal disposição se refere à
informática.

Por fim, o art. 90 contradiz o art. 1, porque este determina a
preferência pelos programas abertos enquanto aquele veda a
utilização dos programas de computador cujas licenças não estejam
de acordo com a lei.

Não se pode deixar de observar que, na análise do mérito do
projeto, é de todo conveniente que se conheça a opinião dos técnicos
responsáveis pela área de informática sobre as implicações de sua
aprovação.

Em virtude dos argumentos expendidos, apresentamos o
Substitutivo n° 1 ao final deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.09512000 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a utilização de programas de informática abertos e

livres na administração pública estadual.
- A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°- Ficam os órgãos e entidades da administração pública direta
e indireta do Estado de Minas Gerais obrigados a utilizar, sempre que
possível, programas abertos ou livres em seus sistemas de
informática.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por:
1) programa aberto aquele em que o usuário tem acesso irrestrito ao

código fonte, podendo alterá-lo para que fique adequado às suas
necessidades especificas;

II) programa livre aquele disponível gratuitamente na rede mundial
de computadores ou em qualquer outra fonte.

Art. 2° - Quando promover a alteração de programa aberto, o Estado
manterá a indicação do programa original e esclarecerá o usuário
sobre a modificação introduzida.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Doutor

Viana - Paulo Piau - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.12312000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado João Paulo, objetiva definir
critérios para correção de débitos tributários em atraso junto ao
Tesouro do Estado.

Publicado em 717/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende estabelecer, em lei, a Taxa de

Juros de Longo Prazo - TJLP - como indexador para correção de
débitos tributários no Estado.

Segundo consta na justificação do projeto, atualmente a dívida ativa
do Estado é atualizada pela taxa SELIC (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia), que costumeiramente é aplicada para
correção de financiamentos, sendo, portanto, incompatível com os
débitos de natureza tributária.

A Lei n° 6.763, de 26112/75, que contém a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais, dispõe, em seu art. 127, que "os débitos
decorrentes do não-recolhimento de tributos e multas no prazo legal
terão seu valor corrigido em função da variação do poder aquisitivo da
moeda, segundo critérios adotados para correção dos débitos fiscais
federais".

Os débitos federais, por seu turno, em face do disposto na Lei n°
9.430, de 27/12196, são atualizados pela taxa SELIC.

Essa é a razão de o Secretário de Estado da Fazenda ter editado,
em 13/10/97, a Resolução n° 2.880, cujo art. '1° ratifica os termos do
art. 127 da Lei n° 6.763 e estabelece, para os créditos tributários não
pagos nos prazos previstos em legislação especifica, a taxa SELIC
como fator de correção.

A jurisprudência oriunda do egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
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reconhecido a autonomia dos Estados para disciplinarem a
correção monetária para quitação de tributos em atraso, o que se
verifica pelos seguintes julgados:

"Agravo no Recurso Especial 117434-SP - Correção Monetária -
141812000, Segunda Turma, Ministra Nancy Andrighi ( ... ) Assentou-se,
pois, o entendimento sobre o assunto, pacificando a jurisprudência da
P e 21 Turmas. A matéria em questão tem sede na via extraordinária,
que já reconheceu a autonomia dos Estados para disciplinarem a
correção monetária de seus tributos".

Agravo no Recurso Especial 120197-MG - Correção Monetária -
Créditos Escriturais do ICMS, Ministra Eliana Calmon. ( ... ) a correção
monetária incidente sobre os créditos tributários escriturais é matéria
de competência legislativa estadual".

A Constituição mineira arrola, em seu art. 61, as matérias de
natureza tributária entre aquelas que devem ser objeto da apreciação
desta Casa Legislativa.

lnexiste, por outro lado, vedação constitucional no que tange à
instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

E pertinente, porém, sob o aspecto da técnica legislativa, adotar a
medida proposta mediante alteração do disposto no art. 127 da Lei n°
6.763, motivo pelo qual apresentamos o Substitutivo n° 1 ao final
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitu cio na[idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.12312000 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a redação do art. 127 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 127 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 127 - Os débitos decorrentes do não-recolhimento, no prazo

legal, de tributos e multas terão seu valor corrigido em função da
variação do poder aquisitivo da moeda, adotando-se como referência
a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção do indexador previsto no
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"caput" deste artigo, adota-se, como parâmetro, o índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC -, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou outro que venha a substituí-]o.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Paulo Piau - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1 133/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dm15 Pinheiro, o Projeto de Lei n°
1.13312000 visa a autorizar o DER-MG a assumir a estrada que
menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31812000, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

•	 Fundamentação
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir a

responsabilidade pela manutenção e conservação da estrada de
rodagem que liga a BR-120 ao Município de Andrelãndia, trecho que
se encontra sob a jurisdição do poder público local.

Ocorre que o elevado custo do serviço de manutenção da
mencionada estrada impossibilita que o município a mantenha em
boas condições, o que coloca em risco a segurança e o conforto dos
usuários.

São reservadas aos Estados as competências que não lhes são
vedadas, conforme estabelece o art. 25, § 1 0 , da Constituição Federal.

O assunto em pauta, dizendo respeito à organização dos serviços
administrativos estaduais, é da estreita competência legislativa deste
Estado.

O projeto, ao autorizar o DER-MG a assumir o controle e a
manutenção da referida estrada, prevê uma ação administrativa que
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se enquadra nas finalidades institucionais do referido órgão, qual
seja, "assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de
pessoas e bens, no âmbito do Estado de Minas Gerais", conforme
dispõe o art. 2° da Lei n° 11.403, de 2111194.

Conclusão
Pelo	exposto,	a	Comissão	conclui	pela	juridïcidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.13312000.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Antônio

Genaro - Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.137/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
epígrafe institui o Programa de Acompanhamento, Aconselhamento
Genético Preventivo e Assistência Médica Integral às Pessoas
Portadoras de Traço Falciforme e de Anemia Falciforme e dá outras
providências.

Publicada em 418/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise cria o Programa de Acompanhamento,

Aconselhamento Genético Preventivo e Assistência Médica Integral às
Pessoas Portadoras do Traço Falciforme e da Anemia Falciforme,
com o objetivo de controlar a síndrome. Estabelece, para tanto, que o
programa assegurará exame diagnóstico de hemoglobinopatias, na
rede hospitalar e ambulatorial estadual pública e privada conveniada,
como parte do prõcedimento técnico de atendimento e assistência ao
recém-nascido; bem como a cobertura vacinal completa a todo
portador da síndrome e outras medidas que visam ao tratamento
preventivo da doença. O projeto prevê, ainda, a realização de ações
educativas e a criação de uma sistema de informações que objetiva
subsidiar as atividades do serviço de controle epidemiológico da rede
pública de saúde. No art. 5°, o projeto determina que os
estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada e os demais
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serviços de saúde que realizem o exame diagnóstico de
hemoglobinopatias encaminharão ao órgão controlador da saúde
pública os dados relativos aos casos de anemia falciforme. Por fim,
dispõe que o programa será implementado e administrado por
comissão constituída por representantes das Secretarias de Estado da
Saúde e da Educação, e de entidades da sociedade civil organizada
que trabalham no combate e na prevenção da síndrome.

Segundo o art. 196 da Constituição da República, "a saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação". O art. 23, inciso XII, da Carta
Magna, dispõe ser matéria de legislação concorrente a proteção e
defesa da saúde. Sendo assim, cabe ao Estado legislar sobre o
assunto, respeitando, contudo, as normas gerais emanadas pela
União.

A Lei Federal n° 8.080, de 1990, estabelece as referidas normas
gerais, dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, e a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes. Segundo esta lei, o conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema único
de Saúde - SUS. São objetivos do SUS a assistência às pessoas por
intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades
preventivas; bem como a execução de ações de vigilância
epidemiológica e sanitária e de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.

Por sua vez, a Lei n° 13.317, que contém o Código de Saúde,
estabelece, no art. 72, V, que compete ao SUS, no que se refere à
política de sangue, hemocomponentes e hemoderivados, nas esferas
federal, estadual e municipal, de forma articulada e de acordo com
sua competência legal e normativa, realizar o atendimento a
portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias.

Verifica-se, portanto, que o projeto em análise, ao prever ações
preventivas e de assistência às pessoas portadoras da anemia e do
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traço falciforme, coaduna-se com a legislação vigente. Destarte, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - concede
tratamento especial à síndrome, disponibilizando, em seu "site" na
Internet, um manual para o paciente com a doença falciforme.

Por outro lado, o projeto cria um programa de ações a serem
implementadas pelo Executivo. Na verdade,) a elaboração e a
execução de programa ou plano de governo são atividades
eminentemente administrativas, de competência do Poder Executivo.
Assim, programas e planos de governo não demandam previsão legal,
são criados e executados pelo Poder Executivo independentemente
de autorização do Legislativo. Esse é o entendimento do STF
consignado na decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade ri0 224 (ADIQO 224/RJ), publicada no "Diário de
Justiça" de 2112194. Segundo a Corte Constitucional, o programa deve
ser criado por lei apenas nos casos expressamente previstos na
Constituição.

No entanto, cabe ao Poder Legislativo definir os princípios que
nortearão a atividade estatal, fixando parâmetros para a execução de
uma política pública. No caso em exame, o Legislativo pretende
estabelecer diretrizes para a política de saúde do Estado,
especificamente no tocante às ações preventivas e assistenciais da
doença falciforme, as quais já constituem uma obrigação do Estado.
Assim, para corrigir tal inconstitucionalidade, mas preservando o
conteúdo do projeto, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos peja juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.13712000 na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético e assistência

médica integral aos portadores de anemia e traço falciformes e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O Estado promoverá, por meio do Sistema único de Saúde -

SUS -, a prestação de aconselhamento genético e assistência médica
integral aos portadores de anemia e traço falciformes.

Art. 2° - 0 Estado assegurará, prioritariamente, no cumprimento do
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disposto nesta lei:

- execução de exame diagnóstico de hemoglobinopatias, nas
unidades da rede hospitalar e ambulatorial estadual pública e nas
unidades privadas conveniadas com o Estado, como parte do
procedimento técnico de atendimento e assistência ao recém-nascido;

II - cobertura vacinal completa definida por especialistas a todos os
portadores da síndrome da anemia e traço falciformes, incluindo as
vacinas que não constem na programação oficial;

III - fornecimento de medicação necessária ao tratamento da
síndrome, conforme os padrões definidos pela Organização Mundial
de Saúde - OMS -;

IV - aconselhamento genético baseado em informações técnicas e
exames laboratoriais aos casais portadores da síndrome com maior
probabilidade de risco;

V - orientação sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar
a casais em condições de risco;

VI - divulgação de informação sobre os possíveis riscos e agravos
da anemia falciforme em programas de aconselhamento pré-natal e
pré-nupcial;

VII - atendimento especializado, durante o acompanhamento pré-
natal da gestante portadora da síndrome e garantia de assistência no
parto;

VIII - tratamento integral das gestantes que venham a sofrer aborto
incompleto durante a gestação, em decorrência da doença.

Art. 30 - O Estado promoverá campanhas educativas que visem à
prevenção da síndrome.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o
Estado elaborará manuais técnicos para os profissionais da rede
pública estadual de saúde e de educação, bem como manuais
informativos pará a população.

Art. 40 - O Estado desenvolverá sistema de informação para
subsidiar as atividades de controle epidemiolôgico da rede pública de
saúde.

Parágrafo único - O sistema de informação de que trata este artigo
incluirá o quesito de identificação racial, para possibilitar o
acompanhamento das pessoas que apresentarem traço ou anemia
falciformes.
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Art. 50 - Os estabelecimentos hospitalares e ambulatoriais das

redes pública e privada conveniada que realizem exame diagnóstico
de hemoglobinopatias encaminharão ao órgão controlador da saúde
pública os dados relativos aos casos de anemia falciforme
diagnosticados.

Art. 60 - O Estado firmará convênio específico com a rede hospitalar
ç ambulatorial privada para o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 71 - O Estado promoverá intercâmbio e convênios com
universidades, hospitais universitários e hemocentros, visando ao
desenvolvimento de pesquisas sobre o traço e a anemia falciformes.

Art. 81 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 91 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Paulo Piau - Antônio Genaro.

o
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE

2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO Ú N ICO DO PROJETO DE LEI N°
1.045/2000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de
Odontologia Regional de Uberlândia, com sede no Município de
Uberlândia.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar
do projeto e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma proposta.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-
se ao disposto no ant. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o estatuto da entidade em referência, seu objetivo

principal é promover a integração dos cirurgiões-dentistas,
trabalhando pelo seu aperfeiçoamento cultural e científico; cooperar
para o estreitamento e intercâmbio de conhecimentos e idéias entre
os profissionais da área; manter uma escola de aperfeiçoamento
profissional e, na sua sede, uma biblioteca científico-cultural, além de
realizar vários trabalhos e serviços de cunho social.

Vê-se, portanto, que a entidade se faz merecedora do titulo que
venha a declará-la de utilidade pública.

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

1.04512000, na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2000.
Miguel Martini, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2000

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 261912000
Presidência do Deputado João Paulo

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Amilcar Martins - Antônio Genaro - João Paulo.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Às 14h115min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2000

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 271912000
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Antônio Genaro - Edson Rezende - João Leite -

João Paulo - Márcio Cunha - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 14h15min, a lista
de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 28, às
19h30min, nos termos do edital de convocação, bem como 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.).

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

1.12812000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ambrôsio Pinto, o projeto de lei em epígrafe

declara de utilidade pública o Centro Espírita Maria de Nazareth, com
sede no Município de São Miguel do Anta

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/8/2000 e a
seguir encaminhada a este órgão colegiado para exame preliminar,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Centro é uma sociedade civil que se encontra em

funcionamento no Estado desde sua fundação, ocorrida em 1419191.
Os membros de sua diretoria são pessoas de reconhecida idoneidade
e nada percebem pelo exercício de suas funções.

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos da Lei n° 12.972, de
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2717198, para que as entidades sejam declaradas de utilidade
pública estadual.

Conclusão
Em face do exposta, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.12812000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Paulo Piau -

Antônio Genaro - Adelmo Carneiro Leão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE SETEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 281912000
Presidência do Deputado João Paulo

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Amilcar Martins - João Paulo - Márcio Cunha -

Sávio Souza Cruz.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Às 14h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a especial, de logo mais, às 19h30min, nos termos
do edital de convocação.

ATA DA 1043 REUNIÃO ESPECIAL, EM 221912000
Presidência do Deputado Márcio Cunha

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da
Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza - Palavras da Sra. Edilaine
das Graças Andrade - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Sabino José Fortes Fleury - Palavras do Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói -
Registro de presença - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Genaro - João Paulo - Márcio Cunha.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - As 14h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das três reuniões
anteriores.

Atas
- 0 Deputado Antônio Genaro, 2 1-Secretário 'ad hoc", procede à
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leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas
sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Luiz Carlos Gonçalo Elói, Diretor-Geral do Tribunal de
Justiça do Estado; Sabino José Fortes Fleury, responsável pela Area
de Consultoria Temática desta Assembléia Legislativa; Sandra
Margareth Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos
Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas
Gerais; e Edilaine das Graças Andrade, Presidente do Sindicato dos
Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas
Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de

Debates: O Processo Legislativa e Leis de Interesse do Judiciário.
Palavras do Sr. Presidente

A História de Minas Gerais mostra-nos que a harmonia e a
colaboração sempre foram a tônica no relacionamento entre o
Legislativo e o Judiciário. Nesse sentido, os parlamentares e os
magistrados mineiros dão ao resto do País um positivo exemplo de
observância aos princípios constitucionais da autonomia e do
equilíbrio entre os Poderes. Se com o Executivo ocorrem embates - e
isso é normal e saudável no regime democrático -, o diálogo prevalece
entfe o Palácio da Inconfidência e a magistratura. Prova disso é o
nosso encontro de hoje, quando a Assembléia tem a satisfação de
receber os representantes de nossas Cortes de Justiça para o Ciclo
de Debates: O Processo Legislativo e Leis de Interesse do Judiciário.

Talvez seja óbvio observar que as funções dos nossos dois Poderes
se completam. De um lado, este parlamento responde - entre outras -
pela responsabilidade de elaborar as leis. De outro, nossos Tribunais
encarregam-se de aplicar a legislação, que é complementada pela
Doutrina e pela Jurisprudência. Essa é uma simbiose perfeita, de que
resulta o atendimento ao interesse maior do povo aqui representado.

Cabe-nos a honrosa tarefa de, em nome do Presidente desta Casa,
Deputado Anderson Adauto, abrir este ciclo, de debates. Ademais, no
curso dos trabalhos, estaremos fazendo nossa exposição sobre a
atuação dos Deputados no processo legislativo, bem como
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coordenando os debates. Seremos precedidos pelo Dr. Sabino
José Fortes Fleury, Assessor da Casa, que se concentrará em
aspectos relevantes do processo. Da nossa parte, encaramos com
apreço esta oportunidade para, inclusive, discorrer sobre nossa
vivência como Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária do Legislativo.

Não coincidentemente, a última palestra do dia versará sobre o
orçamento do Judiciário, a cargo do Dr. Luiz Carlos Gonçalo Elói,
Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado. Agradecemos ao
ilustre expositor pela valiosa colaboração e lembramos que a
Assembléia tem-se empenhado para que o orçamento público espelhe
a fiel vontade popular. Na Legislatura passada, o parlamento mineiro
dedicou-se a promover audiências públicas regionais, coletando
subsídios, junto ao povo, para a elaboração do orçamento.

Nosso esforço - pautado pela transparência - foi em muito
invalidado pela ausência de vontade política do Executivo anterior,
que não deu continuidade prática a nossas recomendações. Na atual
administração, é importante que se diga, instituiu-se o orçamento
participativo, e estamos confiantes em que o processo - no qual se
destaca a participação dos parlamentares - renda bons frutos.

Encerramos, por ora, com nossos agradecimentos e as boas-vindas
a todos os participantes e com votos de bom trabalho, em nome da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Palavras da Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Exmo. Deputado Márcio Cunha, Exmo. Dr. Luiz Carlos Gonçalo Elói,

Dr. Sabino José, companheira Edilaine das Graças Andrade,
companheiros e companheiras, quero dizer, em primeiro lugar, que o
SERJUSMIG agradece a presença de todos vocês aqui hoje.
Estamos, de certa forma, até emocionados com a efetiva participação
dos servidores, o que vem demonstrando conscientização e interesse
pelos assuntos afetos à categoria. Esse evento foi solicitado a esta
Casa Legislativa porque temos sentido a necessidade de aprender
mais sobre o funcionamento das coisas, porque, para pleitearmos,
para reivindicarmos, temos que conhecer o processo. Hoje temos
plena consciência da necessidade da interação dos Poderes. Como
estaremos verificando aqui, hoje, o Tribunal encaminha um projeto, e
cabe aos Deputados votar, aprovando ou não, esse projeto. Teremos
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uma palestra sobre o procedimento legislativo e teremos também o
prazer de ouvir o Diretor-Geral do Tribunal de Justiça falando sobre
um tema sobre o qual temos tanto interesse, que é o orçamento para
o Judiciário. Teremos a oportunidade de esclarecer dúvidas e fazer
sugestões. Acho que sairemos daqui mais fortalecidos e mais
conscientes de como a coisa funciona. Estamos demonstrando
também o interesse dos servidores nos assuntos que estarão sendo
debatidos. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Edilaine das Graças Andrade
Companheiros, é com muita emoção que estamos aqui neste

Plenário, lotado de servidores da Justiça. Como sabem, este debate
está sendo transmitido para quase todos os 800 municípios de Minas
Gerais. Seria bom falar o porquê de dois sindicatos, mas temos
certeza de que no futuro será apenas um. Gostaria de parabenizar o
SERJUSMIG pelo evento e também pela gentileza de ter convidado o
SINJUS para também estar aqui. O mérito é do SERJUSMIG, por ter
organizado esse megaevento na Assembléia. Já fui da la Instância,
também fiz concurso para a 12 Instância e depois para a 22 e sei muito
bem o que sofrem nos cartórios. Datilografava as audiências e, na
época, ainda não era bacharel em Direito; então datilografava
palavras que nunca tinha ouvido na vida. Nós, da 22 Instância,
também temos muitos problemas. Vamos andar juntos na melhoria, no
bom orçamento para o Judiciário. Vamos sempre caminhar juntos pelo
nosso plano de carreira, pelo aumento que vem por aí, pela saúde do
trabalhador.

Vocês, mais do que ninguém, estão sofrendo muito com a LER. Nos
cartórios, por exemplo, sabemos o que é atender o público, sabemos
o que é má iluminação, sabemos que as cadeiras não são
ergonomicamente adequadas para o trabalho. A minha palavra aqui,
agora, pelo Sindicato dos Servidores da Justiça de 22 Instância, como
servidora da Justiça de 22 Instância e como -Presidente do SINJUS, é
para parabenizar cada um que aqui veio dar força ao seu sindicato. Só
assim vamos conseguir mudar, mudar para melhor, mudar o nosso
Judiciário, fazer com que nos ouçam, porque, infelizmente, existe umao cultura errada, aí fora, sobre o servidor do Judiciário, seja ele da 12 ou
da 22 Instância. Estamos aqui para mudar isso, para falar que temos
necessidades, que sofremos, que temos problemas. Parabéns,
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SERJUSMIG, parabéns, servidores do Judiciário da 12 e da 22 $

Instâncias. Vamos nos unir. No futuro, quem sabe, teremos um único
sindicato. Obrigada.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, em nome dos Deputados da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, gostaria de fazer
alguns comentários. Sob a égide da nova Constituição, os
parlamentos estaduais, especialmente os federais e os municipais,
tivemos um tratamento um pouco diferenciado. Resgataram-se
algumas prerrogativas, e nos foi possível exercer com maior eficiência
e dedicação aquilo que nos é de direito e constitucional, que é,
efetivamente, legislar. Antes - alguns aqui hão de se lembrar -, os
parlamentos eram extremamente limitados. Lembro-me, por exemplo,
de quando fui eleito Vereador pela primeira vez em Belo Horizonte. Os
Vereadores de então eram conhecidos como homens e mulheres que
trocavam nomes de ruas e concediam títulos de cidadania. E evidente
que a busca da força e da importância deste parlamento tem a ver
com a história democrática deste País, que, quero crer, todos aqui
conhecem. Mas o importante, sob o ponto de vista constitucional e
legal é limitarmos nossas ações. E evidente que os parlamentares, os
legisladores, se espelham em algumas sistemáticas. É evidente que
urna delas é a intuição, é a vontade de colaborar, é a vontade de
modificar, mas, acima de tudo, é a vontade de se praticar justiça no
seftido amplo da palavra. E não é diferente neste parlamento, muito
embora, insisto, tenhamos essas competências absolutamente
definidas. Interessante observar, portanto, que a Constituição
Estadual, no seu art. 61, faz essas limitações e explicita, de forma
clara, os limites dos parlamentares em relação às leis, quer de
iniciativa deste Poder, quer de iniciativa dos outros Poderes. Portanto,
é bom enfatizarmos que são objetos de lei o orçamento estadual, o
plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como
sabem, são instrumentos do orçamento público. E são figuras novas
introduzidas no orçamento público o sistema tributário, a matéria
administrativa, incluindo a estrutura dos órgãos e entidades da
administração, a criação de cargos e empregos, a fixação de
remuneração, matérias de competência concorrente com a União,
aquilo sobre que podemos legislar complementarmente, respeitadas
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as regras gerais, especialmente nas áreas de educação, saúde,
meio ambiente, defesa do consumidor, cultura e outras.

E importante também lembrar as matérias de natureza
administrativa, que, geralmente, são de iniciativa privativa dos
respectivos Poderes ou do Tribunal de Contas. Ao Ministério Público é
facultada a iniciativa em matérias que afetam a sua administração.
Mas é evidente que todas essas matérias, quando encaminhadas ao
Legislativo, além de serem criteriosamente observadas, também
sofrem alterações. Isso, evidentemente, é garantido pela competência
dos legisladores.

No caso de matérias de iniciativa privativa dos outros Poderes, a
atuação do parlamentar pode acontecer no aprimoramento da
proposição mediante a apresentação de emendas. Os limites para
essa atuação estão expressamente determinados pela Constituição e
se referem especialmente ao aumento de despesas em projetos de
natureza administrativa.

Gostaria ainda de fazer um breve comentário. Trago comigo um
acórdão que pode servir para o trabalho a que nos propomos. E
interessante notar que, ao indeferir, em votação unânime, a medida
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 865, em 7110193, o
Supremo Tribunal Federal, acompanhando o relator, Ministro Celso de
Mello, reafirmou a importância da atuação parlamentar e indicou os
limites para o poder de emendar as proposições de autoria dos outros
Poderes. Esse caso é interessante, porque envolve matéria atual: a
organização e a divisão judiciárias. Por isso vale a pena ler parte do
acórdão. (- Lê:)

"O poder de emendar, que não constitui derivação do poder de
iniciar o processo de formação das leis, é prerrogativa deferida aos
parlamentares, que se sujeitam, quanto ao exercício, apenas às

o exceções impostas em inúmeros calços pela Constituição Federal. O
o projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas

parlamentares de que resulte até mesmo aumento da despesa
o prevista.
o
	Portanto, em síntese, os parlamentares detêm a prerrogativa de
o iniciar o processo legislativo e de emendar, e essa é uma das formas

de garantia do estado democrático de direito".
Considero absolutamente oportuno este encontro, para que
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possamos, efetivamente, produzir as leis de que os Poderes
carecem, que esperam de todos nós. Parabéns e obrigado pela
presença de cada um de vocês. Tenho certeza de que, juntos,
poderemos chegar a uma legislação que possa estar de acordo com
todos nós.

Palavras do Sr. Sabino José Fortes Fleury
Exmo. Sr. Deputado Márcio Cunha, que preside esta reunião; Exmo.

Sr. Dr. Luiz Carlos Gonçalo Elói, Diretor-Geral da Secretaria do
Tribunal de Justiça; ilustríssimas dirigentes sindicais que compõem a
Mesa; senhoras e senhores, foi-me pedido que falasse sobre o
processo legislativo estadual. Essa é uma parte extremamente
importante para que entendamos o funcionamento do próprio estado
democrático de direito.

A preliminar inafastável de toda essa nossa discussão, de toda essa
nossa conversa é a de que vivemos num estado democrático de
direito, e, nele, as leis são feitas de uma forma pública, aberta e
transparente. Essa não é a única possibilidade existente na história da
humanidade. No estado autoritário, numa ditadura, as leis são feitas
exclusivamente pelos interessados, uma única pessoa ou um grupo
pequeno. Graças a Deus, esse não é o caso do Brasil atual.

Dai a necessidade de que se tenhá, no processo de elaboração das
leis, um grupo de representantes de todos, democraticamente eleito e
que atue de acordo com regras transparentes, que podem ser
acompanhadas por todas as pessoas.

Falar sobre processo legislativo para vocês não é difícil, porque
todos sabem o que é um processo e a dificuldade de os leigos
acompanharem-no. As pessoas que não conhecem o processo
judiciário não entendem que aquilo vai seguir um determinado
caminho e vai chegar a um final, seja deferindo, seja indeferindo uma
determinada pretensão.

Muitas vezes o leigo, exatamente por não conhecer, tem a idéia de
que aquilo é algo que pode prejudicá-lo, sem que ele saiba como.
Muitas vezes as pessoas que estão fora da Assembléia Legislativa
também têm essa idéia, porque não conhecem as possibilidades
previstas no Regimento Interno para a atuação dos parlamentares e
para a participação de todos os interessados.

A primeira coisa que tem que ficar clara é que, apesar de haver uma
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ampla polêmica quanto a ser o processo legislativo realmente um
processo - existem autores que dizem que seria mais uma seqüência
de procedimentos, e outros defendem o processo legislativo -, temos,
na realidade, caminhos que devem ser e são sempre seguidos nesta
Casa Legislativa. Assim como existem formas de recursos, embargos
e outros caminhos processuais no processo civil ou penal, a mesma
poisa acontece no processo legislativo. A primeira coisa que gostaria
que vocês fixassem, sempre que ouvissem falar em processo
legislativo, é que todas as possibilidades do processo legislativo estão
previstas de antemão, nada é feito que não esteja no Regimento
Interno. Essa é uma garantia da democracia, porque permite que o
grupo eventualmente minoritário acompanhe a decisão da maioria e a
critique e garante que esse grupo, quando se transformar em maioria,
também tenha que obedecer às mesmas regras.

Bobbio, falando sobre a questão da legitimidade no Estado
moderno, coloca na defesa das regras do jogo um importante papel
para a consolidação da democracia. O processo legislativo é aquela
regra preliminar que permite que o jogo tenha uma forma
transparente. No caso do Estado de Minas Gerais, temos, na
Assembléia Legislativa, um Regimento Interno. Não vou dar uma aula
de processo legislativo, porque não teria sentido nem haveria tempo,
mas vocês têm que saber que temos um Regimento Interno, que é
uma resolução aprovada pela Assembléia Legislativa, tem força de lei,
também integra o processo legislativo e é seguido obrigatóriamente.
Algumas normas mais importantes, como o direito de que haja sempre
debate e de que as pessoas se manifestem, podem ser buscadas na
própria Constituição da República, tendo em vista a necessidade da
transparência e da ampla publicidade. Uma vez fixados esses
princípios, podemos tirar nossa primeira conclusão: o processo
legislativo não é um mero detalhe, é uma coisa importantíssima para

t que tenhamos a efetivação do Estado democrático de direito. A partir
do momento em que considerarmos isso como algo desejável,

4 teremos que defender que o processo legislativo tenha a
' transparência necessária.

Falo muito sobre transparência, porque a maior parte da sociedade,
devido à falta de acompanhamento em relação à atuação parlamentar,
tende a ver a existência do sigilo, do segredo, do conchavo. Mas não
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é isso que acontece: todas as reuniões de uma casa parlamentar,
não apenas as da Assembléia Legislativa de Minas, mas todas as
reuniões são abertas e públicas. Não se inicia uma reunião sem que a
porta da galeria de acesso esteja aberta; se a porta estiver fechada,
será motivo de nulidade dessa reunião. Vocês sabem que existem
exceções em todas as regras, jurídicas, e existem exceções
expressamente previstas no Regimento Interno ou na Constituição
para reuniões secretas, da mesma forma como existem processos
que correm em segredo de justiça. A regra geral é que todas as
reuniões são abertas, e isso é fundamental. Aqui na Assembléia
Legislativa e em todas as Casas Legislativas, todas as intervenções
dos parlamentares são publicadas.

Vocês acompanham isso por meio do "Minas Gerais". Sei que não é
uma leitura agradável, uma coisa que as pessoas leiam
espontaneamente, mas, por dever de ofício, as pessoas que têm
interesse acompanham todas as proposições apresentadas e os
pareceres publicados. Nada se faz sem que se tenha dado
publicidade àquilo. Não aparece do ar emenda alguma; todas são
apresentadas durante o curso de uma reunião e publicadas no "Minas
Gerais" antes que sejam votadas.

Isso nos leva • a uma outra questão bastante importante. A
participação na Assembléia Legislativa de Minas Gerais é incentivada
todo o. tempo. As pessoas têm acesso às comissões por meio das
audiências públicas, por meio de eventos que acontecem no Plenário
da Assembléia ou procurando os parlamentares para fazer "lobby", no
bom sentida O "Iobby" é muito associado a alguma coisa escusa,
mas, na realidade, é aquilo que todos fazem: apresentar razões
lógicas e fundamentadas para que determinada proposição seja
incluída no processo legislativo. Isso é exercício de cidadania, não é
distorção. Então, durante esse processo legislativo aberto, a
sociedade organizada ou as pessoas, individualmente, têm acesso
aos parlamentares e comissões para apresentar as suas
reivindicações.

Esses são os princípios básicos e gerais do processo legislativo. Se
saírem daqui com isso gravado na cabeça, terão dado um grande
passo para entender o processo legislativo: publicidade, transparência
e abertura para a sociedade. Isso é fundamental. Os meandros do
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processo legislativo estão no Regimento Interno, para quem tiver
interesse. Está tudo consolidado.

Uma das características mais importantes do Poder Legislativo
moderno é o fortalecimento da análise das comissões. Em linhas bem
gerais, toda proposição encaminhada ao Poder Legislativo de Minas é
distribuída ás comissões temáticas, que farão o exame daquela
proposição. Um corpo técnico muito grande não tem condições de
fazer um exame acurado e apurado daquela proposição. Isso
acontece no mundo inteiro. Pensem no Congresso Nacional: seriam
513 Deputados discutindo uma proposição. Para evitar que se perca
tempo e que o exame seja pouco profundo, existem as comissões
temáticas.

A primeira comissão para a qual a proposição é encaminhada é a
Comissão de Constituição e Justiça, que analisa todas as proposições
que entram na Casa Legislativa. O primeiro parâmetro de qualquer
projeto que se apresenta aqui é a Constituição Federal e a Estadual.
O projeto tem de estar de acordo com as normas contidas nessas
Constituições: se a matéria realmente é de competência estadual, se
a iniciativa foi exercida por quem de direito e se não existe nada que
contrarie aspectos específicos das Constituições Federal ou Estadual.

A segunda comissão a que a proposição é encaminhada é a de
mérito. Se o projeto versa sobre saúde, vai para a Comissão de
Saúde, se versa sobre educação, vai para a Comissão de Educação,
e assim por diante. Essas comissões vão analisar se a proposição é
boa. Aí o juiz é um juízo de valor dos membros da comissão,
logicamente, fundamentado. Todo ato administrativo e jurídico tem de
ser fundamentado. Mas é claro que há o componente político também.
E o que é bom para determinado grupo político pode ser ruim para
outro. E aí vamos ter uma votação, ganhando o grupo que tiver
maioria, dentro das regras democráticas. Uma eventual maioria hoje
pode ser uma minoria amanhã.

As proposições, normalmente, são encaminhadas a uma terceira
comissão, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, atualmente presidida pelo Deputado Márcio Cunha.
Praticamente todas as matérias têm repercussão financeira e
orçamentária, praticamente tudo que se faz implica aumento de
gastos para o Estado, porque são ações que serão efetivadas por um
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determinado órgão. E essa Comissão analisa a repercussão
financeira; verifica se os créditos previstos naquela lei são suficientes
para atenderás ações propostas no projeto.

Uma vez feito esse primeiro exame nas Comissões, a matéria pode
ser emendada nas Comissões; é discutida; pode haver audiência nas
Comissões. A comissão pode convocar uma audiência com a
sociedade civil. Muitas vezes - e aí é uma inovação desta atual Mesa -
as matérias são discutidas no interior do Estado. Minas Gerais não é

apenas Belo Horizonte, é um Estado do tamanho da França.
Muitas vezes há necessidade de se discutir determinada matéria no

Sul de Minas, no Norte de Minas, no Triângulo, no Oeste, no
Jequitinhonha, para que a sociedade mineira tenha acesso a essas
discussões. Isso está acontecendo cada vez mais e é importante para
que a cidadania seja levada a todos os cantos de Minas Gerais.

Feito esse exame, a matéria é encaminhada ao Plenário, para
votação em primeiro turno. Feita a votação, a matéria recebe um
segundo parecer, normalmente da comissão de mérito, porque pode
ser que, feita a primeira compatibilização, apresentadas algumas
emendas, a matéria tenha de ser adequada, readaptada. Essa
Comissão faz um segundo exame, e a matéria vem a Plenário para
segundo turno. Se for reprovada no primeiro, não vem para segundo
turno. Se for reprovada no segundo turno, termina o processo.

Aprovada nos dois turnos, a matéria é encaminhada à sanção do
Governador do Estado. E importante, porque há a intervenção prevista
do Poder Executivo em uma das etapas do processo de formação da
lei.

O Executivo, ao qual cabe analisar, implementar aquela matéria que
foi votada, tem a possibilidade de dizer se concorda ou não com
aquela norma. As vezes, causa-me espanto ver determinadas normas
que foram aprovadas e sancionadas não serem, na prática, aplicadas.

Se o Poder Executivo, em algum momento, poderia vetar aquela
norma, por considerá-la inadequada, inaplicável, por que não o fez?
Por quê deixar a norma existindo no mundo jurídico sem aplicá-la?
Infelizmente, há várias normas dessa natureza.

Mas o nosso processo ainda é de aperfeiçoamento. Estamos
convivendo com o aperfeiçoamento da democracia; talvez, algum dia,
consigamos caminhar mais um pouco e ver as leis serem aplicadas.
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O Governador tem a prerrogativa de vetar a norma. As razões do

veto são encaminhadas para a Assembléia Legislativa, que, em
votação secreta, por maioria absoluta de seus membros, pode rejeitar
as razões do Governador do Estado. Nesse caso, cabe ao Presidente
da Assembléia Legislativa promulgar a norma.

O sistema é de freios e contrapesos. O Poder Executivo não
concorda, o Legislativo reafirma a sua posição. Em última análise,
quem vai dizer sobre a adequação ou inadequação dessa norma é o
Poder Judiciário. Cabe ao Poder Executivo recorrer ao Judiciário,
alegando determinado vício naquela norma.

O processo Legislativo é complexo, envolve a participação de todos
os órgãos e Poderes do Estado, aqueles que iniciam o processo
Legislativo, aqueles que analisam e aprovam e aquele que sanciona
ou veta a norma. Finalmente, compete ao Judiciário, confirmar, em
caso de conflito, a validade daquela norma.

Tudo isso é previsto, é amplo, é aberto, é discutido. A democracia é
a possibilidade de que normas com as quais não concordemos
individualmente sejam aprovadas e, enquanto cidadãos, temos o
dever jurídico e moral de seguir, porque, a partir do momento em que
delegamos a um corpo Legislativo a possibilidade de fazer as leis,
todos fazemos parte desse processo.

Em linhas gerais é isso o que entendo por processo legislativo.
Agora, não teria como entrar nos meandros do processo legislativo,
sobre o que acontece em determinadas situações. Mas gostaria de
deixar claro que, talvez, no debatei possa esclarecer algumas outras
questões. O importante é associar processo legislativo à democracia,
à legitimidade das leis, à transparência e à publicidade Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Embora o assunto quase tenha sido esgotado
com a competência do Or. Sabino, acho importante sublinharmos
algumas questões. A celeridade de qualquer processo legislativo
depende da participação dos interessados. Vocês se lembram de que,
no ano passado, aqui tramitou um projeto sobre o plano de carreira
dos funcionários do Tribunal. Muitos estiveram em meu gabinete e
solicitaram que eu fosse relator do projeto. E isso parece que deu
mais dinâmica ao processo. A despeito das questões técnicas que
envolvem as comissões temáticas, sem dúvida que participação dos
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interessados é fundamental. É dessa forma que temos que encarar
o processo legislativo.

Palavras do Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói
Exmo. Sr. Deputado Márcio Cunha, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e também desta reunião,
Exmo. Sr. Sabino Fleury, assessor da Casa, Sra. Sandra Silvestrini,
Presidente do SERJUSMIG, caríssima Edilaine, Presidente do
SINJUS, caríssimos colegas do Poder Judiciário, prezados servidores
da Assembléia Legislativa, aos quais, tanto quanto os servidores da
Justiça, rendo as minhas homenagens, devo dizer que há 18 anos, 1
mês e 2 dias sou funcionário do Poder Judiciário, onde ingressei por
concurso e, por alguma razão que foge ao nosso alcance, vim a
ocupar o cargo de Diretor-Geral já por alguns anos. E estou sempre
na tentativa de compreender as necessidade dos colegas, dos Juizes,
tudo na medida da competência funcional que temos, para facilitar o
trabalho de todos e tentar melhorar a prestação de serviço à
sociedade, razão pela qual existimos todos nós enquanto servidores
públicos.

Devo dizer também que no período de 1995 a 1997, quando estive
fora da Diretoria-Geral, tive a honra de servir como assessor do
Presidente para assuntos legislativos. E, nessa oportunidade, estreitei
minha relação com esta Casa e pude aprender, na Assembléia, muito
daquilo que hoje procuro colocar em prática. A convivência
democrática, a harmonização dos diversos desejos com a
possibilidade financeira e até legal é um exercício permanente nesta
Casa, e dele não devemos nos afastar, até para reivindicar. Daí a
importância das falas que precederam esta minha breve exposição,
porquanto nossos anseios e até nossas necessidades, sejam elas de
cunho pessoal e, principalmente, quando envolvem a questão do
dinheiro público, muitas vezes ficam amarradas às contingências
legais, financeiras e até regimentais.

Nesse sentido, desejo expor o assunto o mais brevemente possível.
Mas terei que fazer uso das transparências para não me confundir e
porque são vários os números a serem apresentados para que se
possa perceber a exata dimensão do Poder Judiciário mineiro. Talvez,
assim, possa explicar a necessidade que se apresenta em termos de
orçamento.
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O Poder Judiciário se insere no universo de um Estado, conforme
já dito aqui, do tamanho de um pais como a França. Hoje, temos uma
população de cerca de 17 milhões de habitantes, com 853 municípios.
Para isso, temos quase 300 comarcas instaladas no Estado, de uma
previsão de 302. Essas comarcas onde os senhores exercem
brilhantemente as suas funções e são responsáveis por
aproximadamente 1.500.000 processos. Na Capital, são distribuídos
309 mil processos e, no interior do Estado, 1 milhão. Para se ter uma
idéia da grandiosidade desses números, somente no Tribunal de
Justiça, que hoje tem 40 Desembargadores cuidando da parte
jurisdicional, temos quase 30 mil processos. O que dá um número
próximo de mil para cada Desembargador.

Aqui nos inserimos. Esse é o número de pessoas que prestam
serviços ao Judiciário, entre Desembargadores, juízes, funcionários da
1a e da 2' Instância, terceirizados, estagiários e serviçais. Somos 11
mil funcionários na ativa e mais de 2.300 aposentados. E um número
significativo na data de hoje. A partir de 1991, o Tribunal de Justiça
passou a cuidar efetivamente da Justiça de V Instância, que até 1990
ainda pertencia à administração do Poder Executivo. Já realizamos
concursos, instalamos novas comarcas e novas varas, até chegar aos
números que aí estão.

Coloquei essa outra transparência apenas para uma reflexão e para
que se possa ver a projeção da necessidade de números de
comarcas, de Juizes e de servidores, aqui representados pela
proporção Juiz/habitante. Trata-se de núinero medido em todo o
mundo, com a recomendação de que haja um magistrado para cada 5
mil habitantes. Como se pode ver, para uma população estimada de
17.300.000 habitantes, hoje cada Juiz do Estado está respondendo
por 28 mil habitantes. Na Capital, esse número baixa para 20 mil.
Então, para se chegar à proporção desejada, de acordo com as
medidas internacionais para países desenvolvidos, ainda teremos que
multiplicar o nosso número por, no mínimo, 5, para termos uma
proporção adequada.

Essa informação fica ainda mais patente quando passamos para a
comparação seguinte e vemos que a recomendação da Organização
Mundial da Saúde é a de que cada Juiz responda anualmente por
apenas 5 mil processos. Em Minas, estamos com uma média de
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quase 3 mil processos por Juiz na Capital, e, no interior, 2300.
Naturalmente, essa proporção mostra apenas o que seria o ideal, mas
reforça o número anterior. Precisaríamos multiplicar por 4 ou 5 o
número atual de Juízes e, conseqüentemente, de funcionários, para
se chegar ao número ideal na relação Juizlprocesso e Juiz/habitante.

Feita essa breve consideração, que é apenas referencial,
apresentamos os dados do orçamento do Estado vigentes no corrente
ano. O Poder Executivo, que detém 93,1% dos recursos de todas as
fontes, tem R$14.760.000.00000; o Poder Legislativo, incluída a
Assembléia, o Tribunal de Contas e outras autarquias e fundações,
R$493.000.000,00; e o Judiciário, incluídos o Tribunal de Justiça, a
Justiça de ia Instância e os Tribunais de Alçada e Justiça Militar,
R$601.000.000,00.

No segmento seguinte, iremos apresentar uma seqüência de
números para mostrar que a preocupação do Tribunal em apresentar
números adequados vem de seguidos anos. Freqüentemente, são
apresentados números de acordo com a necessidade, mas, em
função, às vezes, da legislação e, na maioria das vezes, das
restrições financeiras, nunca se chega ao número desejado. Por
exemplo, para o orçamento vigente este ano, no item pessoal, de
R$492.000.000,00, a proposta do ano passado tinha sido de
R$549.000.000,00, donde se vê que o vigente é bem menos que o
desejado. Estamos apresentando, este ano, para 2001, uma proposta
de R$764.000.000,00, mas, se considerarmos, desde já, as restrições
da Lei Complementar n° 101, chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal, e a projeção da receita do Estado, esse valor, para o Poder
Judiciário, não poderá ultrapassar o valor de R$625.000.000,00.
Portanto, vemos que a necessidade apontada para o crescimento e
adequação das necessidades do Judiciário ficará aquém do desejado

No item custeio, para um valor vigente de R$48.000.000,00, a
proposta do ano passado tinha sido de R$54.000.000,00, e a proposta
para 2001 será de R$80.000.000,00. O Executivo acena, também
dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a
possibilidade de atender apenas a R$56.000.000,00, que não
representam sequer a necessidade do que já havíamos apontado no
ano passado.

No item capital, incluem-se obras e investimentos, como
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equipamentos de informática, reforma de prédios, etc. E do
conhecimento do Tribunal a precária situação dos Fóruns de
Contagem e Betim, apenas para citar os mencionados aqui. No
entanto, no ano passado, foram pedidos para essa área
R$16.000.000,00, e o Estado pôde atender a demanda apenas com
R$5.000.000,00, ou seja, a terça parte. Assim, tivemos que deixar de
atender a uma grande expectativa. Este ano, para que pudéssemos
atender a todos os fóruns em situação mais precária e fazer um
programa de informatização à altura das necessidades detectadas, foi
feita uma proposta orçamentária de R$32.000.000,00 no item
investimento e capital, entretanto as possibilidades do erário estadual
já apontam para os mesmos R$5.000.000,00 do ano passado.

No item custeio, neste ano, o Estado colocou, para a Assembléia,
cerca de R$40.000.000,00; para o Tribunal de Contas, cerca de
R$12.700.000,00; e, para o Tribunal de Justiça, envolvendo a Justiça
de 11 Instância, com todas as 320 unidades prediais, o valor de
R$47.000.000,00.

Esse valor é colocado apenas para que façamos uma reflexão a
respeito do fato de que, historicamente, talvez por uma questão de
não-esclarecimento adequado no momento de se fazerem as
propostas orçamentárias, o Poder Judiciário não foi atendido na
medida de suas necessidades. E, às vezes, quando tenta fazê-lo, já
não é mais possível. Estou dizendo que há essas restrições de ordem
orçamentária e financeira, as quais não podemos ignorar, mas temos
a obrigação - e isso o Tribunal fez, por meio de um ato de seu
Presidente e da Corte Superior - de aprovar um orçamento
considerado ideal para as necessidades, encaminhando-o ao
Executivo.

Naturalmente, na tripartição das responsabilidades estaduais, é o
Executivo a fonte que arrecada e informa os valores dos quais dispõe.
Não sendo possível compatibilizar as necessidades colocadas pelo
Poder Judiciário com aquelas que o Poder Executivo disponibiliza,
novamente surge a Assembléia como fórum adequado para a
discussão das necessidades e das possibilidades de se examinar a
viabilidade da feitura de emendas, realocando recursos.

Mas não podemos sonhar tanto, achando que as coisas serão tão
simples. 0 Estado apresenta necessidades as mais diversas em todas
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as áreas: saúde, segurança, educação. Acho que, para que 1

possamos fazer reivindicações adequadas e estruturadas, para que
possamos argumentar com precisão, é preciso lembrar que fazemos
parte de um todo e tentar compatibilizar as necessidades que são
apontadas com as reais possibilidades. No entanto, ao transferir para
a Assembléia Legislativa essa responsabilidade, o Tribunal apenas
pensa que esse é o fórum adequado para a discussão, que esse é o
fórum em que se irá discutir o que seria mais importante e adequado
para a população. Assim, discutiremos o fato de continuar tendo um
Judiciário dito inoperante, lento, vagaroso, que não atende às suas
necessidades, em que as pessoas - como vi no Fórum Lafaiete, de
Belo Horizonte - têm de se assentar sobre os processos devido à falta
de espaço, não existem computadores adequados para prestar uma
informação rápida à sociedade. Se esse é o Judiciário que deveremos
ter em razão das restrições do Estado, teremos que entender e
trabalhar com essa restrição.

No entanto, é preciso que essa necessidade seja exposta, essa
deficiência seja exposta. E é prëciso dizer, também, que, com aquilo
que já detemos, com os valores que já foram colocados, poderemos
fazer uma reflexão dizendo o que de acerto já foi feito. No último ano,
houve uma grande discussão, em termos nacionais, sobre os recursos
destinados ao Poder Judiciário, principalmente na área federal.
Comissões parlamentares de inquérito e coisas do gênero foram
colocadas com a acusação de que o Judiciário administrava mal os
seus recursos. E, às vezes, administra mal, mesmo. Quando, num
fórum trabalhista - e vocês ouvem falar disso todos os dias -, uma
pessoa consegue, com a ajuda de outros, desviar recursos da ordem
de mais de US$200.000.000,00 é porque está mal administrado.

Li, numa revista, no começo deste ano, que o fórum de Fortaleza
custou R$70.000.000,00. Fiquei achando a quantia muito alta. Mas,
recentemente, tive a oportunidade de lá entrar e constatei que não foi
muito. Isso porque tomava como parâmetro os nossos fóruns,
inclusive o de Belo Horizonte, e fiquei estupefato ao ver que alguns
Estados, menores que o de Minas Gerais, conseguiram avanços
dessa natureza, quando não conseguimos, na nossa Capital, espaço
suficiente para instalar, por exemplo, as nove varas que estão
faltando. Gostaria de testemunhar que souberam bem administrar, em
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Fortaleza, os valores destinados ao Judiciário.
Desde a instituição da Secretaria de Obras do Tribunal, que se deu

em 1991, ele passou a administrar, também, a construção e a reforma
de seus prédios. De lá para cá, foram construídos 17 fóruns novos,
além do Centro Operacional, aqui, em Belo Horizonte, e a nova sede
do Tribunal de Justiça, situada na Rua Goiás, ao lado do fórum antigo.

Nessas construções, foram gastos R$22.000.000,00. Em 203
reformas de todos os tipos, maiores ou menores, o Tribunal gastou
R$21.000.000,00. Em 9 anos, foram destinados R$43.000.000,00
para a feitura das obras em todo o Estado. No Ceará, gastou-se
R$70.000.000,00.

Conforme um levantamento feito por meio da Secretaria de Obras,
precisaríamos, para completar as reformas e construções de 121
unidades, em que foram detectadas as necessidades, de
R$74.000.000,00. Se for na mesma proporção do que aconteceu até
hoje - em 9 anos, tivemos R$43.000.000,00 -, gastaremos mais 18
anos para reformar ou construir os fóruns necessários. Até lá, Betim,
Contagem e outros, talvez, já nem existam.
- Por isso, é preciso apontar a realidade, as necessidades de custeio,
capital ou pessoal, a fim de que aqueles a quem compete decidir -
estou me referindo aos Deputados que votarão a lei orçamentária -
possam compatibilizar essas necessidades com as reais
possibilidades do Estado.

Concluindo, vou deixar uma mensagem de confiança, que estamos
repetindo diariamente: "A deficiência não pode gerar a ineficiência".
Ao apontarmos as dificuldades, não tivemos o objetivo de impedir o
acesso à justiça, o trabalho dos magistrados ou um melhor
atendimento à sociedade. Apenas temos de ter consciência das
dificuldades, de todas as necessidades do Poder, além de lutar para
resolvê-las. Ao mesmo tempo, não devemos nos esquecer de que a
nossa função é, essencialmente, a prestação de serviço público da
melhor qualidade possível, lutando sempre para que isso se torne
uma verdade a cada dia. Obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do Dr. José do Carmo Veiga, Juiz Corregedor de Belo Horizonte.
Esclarecimentos sobre os Debates



484
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o
debate, solicitamos aos participantes que desejarem fazer uso do
microfone que se inscrevam previamente, identifiquem-se, sejam
objetivos e sucintos, estando dispensada a formalidade das
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para
sua intervenção.

Esta Presidência informa que os certificados poderão ser retirados
na secretaria do evento, localizada no Hall das Bandeiras, no andar
térreo desta Casa, inclusive por aqueles que não se inscreveram
previamente. As atas contendo a transcrição completa deste ciclo de
debates serão publicadas no 'Minas Gerais" - "Diário do Legislativo"
de sábado, dia 30 de setembro. A reprise pela TV Assembléia será dia
25 de setembro, às 14h30min.

Debates
O Sr. Ivo - Boa-tarde. Agradeço a participação, a ajuda e a

compreensão de todos os servidores do Judiciário no processo do
plano de carreira e da organização judiciária. Dr. Sabino, todos
sabemos que, no dia 16 de agosto, a Corte do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais decidiu pelo aumento do servidor em um percentual de
10%. Recebemos, em resposta, uma mensagem do Presidente do
Tribunal de Justiça dizendo que, na semana que vem, enviará uma
mensagem à Assembléia, para que formem um processo para a
aprovação desse aumento. Esse percentual de 10% pode ser alterado
nesta Casa, por meio de uma emenda?

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - Esse percentual pode ser alterado
nesta Casa, desde que não aumente a despesa. Portanto, pode ser
alterado para menos. Como o Deputado falou, usamos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federàl. O poder do parlamentar
para emendar é limitado, expressamente, pela Constituição do Estado
e pela Constituição da República. Lerei o art. 68, inciso II, da
Constituição mineira, que segue, literalmente, a Constituição Federal:
"Não será admitido o aumento da despesa prevista: nos projetos
sobre a organização dos serviços administrativos da Assembléia, dos
Tribunais e do Ministério Público". Mais do que diz a Constituição, já
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há jurisprudência consolidada, que não admite o aumento da
despesa por iniciativa parlamentar. O Supremo já decidiu várias
vezes, não admitindo o aumento da despesa prevista por meio de
emenda aos projetos de administração de outros Poderes. Podem
fazer uma pesquisa na "home page" do STF. Infelizmente, nesse
caso, em que o percentual foi definido em 10%, pode haver emenda
para que passe para 9,5%, mas nunca para 10,1%. Trata-se de uma
discussão interna do Poder. Depois que o projeto veio para cá,
infelizmente, a Constituição não permite alterações para um valor
maior.

A Sra. Edilaine das Graças Andrade - Parabenizo a Assembléia pela
realização deste evento. Agradeço ao Deputado Márcio Cunha pela
belíssima recepção que nos deu em seu gabinete, à época do plano
de carreira. Não fomos atendidos, mas o senhor soube até negar.

Essa discussão do orçamento do Judiciário é muito importante,
porque esse Poder está mostrando os seus problemas para a
sociedade. Os números que foram apresentados pelo Diretor-Geral
mostraram bem a dimensão do Judiciário em Minas Gerais e como
precisamos aumentar esse orçamento. Nós, servidores, temos de ser,
também, contemplados. Estamos sem reajuste salarial há cinco anos.
A inflação já corroeu todos os benefícios do antigo plano de carreira.
Até então, estamos sem plano de carreira, porque ainda não foi
regulamentado. Esperamos que esse processo seja acelerado.

Apesar de os 10% serem injustos, devido ao fato de a defasagem
salarial já estar em torno de 68,92%, em 5 anos, não tenho tanta
pretensão quanto o nosso amigo Ivo de aumentar o índice, mas,
quando o projeto dos 10% vier a esta Casa, esperamos celeridade da
Assembléia Legislativa. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradeço e quero dizer, sem nenhuma
demagogia, que nossa obrigação é exatamente essa. E evidente que
projetos que digam respeito aos outros Poderes, esta Casa, enquanto
Poder que goza da preferência legiferante, tem a obrigação de
democratizar essa discussão. Foi o que fizemos. Quero acrescentar,
também, às informações prestadas pelo nosso assessor técnico, Dr.
Sabino, que a Comissão de Fiscalização Financeira, pela própria
disposição do processo legislativo, acaba tornando-se extremamente
importante, não só porque sobre ela recai a incumbência mais difícil,
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que é tratar as questões sob o ponto de vista do impacto financeiro
e, salvo melhor juízo, quase todas as proposições, quer de iniciativa
desta Casa, quer dos outros Poderes, acabam causando algum
impacto financeiro, acaba tornando-se uma comissão extremamente
importante e difícil. A nossa comissão é a que mais se reúne, a que
mais avalia os projetos em tramitação. Muitas vezes acontece o
seguinte: passa-se pela Comissão de Constituição e Justiça, pela
Comissão de Administração Pública, mas, na verdade, na hora do
arremate final, cabe à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. E impressionante a quantidade de matérias que vem a
nossa Comissão para a tarefa dificílima de darmos uma arredondada
no assunto para que chegue ao Executivo de forma que possa ser
sancionada. Dai a dificuldade da nossa comissão e a
responsabilidade que temos, invariavelmente, como a comissão última
que é demandada sob o ponto de vista da análise das proposições.

Pergunta da Ana Paula ao Diretor-Geral do Tribunal, feita em nome
de todos os funcionários: "Sr. Diretor, há alguma previsão de aumento
salarial para todos os funcionários do Tribunal de Justiça? Se há,
quando e quantos por cento? Se inferior aos 37,5% do aumento
concedido aos magistrados, por que a diferença?".

Parece que o Sabino também não foi poupado. Pergunta da Dayse,
do Fórum de Belo Horizonte: 'Até que ponto o aumento de 37,5%
dado aos Juizes não é despesa? Tem verba para os Juízes, mas para
os servidores que já ganham tão pouco não tem". Com a palavra, em
primeiro lugar, o Diretor-Geral.

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Eiói - Gostaria de ter uma resposta
bastante compreensível para essa pergunta que a Ana Paula quis
fazer em nome de todos os funcionários do Tribunal. Se faz em nome
de todos os funcionários do Tribunal de Justiça de ? Instância,
também faz em meu nome. Ocorre o seguinte: por razões que não
cabe colocar aqui, porque talvez eu nem saiba, a Constituição do
Estado e a Constituição da República tratam diferentemente algumas
categorias funcionais.

Dessa maneira, os membros de Poder, como Deputados,
magistrados, membros do Ministério Público, Conselheiros do Tribunal
de Contas, têm um tratamento na Constituição reservado e com
vinculações próprias, inclusive com referências à magistratura
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nacional do Supremo Tribunal Federal, com vinculações com
Deputado Federal e vinculações estabelecidas entre essas categorias,
quer dizer, a equivalência entre salários de Deputados e
Desembargadores. Esse mesmo tratamento não é reservado na
Constituição aos servidores, que têm capitulo próprio.

Aliás, a resposta que o Presidente encaminhou ao SERJUSMIG,
ontem, sobre essa questão, vocês naturalmente irão conhecer. Eu a
subscrevi em nome do Presidente, e o esclarecimento é este: Há uma
legislação e vinculações para cada tipo de categoria. Se é justo, se é
inadequado, não sei. Mas que existe, existe, de maneira que a
solução seria uma alteração na legislação constitucional federal que
determinasse ao Estado conceder o mesmo tratamento para
servidores e membros de Poder. Hoje, a legislação trata de maneira
diferente as duas categorias de servidores públicos.

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - Na parte que me toca, a pergunta
originalmente foi a seguinte: O parlamentar pode emendar o projeto
de lei aumentando a despesa? Respondi: A Constituição Federal, a
Estadual eos Tribunais têm reconhecido a impossibilidade desse
aumento. E claro que sempre que uma determinada categoria
profissional recebe um benefício, uma vantagem salarial, há aumento
de despesa. No caso de um acréscimo, uma parcela remuneratôria
para os magistrados, se vier o projeto de lei ou se houver lei que
garanta isso, há aumento de despesa, mas não há ofensa à
Constituição. Se vier um projeto de lei do Tribunal dizendo que o
reajuste dos servidores é de 100%, a despesa será aumentada em
100%, mas não ofenderá a Constituição. Essa foi a minha resposta.
Bem clara, acredito.

O parlamentar, a casa legislativa não pode aumentar a despesa
originalmente prevista no projeto de iniciativa de outros Poderes.
Quanto à remuneração, tanto dos agentes políticos quanto dos
servidores, é objeto, sempre, de lei. Há pouco tempo, apesar de a
questão ser ainda polêmica, ao julgar a medida cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2.105, em março deste ano, o
Ministro Celso de Mello foi bastante incisivo ao negar aos magistrados
do Rio de Janeiro auxílio de verba de representação fundamentada na
necessidade da obediência ao princípio da reserva de lei. Sem lei não
é possível se conceder nenhum tipo de parcela remuneratória. Se
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incisivo o Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.

No caso da remuneração dos magistrados, a existência de lei que
Prevê a equiparação dá amparo legal ao acréscimo salarial que estão
pleiteando. Creio que a resposta está bem clara. Há acréscimo de
despesa, mas há lei que permite, ou, então, o acréscimo de despesa é
originado no projeto encaminhado à Casa.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Isildina Monteiro, da 2
Fazenda Pública de Falências e Concordatas, de Contagem, dirigida
ao Dr. Luiz Carlos: "Verifiquei que V. Exa., em sua explanação,
através das transparências, não fez separação dos servidores efetivos
e precários; por isso, gostaria que expusesse o seu pensamento com
relação à situação a titulo precário no Tribunal de Justiça".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo EIói - Não houve separação da questão
numérica com relação aos servidores que ocupam cargos a título
precário porque estão incluídos no número que apresentei. Entre os
6.446 funcionários na ? Instância, estão os precários, queo

tJdesignados em vagas, conforme o que a Lei do Regime Jurídico único
determinou. Essa designação "precário" é uma nomenclatura antiga,
mas o nome correto é ocupante de função pública não estável. São
pessoas que, sem concurso, entram para ocupar a vaga enquanto ela
existir. Pelo menos é essa a definição legal.

Então, do ponto de vista numérico, para o efeito que citamos, não vi
necessidade de fazer a distinção. De qualquer forma, em todo o
Estado, existem hoje cerca de 1.200 pessoas ocupando vagas
existentes nesse quadro, mas, no total, são 6.446.

O Sr. Presidente - Do Sr. José Alexandre Magalhães Soares, do
Tribunal de Justiça, dirigida a mim: - "Pelo visto, na tabela de custeio
apresentada pelo Carlos Elói, o Judiciário está sendo muito
prejudicado. Falta uma postura mais condizente com a realidade. Qual
é a solução proposta para que possa essa função do Poder ser
satisfeita em seus termos?".

Gostaria de dizer que está prevista a chegada do orçamento à Casa
até o dia 30 deste mês. A proposta que o Dr. Carlos nos revela aqui
foi encaminhada. Teremos que ver se é a mesma que chegará à
Casa, se não haverá algum tipo de corte.

A partir dai, o nosso desejo é que se realize uma audiência pública
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sobre esse projeto, para que possamos discutir com os segmentos
envolvidos. Evidentemente, se a proposta atender a todos os
interesses, teremos que adaptá-la a uma legislação nova, que é a Lei
dê Responsabilidade Fiscal, que exigirá inúmeros ajustes. Portanto, é
importante dizer que esta Casa e eu estaremos abertos para discutir
essas questões.

Da Maria Auxiliadora, da Comarca de Betim, também dirigida a mim:
"Em 1998, houve um fórum técnico nesta Casa, e o então Presidente
do Tribunal de Justiça pleiteou um orçamento maior para 1999, o que
não ocorreu. A situação, de lá para cá, piorou: os fóruns do interior
estão precários. Betim é o melhor exemplo disso. Qual é a expectativa
para o próximo ano?".

No ano de 1998, evidentemente, também foi discutido o orçamento
para 1999. No ano passado, participamos de algumas discussões,
mas, infelizmente, essa questão orçamentária sofre imposições de
limites e, muitas vezes, de números passíveis de modificações, mas
dentro de um limite já estabelecido.

Insisto neste aspecto: o importante é a participação. Vocês estão
dando uma demonstração importante ao estarem abrindo este diálogo
conosco, muito embora ainda nem esteja na Casa o projeto. Mas
quero reafirmar que abriremos a possibilidade de discuti-lo quando a
esta Casa chegar.

Da Janete, do Daniel, do Juarez e da Cida: são perguntas que se
correlacionam, uma dirigida á Sandra, duas, ao Elói e outra, ao
Sabino.

Pergunta da Janete: "Qual é a diferença existente entre os trabalhos
realizados pelos Juizes e pelos servidores? Por que o aumento deles
tem que ser diferenciado?".

Pergunta do Daniel: Por que o tratamento diferenciado entre Juizes
e serventuários na questão do aumento salarial? Exemplo: 35% contra
10%".

Pergunta do Juarez: "A Lei de Responsabilidade Fiscal é diferente
para a magistratura, em detrimento dos serventuários? Como o
Tribunal vai administrar o orçamento após os 37,5%? Vai diminuir os
salários dos servidores?".

Pergunta da Cida, da Comarca de Igarapé: "Já que não há
possibilidade de aumento do percentual de 10%, haveria algum
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estudo para um possível abono para compensar a defasagem de
nossos salários? Isso para o ano de 2000".

A Sra. Sandra Margarete Silvestrini de Souza - Quanto à primeira
pergunta feita pela Janete, acho que não, embora o Juiz tenha que ser
bacharel e passar por um concurso, a ele cabendo proferir sentenças.
Não acho que seja de menor importância o trabalho do servidor, que
também é exaustivo e exige qualificação, tanto que o plano de carreira
do Tribunal tem incentivado a qualificação dos servidores.

Com relação à questão do aumento, o Dr. Elái e o Dr. Sabino já
responderam, e este debate é importante para deixar isso bem claro.
O sindicato foi questionado: "Por que o sindicato pediu 10% de
aumento?". O sindicato jamais pediria 10%; ele fez um levantamento
do índice inflacionário e pediu 56%. 'Por que o sindicato não vai fazer
nada contra?". Estamos dizendo o que já foi dito e repetido. "Por que o
dos Juízes saiu?". Os Juízes, porque têm a garantia constitucional,
não tiveram oportunidade de fazerem este nosso trabalho, que será
muito maior e que é, em primeiro lugar, conseguir que a Corte abrisse
a discussão sobre o aumento para os servidores. A Corte, e não, o
sindicato é que, depois dos levantamentos que realizou, julgou que
caberia pedir, dentro da realidade do Estado, esses 10%. O sindicato
não concordou, mas ele não vota, não decide o índice. Agora esse
índice virá para a Assembléia Legislativa, que votará e depois enviará
para a sanção do Governador. Se o Governador vetar e a discussão
voltar para cá, teremos que fazer um trabalho. A diferença é que o
deles está garantido em lei, está na Constituição e, em relação ao
nosso, precisamos aprovar uma lei aqui dentro:

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói - De certa forma, a Sandra já
adiantou minha resposta. O Juarez pergunta se a Lei de
Responsabilidade Fiscal é diferente para a magistratura, em
detrimento dos servidores, e como o Tribunal vai administrar o
orçamento, se vai diminuir os salários. A Lei de Responsabilidade
Fiscal não cuida de servidores nem de magistrados; no entanto, dá
um tratamento para os órgãos públicos a que se refere. Estabelece
percentuais de comprometimento da receita líquida do Estado para os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público.
Essa Lei Complementar n° 101 foi sancionada em maio deste ano.

Se verificarem, há artigos que estão sendo questionados no STF, há
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vários pedidos de liminar, inclusive desta Assembléia, da
Associação dos Promotores, do Colégio de Presidentes de Tribunais
de Justiça, questionando os limites colocados. Ficando apenas no
âmbito do Poder Judiciário, a lei levou em conta os orçamentos
passados e em execução neste ano e fixou o comprometimento da
receita líquida do Estado para o Poder Judiciário em 6% dessa
receita. Por essa razão, o número de R$625.000.000,00 é o
apresentado pelo Executivo com base na projeção da receita, que
girará em torno de R$12.000.000.000,00 para o ano que vem,
conforme números oficiais colocados.

Então, não há diferenciação entre categorias de servidores, sejam
magistrados, sejam funcionários. Há diferenciação para os órgãos. No
caso, 37,5% para os Juízes e outro índice proposto para os servidores
é em razão exatamente do que a Sandra disse: há uma vinculação
constitucional para os magistrados e membros do Ministério Público.
Isso existe, é legal, não foi questionado até hoje e foi aplicado. Com
relação aos demais servidores, inclusive os da Assembléia e do
Ministério Público, etc., o reajuste proposto foi de 10%. E isso é o que
está sendo colocado, O Tribunal está agindo em consonância com os
outros órgãos.

Essa é a explicação para a pergunta do Daniel, é a explicação
técnica que temos e aquela possível de ser dada no momento.

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - Quero apenas reforçar a questão.
Os Srvidores do Poder Legislativo estão na mesma situação dos
outros servidores. O percentual pensado e proposto - levado à Mesa
pelos nossos representantes - é de 10% também, acompanhando
toda a situação.

A Cida pergunta se não há possibilidade do aumento de 10% e de
um abono. Enquanto o projeto do Tribunal não for oficialmente
recebido na Assembléia Legislativa, esse número de 10% não existe.
A possibilidade tem de vir do Tribunal de Justiça. Se o projeto chegar
aqui, não haverá possibilidade de ser aumentado.

Quanto ao abono, sempre existe a possibilidade de que seja dado,
desde que o Tribunal exerça a iniciativa no processo legislativo. A
questão salarial dos servidores do Poder Judiciário depende de lei de
iniciativa privativa daquele Poder. Isso precisa acontecer.

0 Sr. Presidente - Duas perguntas do Hélder, do Fórum Lafayette, ?
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Instância, dirigidas ao Elôi: "Se há	1.000 processos,
aproximadamente, para cada Desembargador e 3 mil para cada Juiz,
é razoável considerar o 'Poder Judiciário' verdadeiramente um Poder,
pois nada pode fazer pela justiça, já que é ineficiente e não exerce a
jurisdição verdadeira, com números tão caóticos? Pode?".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói - Os números são caóticos, sim. Por
isso foram trazidos á consideração dos senhores, para que todos
tenhamos, pelo menos nesse item, o mesmo nível de compreensão e
de visão das coisas. Não se cria nada de um dia para outro, não se
transforma um Poder de um dia para outro. Vejam que, ao longo dos
anos, mesmo com todas essas dificuldades colocadas, eventualmente
vêm projetos para cá criando novos cargos para Juizes e para
servidores, criando novas comarcas e instalando novas varas. Há, no
momento, por exemplo, em tramitação nesta Casa, um projeto de lei
complementar que altera o número de magistrados. Se aprovado, e se
garantida para o orçamento do próximo ano a complementação do
valor. Tudo que cria cargos, que cria comarcas, que instala varas gera
uma despesa adicional.

Na verdade, estamos perseguindo melhores condições de trabalho
para servidores e magistrados, e isso envolve o crescimento dos
quadros. Brevemente o Tribunal vai encaminhar também a criação de
cargos para os Juizados Especiais, que não têm nenhum cargo
efetivo. Há alguns escrivães e alguns coordenadores, mas não há
nenhum cargo efetivo. 1-lá mais de dois anos foi detectada a
necessidade de 980 cargos só para os Juizados Especiais. Só para
suprir as necessidades, são necessários 220 Juizes no Estado. Para a
Justiça de 13 instância, são necessários 1.600 cargos. Mas tudo isso
depende de aprovação legislativa e de sanção do Governador para
ser implementado.

Nosso sonho é conseguir ter um quadro equilibrado, com número
adequado de Juizes e funcionários, remunerados adequadamente, o
que sabidamente não somos. Mas é para isso que estamos lutando,
expondo as dificuldades internas. A administração tem conhecimento
das dificuldades e tem procurado resolvê-las, mas não o consegue
sem a participação de todos os interessados no processo, inclusive
dos Deputados e da sociedade.

0 Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Elder, do Fórum Lafaiete, dirigida
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ao Sr. Sabino: "Qual a utilidade de um Poder que elabora leis,
inclusive a própria Constituição, se elas, de cunho geral e abstratas,
não são cumpridas no tocante aos poderosos, tais como Luiz Estêvão,
Lalau, Ricardo Salvatore Caciolia? Qual a utilidade desse Poder,
quando é flagrante o descumprimento da Constituição e das leis
infraconstitucionais no que se refere aos poderosos? Esse poder só
existe para o povo? Nada pode atingir os poderosos?".

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - Essa pergunta é bastante
filosófica. Quero lembrar o que diz o art. 121 do Código Penal
Brasileiro: "Matar alguém, pena de 6 a 20 anos". Quer dizer, ninguém
pode matar alguém, mas todo mundo mata o tempo todo.

A existência da regra geral e abstrata faz com que essa regra possa
ser aplicada a todas as pessoas. Ela não vai dizer que as pessoas
não vão matar ninguém. No caso do descumprimento da regra, não
cabe ao Poder Legislativo atuar, cabe ao Executivo prender a pessoa,
cabe ao Judiciário condená-la. O nosso sistema democrático requer a
participação de todos os Poderes.

E muito melhor haver a regra que diz que quem matar alguém vai
preso do que não haver regra alguma. Imagine se ficasse ao arbítrio
do governante prender e punir quem ele quisesse. A existência do
Poder Legislativo, no sentido geral e abstrato, contribui para que
tenhamos essa segurança jurídica. A aplicação da norma, fazer
cumprir as normas é esfera de outros Poderes, do Executivo e do
Judiciário.

O Legislativo mineiro está procurando aprimorar-se no
acompanhamento das ações do Poder Executivo. Esse é um trabalho
longo que temos pela frente, porque estamos aprendendo a exercer a
democracia. O Poder Legislativo elabora as regras abstratas e tem a
prerrogativa de fiscalizar o cumprimento da atuação dos outros
Poderes.

No caso especifico, Helder, a sua questão deveria ser dirigida à
Polícia Federal, aos magistrados, ao ilustre Juiz Marco Aurélio, que
concedeu o "habeas corpus" liberando o Caciolia para ir para o
exterior. Não foi o Poder Legislativo que fez isso.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Luciana, do Fórum de lbirité,
dirigida ao Sr. Luiz Carlos Elói: "Segundo informado nesta reunião, o
Tribunal de Justiça vem trabalhando com um orçamento aquém das
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suas necessidades. Contudo, será realizado concurso para o
preenchimento de vagas já existentes e as criadas a partir da
Proposta de Emenda á Constituição n o 17. Assim sendo, gostaria de
saber se no orçamento atual há condições para o pagamento de
salários condizentes, bem como condições dignas para prestação
jurisdicional".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói - As vezes, corremos o risco de
sermos injustos quando se colocam necessidades, as mais diversas, e
o julgamento também é feito por diversas pessoas. Para alguns pode
ser importante a melhoria dos fóruns; para outros, pode ser importante
a informatização; e, para outros, pode ser importante apenas a
questão salarial. No entanto, a administração tem que estar atenta a
todos os detalhes, e é por isso que a própria Constituição define
custeio, capital e pessoal. O orçamento vigente no ano 2000, que foi
apresentado aqui, para o item pessoal, não apresenta possibilidade
para o ingresso de novos servidores. Então, o concurso ainda está em
estudo, porque depende de aprovação do edital pelo Conselho da
Magistratura. O edital ainda vai ser publicado, a prova ainda vai ser
realizada. O desejo era o de que no ano que vem as pessoas
pudessem tomar posse. Para o orçamento deste ano, não há a menor
possibilidade, mas há uma necessidade declarada de maior número.
Pqra aumentar o quadro, virá um projeto para a Assembléia, que,
conseqüentemente, pedirá uma suplementação ao orçamento para
fa±er face à despesa das novas pessoas que ingressarem. O
concurso não atrapalha a questão salarial, ele não faz diminuir as
possibilidades salariais. O que temos para o custeio no ano inteiro é
uma folha. Se dividirmos o valor da nossa folha de pessoal por 12,
vamos ter aproximadamente R$40.000.000,00 por mês. E isso que
temos para o custeio durante todo o ano. Mas, com esse valor, já é
possível fazer alguma coisa. Por exemplo, se formos dar um reajuste
de 10%, incluindo magistrados e servidores, vamos gastar
R$4.000.000,00 por mês, no mínimo. Então, tem que ser considerada
cada coisa no seu lugar O concurso não implica diminuição da
possibilidade de se dar um aumento. Há três anos, detectou-se a
necessidade de pessoal, mas somente para o ano que vem, prevê-se
a possibilidade de ingresso, porém com a necessidade já existente,
para não comprometer o que já é deficitário hoje.



LW
495

O Sr. Presidente - Pergunta de Susana Alves, do Juizado
Especial Civil, dirigida ao Sr. Elói (- Lê):

"Por que nos Juizados Especiais estão sendo contratados
terceirizados, com altos salários, exercendo funções superiores à
função pública e até mesmo de servidores efetivados? São
terceirizados da MGS na função de coordenadores de setores. Afinal,
estão exercendo a função de chefia. Isso é de conhecimento da
direção do Tribunal?".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói - O Tribunal não tem funcionários da
MGS. Tem da ADSERVIS, da LABOR, da MSL. Ocorre, como disse
há pouco, que os Juizados Especiais não têm um quadro próprio. Há
um quadro de coordenadores e um quadro de escrivães; não há
funcionários efetivos. Por isso, solicitou-se que se remanejassem
alguns servidores do Fórum para lá. Só que o Fórum de Belo
Horizonte já trabalha com deficiência. Toda vez que há uma
necessidade localizada, têm sido deslocados para o local funcionários
terceirizados, ou até contratados em situação de emergência. Essa
situação é do conhecimento do Tribunal, da Presidência, e são atos
realizados em caráter de emergência. É por isso que há necessidade
de se criar o quadro especifico.

Uma vez criado esse quadro específico, toda terceirização será
extinta. Não haverá possibilidade de permanência dos terceirizados,
porque a própria legislação só permite esse tipo de contratação em
situação extremamente emergencial. O Tribunal está cuidando de
criar esses cargos para que cesse essa possibilidade. O ideal é ter um
quadro composto exclusivamente por funcionários concursados, com
o regime único do plano de carreira. Admitindo-se a única hipótese de
um novo regime do emprego público que surgiu, mas que também é
dependente de lei e envolve o ingresso através de concurso público.
Esse é o desejo da administração do Tribunal.

: Infelizmente, por enquanto, temos que conviver com essa
contratação terceirizada porque, senão, o serviço não teria condição
de ser prestado. Foram vários os Juizados criados em Belo Horizonte,
por necessidade, mas não houve ainda a possibilidade de colocar
funcionários concursados. No ano que vem teremos concurso.

O Sr. Presidente - Temos a mesma pergunta feita pela Kátia Pires,
do Fórum Lafayette, pelo Almir, de Santa Luzia, pela Soraia, de



496
Contagem, e pelo Maurício, do Tribunal de Justiça. (- Lê:)

"Por quê até hoje o plano de carreira não foi regulamentado? Por
quê tantos obstáculos em sua regulamentação, parecendo até que é
pouco caso com os serventuários da Justiça?" A Soraia ainda
acrescenta a seguinte pergunta: 'Por quê, enquanto não votado o
novo plano de carreira, não está em vigoro que vigorava na época em
que fomos concursados?".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói - Trata-se de uma oportunidade
interessante para prestar breves esclarecimentos. Os dois sindicatos,
SERJUSMIG e SINJUS, freqüentemente têm essas mesmas
indagações em reuniões conosco. E temos procurado esclarecer. O
plano de carreira, já vigente há alguns anos, que foi reestruturado por
luta nossa e de vocês aqui, na Assembléia, passou a ser lei em
janeiro.

Anteriormente, já havia uma proposta de regulamentação que foi
junto com a que se transformou em lei. No entanto, na discussão
interna sobre o projeto, no Tribunal, por parte dos Desembargadores,
houve muita dificuldade. Se negarmos que houve é porque temos uma
memória curta. Os representantes dos sindicatos sabem que foi muito
difícil conseguir a aprovação daquele plano nos moldes em que foi
colocado. Posteriormente, na Assembléia, também houve muita
dificuldade em vista da apresentação de algumas emendas.

A Comissão que trabalhou o plano ficou vários meses revendo essa
regulamentação e trabalhando para que pudesse ser novamente
colocada para o Presidente. Recentemente, quando ficou pronto por
parte da Comissão, foi necessário o Presidente e o 2 0-Vice-
Presidente, Superintendente da Área de Recursos Humanos,
novamente analisarem o plano. Então, surgiu o episódio desgastante -
em que não quero me aprofundar - com relação à questão da
valoração dos cursos. Algumas pessoas estavam se utilizando mal da
possibilidade de realização de cursos - inclusive com fraudes -, o que
levantou uma dificuldade adicional. Tivemos que recolher o projeto e
rever essa parte.

Mas o projeto, conforme determinação do Presidente, já foi
distribuído diretamente na Corte Superior, sem passar pela Comissão
Administrativa, onde vamos ganhar um bom tempo para a sua
regulamentação. Acredito que agora está em fase final, pois um
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Desembargador vai relatar, dar o parecer e encaminhá-lo para a
Corte Superior, para votação.

Eventuais sugestões ou modificações que se queira fazer devem ser
feitas através dos sindicatos e diretamente encaminhadas ao relator,
de maneira bastante objetiva, citando-se o artigo - porque os
representantes têm as cópias-, para vermos se conseguimos aprovar.

Quanto à questão sobre vantagens previstas no plano anterior não
estarem sendo implementadas, isso se deve à cautela da
administração, porque poderia parecer aos Desembargadores
responsáveis pela regulamentação que havia uma antecipação dela e
que estariam apenas homologando algo já feito, o que, do ponto de
vista ético e administrativo, não é correto. Estamos revendo a situação
e faremos o que puder ser feito, ou seja, aquilo que não interferir em
outras áreas e não for passível de alteração, já que a lei anterior
preservou; será levado até o Presidente, para que possa implementar
desde já. Há, inclusive, algumas questões com relação às GAF5, que
me foram colocadas esta semana; estamos cuidando delas. O que for
pendente, depender da resolução, não há como antecipar. Obrigado.

O Sr. Presidente - O Sr. Lúcio Antônio de Paula, do Juizado de
Relações do Consumo, faz uma pergunta, e pedirei o comentário das
duas expositoras: "O que dificulta a concessão de um salário mais
justo à categoria nãã seriam as contratações irregulares? O sindicato
não tem forças para impedir essas situações?".

A Sra. Sandra Margarete Silvestrini de Souza - Da parte do
SERJUSMIG, estamos trabalhando no sentido de conseguir concurso
público. Entretanto, no que se refere especificamente ao Tribunal de
Justiça, há uma situação anômala. O Tribunal assumiu a ? Instância
por volta de 1991; em 1992, fez o primeiro concurso público, já que a
grande maioria dos servidores, até então, não eram concursados.
Muitas pessoas que lá se encontram já estavam no serviço quando o
Tribunal assumiu a 12 Instância. Temos, inclusive, feito uma defesa
ampla desse quadro - função pública - nesta Casa, porque não temos
por que considerar tais servidores prejudiciais, já que estavam lá há
mais de 10 anos. Queremos o concurso, até mesmo para que possam
regularizar sua situação.

Com relação às novas contratações, deveriam ser suspensas - e
temos noticia de que estão sendo. Queremos regularizar a situação
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dos antigos servidores e, a partir de então, passaremos a aceitar o
ingresso no serviço público apenas através de concurso.

A Sra. Edilaine das Graças Andrade - Nós, do Sindicato dos
Servidores da Justiça de 21 Instância, consideramos um absurdo, uma
falta de respeito, um nepotismo as contratações recentes e sempre as
repudiamos. Já que nossa categoria sempre nos cobra isso nos
congressos que fazemos, soltamos um informativo para que sempre
repudiemos essa situação.

O caso da 1a Instância, que a Sandra acabou de relatar, é realmente
anômalo e tem que ser tratado com muito carinho. Pessoa não é
número, tem sentimento, e o caso deve ser visto com bastante
atenção. Entretanto, essas contratações recentes são um absurdo. Há
muito tempo, temos notícia de um edital de um concurso que está
sendo elaborado, mas até agora não saiu nenhum concurso, e as
pessoas estão só entrando.

Quero deixar um recado para a administração: Os servidores estão
cheios de, todos os dias, ter pessoas designadas, parentes, dentro do
Tribunal. Obrigada.

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Eiói - Sem polemizar com as colocações
feitas pelas Presidentes de sindicato, informo que, conforme já
anunciado em reunião ocorrida em 2 de agosto, temos um projeto que
se chama Reorganização do Quadro de Pessoal. O projeto visa,
basicamente, duas coisas: criar os cargos necessários para os
Juizados Especiais, que serão preenchidos por concurso; criar os
cargos necessários para o bom funcionamento da Justiça de 11 e 21
Instâncias, principalmente no que tange à área de informática e obras,
e encerrar, definitivamente, a questão das terceirizações e dos títulos
precários. Da forma como o concurso será feito, sendo aprovado
como está, cessará a necessidade de suprimento de vagas através de
contratação précária, porque existe a previsão de preenchimento
regional, em que os classificados poderão ser chamados durante
quatro anos. E também uma preocupação nossa resolver essa
questão. O Presidente já determinou, e já estamos finalizando esse
projeto. A portaria do Presidente, que disciplina a questão, deverá ser
publicada no começo do mês de outubro, traduzindo, legalmente, o
que estou adiantando para vocês.

0 Sr. Presidente - Tenho, em mãos, várias perguntas. Pergunta
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formulada por Maria, da Vara da Infância, de Contagem: Por que
os servidores do Judiciário, além de estarem há mais de cinco anos
sem aumento, não têm nenhuma vantagem, como tíquete-refeição,
auxílio-moradia, etc., que os servidores do Legislativo possuem?".

Pergunta formulada por Marcos Antônio: "Qual é a possibilidade de
a Corte Superior rever o índice de aumento dos servidores?".

Pergunta formulada por Maria Rosa Ribeiro: "Relativamente à perda
salarial devida à inflação, quando o serventuário será ressarcido
desse prejuízo?".

Pergunta formulada por Silmara, do Tribunal de Justiça: "Se sair
aumento de apenas 10%, teremos que esperar mais cinco anos para
ter um aumento justo?".

Pergunta formulada por Ronaldo, da 11 Instância: "Poderia, no
momento atual, ser apresentada, pelo próprio Tribunal, uma emenda
ao projeto, objetivando a alteração. do índice de aumento salarial para
um percentual maior?".

Pergunta formulada por Ana Paula, em nome de todos os
serventuários: "Será necessária uma paralisação geral dos
funcionários para conseguirmos um aumento que atenda á real
necessidade?".

Pergunta formulada por Cleiton: "A Polícia Militar, em 1997, deu
demonstrações de força com sua greve e, além de conseguir eleger
alguns Deputados, conseguiu, atualmente, os índices de aumento que
desejava. Não seria necessário o mesmo para que o povo è o
Governo reconheçam nossa força e à necessidade do nosso
trabalho?".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói - Gostaria de ter uma inspiração
divina para fazer as pessoas entenderem minhas palavras. Vamos
conversar de irmão para irmão. Não podemos nos esquecer das
coisas que acontecem. Não podemos esquecer o que aconteceu, não
podemos nos fingir de desentendidos para argumentar. E preciso,
para argumentar, que estejamos com a plena razão e que não nos
esqueçamos daquilo que já conquistamos. Quando se fala em cinco
anos sem aumento, digo que, sob essa rubrica, realmente não
tivemos aumento. Mas tivemos algumas vantagens incorporadas, tais
como o resíduo salarial. Não estou dizendo que isso justifica o baixo
índice de aumento ora proposto. Não podemos argumentar
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erradamente, até para não perdermos a nossa razão. Não
podemos nos esquecer de que o plano tem algumas vantagens,
próprias e específicas da nossa categoria: promoção, promoção
vertical, etc. Para argumentar e reivindicar, é bom que não sejamos
desleais para conosco mesmos. E preciso saber o que existe,
reconhecer o que já foi feito, porque, caso contrário, perdemos nossa
razão. E greve por greve não vai gerar aumento de salário.

Se a Corte pode ou não fazer essa revisão, somente ela poderá
dizer. E necessário encaminhar-se uma exposição objetiva ao
Presidente do Tribunal e aos membros da Corte, esclarecendo a
posição dos servidores, explicando as necessidades ,, porque quem
decidiu da primeira vez poderá decidir da segunda. E assim que as
coisas devem ser encaminhadas. Temos de ser racionais, não nos
esquecendo do que já temos. Devemos usar argumentos
extremamente verdadeiros, senão perderemos até a nossa razão de
requerer. Estou com vocês, acho que o índice não é o adequado para
as necessidades. O 21 e o 31 graus ganham pouco, o plano ainda não
é o ideal, mas temos de ser racionais. Portanto, se a decisão for essa,
o mais sensato é encaminhar-se um pedido à Corte, que,
naturalmente, fará uma revisão. Se considerar conveniente, fará uma
emenda ao projeto, agindo segundo sua competência. Não posso falar
em nome da Corte Superior, O caminho é esse. Espero que as
lideranças do sindicato procedam dessa forma.

O Sr. Geraldo Xavier - Sou da P Vara Cível de Betim. A minha
pergunta é dirigida ao Dr. Carlos Elói. Será que o senhor está durante
todo esse tempo na Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça por
defender tanto o Tribunal, ficando sempre contra os servidores?

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói - Todos têm o direito de manifestar a
sua opinião, mesmo que estejam desinformados sobre as reais
situações. Em momento algum, durante toda a minha caminhada no
Tribunal, fiquei contra os servidores. Essa não é a minha função,
mesmo porque sou um deles. Ocupo eventualmente esse cargo - há
muito tempo, no dizer do colega, talvez porque não o esteja
agradando -, porque, a qualquer momento, o Presidente pode pedir, e
eu terei de sair, como aconteceu em 1995.

Algumas pessoas que têm um pouco mais de informação e que
acompanharam nesta Casa algumas lutas antigas, como o próprio
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plano de carreira, desde o seu nascedouro, sabem a importância
da participação de todos os servidores, inclusive da minha. Em
momento algum, vim a esta Casa para atrapalhar os interesses de
quem quer que seja. Talvez, por não usar de proselitismo, por tentar
falar a verdade, por tentar transmitir o que sinto, o que vejo,
conciliando a questão técnica, possa ser mal interpretado, as pessoas
podem entender que, às vezes, estou sendo contra. Não é isso,
porque sou um servidor como qualquer outro. Eventualmente, ocupo
um cargo de direção, que, amanhã, posso já não estar ocupando.
Desejo que o Judiciário funcione bem, até por orgulho, por fazer parte
da direção, quero ver os funcionários satisfeitos, quero que as
vantagens e os benefícios sejam concedidos. Venho lutando em prol
disso na medida da minha competência. Não sou dono do Tribunal,
ocupo uma posição hierárquica elevada, mas existem instâncias de
julgamento, de administração superiores à minha.

Tenho procurado dizer a verdade. Se essa verdade, infelizmente,
não é aquela que as pessoas desejam ouvir, não deixarei de falar, não
virei fazer gracinhas para vocês, dizendo que será 50%, 70% ou 80%.
Não vou conduzi-los a uma falsa idéia de que as coisas são fáceis.
Não são. Vim para dizer a verdade e vou continuar dizendo, quer
vocês gostem, quer não. Só assim estabeleceremos urna convivência
com base na realidade. Só assim construiremos algo. As vezes, ouço
os sindicalistas sendo chamados Øe pelegos, porque entendem os
fatos colocados pela administração.

Quando as pessoas se unem, como ocorreu em dezembro do ano
passado, podem transformar uma realidade quase impossível em uma
realidade possível. Nessa hora, deveriam conversar com os dirigentes
sindicais para se informar da participação do Elãi na aprovação desse
projeto. Talvez, devam saber da participação do Elói nas etapas
anteriores. Se houvesse alguma possibilidade de prejudicar os
servidores, a minha participação aqui e a minha presença na Diretoria-
Geral do Tribunal não se justificariam. Respeito a opinião de cada um,
mas não admito a insinuação de que a minha participação no Tribunal
tenha sido em detrimento ou contra os servidores. Agindo assim,
estaria contra mim, e isso seria um suicídio a que não me proponho.

O Sr. Presidente - Foram consideradas respondidas as questões
levantadas pelo Walter de Paula, de Betim, e pelo Geraldo Xavier
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Filho, da 12 Vara Cível de Betim, porque todas versavam sobre o
concurso público. Há uma pergunta da Dilcinéia Monteiro, de Itabirito,
ao Elói: "Qual o significado do desconto da Caixa Previdência, Lei n°
12.328196, sendo que já havia o da previdência? O salário não
aumenta, porém os descontos aumentaram".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Eiôi - Pedirei socorro ao Sabino, pois será
capaz de responder a isso melhor do que eu. Essa lei é estadual,
atingindo, indistintamente, a todas as pessoas, representando uma
tentativa do Governo Estadual de estabelecer uma correlação mais
eqüitativa entre as despesas com o custeio da previdência e das
aposentadorias e o que era arrecadado.

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - A Constituição Federal prevê a
possibilidade de o Estado instituir uma contribuição previdenciária
para o custeio da aposentadoria de seus servidores. Naquele
momento, tanto o Poder Legislativo quanto o Judiciário e o Executivo
fizeram as suas próprias normas, que são absolutamente idênticas.
Isso foi feito por meio de uma resolução, respeitada a iniciativa de
cada um dos Poderes, de acordo com a Constituição da Repüblica.
Podemos discutir, questionar e discordar quanto ao mérito da questão.
Saliento que o valor é absolutamente insuficiente para a questão da
aposentadoria. Para que fosse suficiente, o desconto teria de ser em
tomo de 18%.

O Sr. Presidente - 1-lá uma última pergunta, da Ana Beatriz, dirigida
ao EIói: "Há previsão para o pagamento do vale-lanche ser estendido
às comarcas do interior?".

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elôi - Essa resposta consta do ofício que
foi encaminhado ontem à Presidente do SINJUS, que deverá divulgá-
lo. Na elaboração da proposta orçamentária, que foi encaminhada à
Corte Superior e por ela aprovada, o corpo técnico do Tribunal
considerou a hipótese da concessão do vale-lanche para os
servidores do interior, incluindo esse valor no custeio. Caso seja
aprovada a proposta original do Tribunal, no valor de
R$80.000.000,00, esse valor estará incluído. Caso a proposta seja
menor, não teremos como custeá-lo. Resta-nos torcer e lutar para que
o orçamento seja aprovado com aqueles valores para o ano que vem.
Assim sendo, com muito prazer, o Tribunal estenderá o vale-lanche a
todos os servidores.
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A Sra. Edilaine das Graças Andrade - Este momento é histórico.

O SERJUSMIG e a Assembléia Legislativa estão de parabéns pela
realização do evento.

Gostaria, também, de agradecer ao Diretor-Geral. Não é falar que o
SINJUS está pelegando, mas porque temos contatos semanais com
ele e acho que teve que ter muita coragem para enfrentar vocês aqui,
hoje. Agradecer por ele ter vindo, não por ter respondido a A, B ou C.
Poderia ter se recusado a vir aqui responder. Aqui está num papel
ingrato, porque está defendendo a administração, e também é um
servidor, também sente como nós. Não é por isso que vamos deixar
de cobrar. Não é por isso que vamos deixar de pedir nossa resolução
para já. Não é por isso que vamos deixar de pedir nossos 10% no
próximo contracheque, assim como os 37,5% que vão sair para os
Juizes no próximo. Gostaria, novamente, de agradecer à Assembléia
pela iniciativa. Vocês são a força. Estão convocando uma paralisação
para o dia 29 e que seja feita. Os Juizes não chegaram a fazer greve;
somente pela simples convocação, o aumento já vai sair no próximo
contracheque. Vamos ter coragem também. Mas nós vamos fazer,
não vamos blefar. Força e sucesso na paralisação do dia 29! Contem
com o SINJUS!

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - Gostaria de dizer apenas duas
coisas. Durante as perguntas, aparentemente algumas pessoas
tentaram colocar uma certa diferenciação entre os servidores do
Legislativo e do Judiciário. Na realidade, temos problemas que afetam
a todos nós, servidores de todos os Poderes. Todos estamos sem
reajuste há bastante tempo, e existe uma necessidade de pessoal, de
concurso público tanto no Judiciário quanto no Legislativo. Esses
problemas são comuns a todos os servidores. Mas existem, temos
que respeitar isso, normas constitucionais, normas legais, e o dia em
que rompermos com essas normas perderemos completamente a
razão de viver no estado democrático de direito, estaremos dando
oportunidade para qualquer aventureiro, para qualquer ditador assumir
o poder, porque estaremos lhe dando a fundamentação para isso.
Temos que ver que temos dificuldades e limites, mas temos que
seguir o processo normal para alterar a situação.

A outra coisa que gostaria de dizer é que serão sempre muito bem
recebidos não apenas pelos parlamentares da Casa, mas também
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pela área técnica da Assembléia. A Consultoria está de braços
abertos. Muito obrigado.

O Sr. Luiz Carlos Gonçalo Eiói - Gostaria de agradecer a todos que
me ouviram, porque falar de números, falar de coisa técnica quando a
necessidade exige é muito ruim. Nesse sentido, minha posição é
desagradável, mas jamais deixaria de comparecer, ainda que numa
situação adversa. Estamos aqui apenas para expor a realidade das
coisas e trocar idéias com os colegas. Mesmo que alguns não
entendam assim, minha função é tentar esclarecer e achar caminhos
comuns que possam solucionar as pendências e as dificuldades de
todos nós. Por exemplo, a afirmação de que gostaríamos de que o
reajuste de 10% já viesse no próximo contracheque, infelizmente, não
pode prosperar, porque há uma lei que impede que isso aconteça.
Quando a inflação era muito grande, os Poderes encaminhavam o
projeto, e o simples encaminhar já bastava para a inclusão na folha. A
própria Assembléia, usando da prerrogativa que tem, àquela época,
fez um projeto de lei, sancionado pelo Governador, acabando com
isso, para que esta Casa Legislativa não ficasse como um mero
homologador de uma coisa já decidida e, até, paga. Havia projetos
que estavam sendo pagos há um ano, sem a correspondente lei.

Então, há 8 anos, se não me engano, é impossível que se possa
pagar sem que a lei seja sancionada. O que temos de fazer é lutar
para que o projeto seja aprovado rapidamente. Como há interesse de
todas as categorias de servidores que não são do Executivo, talvez
não seja tão difícil assim de se conseguir, e possamos ter essa
inclusão.

Para encerrar, quero dizer que temos, com a freqüência possível,
conversado com os dois sindicatos, para que possamos ter
periodicamente, semanalmente se for o caso, uma interlocução mais
direta com a Diretoria-Geral, de maneira que os assuntos tratados, de
interesse dos servidores, possam ser transmitidos diretamente e
cheguem até os colegas com a rapidez desejada. A minha função no
Tribunal, unicamente, é a de administrar, esclarecer os fatos e tentar
conduzir e conciliar todos os interesses. E é nesse sentido que me
proponho a continuar trabalhando com vocês, esclarecendo,
buscando juntos uma solução para todos os problemas.

Entendo que é importante a mobilização que fizeram hoje. E
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importante que todos tenham a oportunidade de obter
esclarecimentos, conversar com os colegas e procurar o melhor
caminho, para que consigamos resolver todas as pendências. Nesse
sentido, creio que caminharemos e conseguiremos resolver todos os
problemas. Agradeço a paciência de terem me ouvido, peço
desculpas se não estive à altura do que merecem, mas devo dizer que
tive muito prazer em estar com vocês, poder falar diretamente para
vocês e colocar um pouco do meu pensamento, da experiência que
tive no Tribunal, durante esses 8 anos. Espero poder continuar
contando com a confiança de todos as colegas. Tenho a certeza de
que tenho a mais profunda admiração e respeito por vocês, apesar de,
às vezes, termos opiniões contrárias. Muito obrigado.

A Sra. Sandra Margarete Silvestrini de Souza - Em nome do
SERJUSMIG e representando os servidores da 11 Instância, quero
reafirmar o nosso agradecimento a esta Casa. Creio que o papel
deste fórum técnico foi cumprido. Primeiro, ficou esclarecido como os
fatos acontecem. Muitas vezes, nós mesmas, antes de assumir o
sindicato, antes de conhecer a realidade dos fatos, dizemos absurdos,
como, por exemplo: às vezes, um projeto enviado pelo Tribunal de
Justiça está parado aqui, e acusamos o Tribunal, porque a questão
não foi resolvida. Entretanto, o Tribunal fez a parte dele. Outras vezes,
esta Casa fez a sua parte, remeteu o projeto ao Governador, e
acusamos a Casa. Então, o principal deste fórum foi ficarmos sabendo
o que, realmente, acontece. Nesse sentido, foi muito boa a exposição
do Sabino, que nos esclareceu bastante sobre o assunto.

Quanto ao Dr. Elói, temos visto que, nem sempre, as notícias são
boas. Não estou falando sobre as questões do reajuste, até porque
esse assunto entrou em pauta mais em razão do que aconteceu
durante a semana, porque nós, servidores, ficamos, realmente,
abismados: estamos aguardando um posicionamento sobre o reajuste
que não saiu. Isso acabou criando em nós t sentimento que aflorou
aqui, hoje, e desvirtuou um pouco o que seria assunto do fórum, a
questão do orçamento: o que é gasto, quanto é preciso.

Outra questão que gostaria de abordar - vamos estar publicando,
hoje não deu tempo, porque recebemos a resposta do Presidente do
Tribunal hoje - é a mobilização marcada para o dia 29. E uma
mobilização, ainda não é uma decretação de greve. Queremos uma
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resposta. Já recebemos hoje, de manhã, da Diretoria-Geral: o
ofício foi encaminhado ao sindicato, e estaremos divulgando-o, mas
seria até irresponsável se me calasse neste momento, se deixasse de
dar este depoimento: temos conhecimento e sabemos da posição do
Dr. Elói, que, muitas vezes, tem, como Diretor-Geral, de estar olhando
a situação do Tribunal e a nossa. Particularmente, tenho de dar o
depoimento de que, assim como no plano de carreira, como foi
relatado no informativo do SERJUSMIG, foi uma luta muito difícil.
Parece-me que só o Judiciário e o Ministério Público conseguiram
aprovar este ano os seus planos de carreira. Houve envolvimento da
assessoria do Tribunal, a Shirley sempre acompanhando as votações,
muitas reuniões. Então, as portas da Diretoria-Geral estão sempre
abertas para o debate.

Necessitamos dessa seriedade, porque vamos precisar estar
orientados. Quem está dizendo que não há recursos é o Executivo?
Quem está segurando o projeto? São essas orientações que
gostaríamos de ter recebido aqui, hoje, para ter certeza do que
estaremos reivindicando no dia da mobilização. Essa mobilização é
séria, os servidores são pessoas sérias e não estarão reivindicando
nada fantasioso, absurdo. E por isso que queremos ter esse
tratamento sério.

Por último, quero agradecer, também, ao Dr. José do Carmo, que
permitiu que as pessoas que estão em horário de trabalho pudessem
estar presentes, e á colaboração dos Juizes Diretores dos fóruns do
interior, que liberaram seus servidores. Mais uma vez, agradeço a
vocês e a esta Casa Legislativa, que nos possibilitou esse espaço
para trocar informações tão importantes, que vão conduzir os rumos
da nossa luta daqui para a frente. Obrigada a todos.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, em nome desta Casa, gostaria
de reiterar a nossa disponibilidade e disposição em dialogar, debater,
construir com vocês as legislações que se relacionam com a
categoria.

Agradecemos a oportunidade de promover este debate. Gostaria de
agradecer, por fim, ao Dr. Luiz Carlos Gonçalo Elói, Diretor-Geral do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; ao Sr. Sabino José
Fortes Fleury, responsável pela Área de Consultoria Temática da
Assembléia; à Sra. Sandra Margarete Silvestrini de Souza, Presidente
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do Sindicato de Servidores da Justiça de Primeira Instância do
Estado de Minas Gerais; à Sra. Edilaine das Graças Andrade,
Presidente do Sindicato de Servidores da Justiça de Segunda
Instância do Estado de Minas Gerais, e aos demais participantes.

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de terça-feira, dia 26, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do
dia 26/9/2000.). Levanta-se a reunião.
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