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Presidente 
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EFETIVOS 
Deputado João Leite PSDB Presidente 
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Deputado Glycon Terra Pinto 
Deputado Marcelo Gonçalves 
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Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
Deputado Agostinho Patrús 
Deputado Arlen Santiago 
Deputado Ronaldo Canabrava 

PSB 
PMDB 
PSDB 
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PMDB 

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
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Deputado Amilcar Martins 
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Deputado Ronaldo Canabrava 
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ÍNDICE CRONOLÓGICO 

MARÇO 

Tipo Data da Página 
Publicação 

Conjuntas das Comissões 25.3.00 803 
de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais e de 
Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Extraordinária da Comissão 3.3.00 104 

Especial para Emitir 
Parecer Sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição 

N° 24/99 
Extraordinária da CPI do 2.3.00 49 

IPSM 
Especial de Comissão 17.3.00 407 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a Indicação 
do Sr. Nélzio de Assis para 
o Cargo de Diretor-Geral 

do Departamento de Obras 
Públicas do Estado de 

Minas Gerais 
Extraordinária da Comissão 24.3.00 709 

do Trabalho, da 
Previdência e da Ação 

Social 
Ordinária da Comissão de 17.3.00 412 

Redação 
Ordinária CPI do Sistema 9.3.00 209 

Financeiro 
Extraordinária da CPI do 9.3.00 210 

Narcotráfico 
Ordinária da Comissão de 2.3.00 49 

Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Ordinária da CPI das 2.3.00 50 
I 

Barragens I 



22.2.00 24" Ordinária da Comissão de 2.3.00 51 
Turismo, Indústria e 

Comércio 
22.2.00 253 Ordinária da Comissão de 9.3.00 210 

Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

22.2.00 30" Ordinária da Comissão do 9.3.00 212 
Trabalho, da Previdência e 

da Ação Social 
22.2.00 33a Ordinária da Comissão de 9.3.00 213 

Defesa do Consumidor 
22.2.00 la Especial de Comissão para 9.3.00 215 

Emitir Parecer sobre o Veto 
Parcial à Proposição de Lei 

Complementar No 58 
23.2.00 4a Ordinária da Comissão 2.3.00 51 

Especial das Construtoras 
23.2.00 33" Ordinária da Comissão de 3.3.00 105 

Direitos Humanos 
23.2.00 30~ Ordinária da Comissão de 2.3.00 109 

Administração Pública 
23.2.00 303 Ordinária da Comissão de 9.3.00 215 

Meio Ambiente e Recursos 
Naturais 

23.2.00 323 Ordinária da Comissão de 9.3.00 216 
Transportes, Comunicação 

e Obras Públicas 
23.2.00 273 Ordinária da Comissão de 17.3.00 410 

Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia 

23.2.00 I' Especial da Comissão 31.3.00 942 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a Indicação 
do Diretor-Geral do 
Instituto de Pesos e 

Medidas do Estado de 
Minas Gerais 

24.2.00 35' Ordinária da Comissão de 3.3.00 110 
Constituição e Justiça 

24.2.00 4a Ordinária da CPI do 3.3.00 111 
Sistema Financeiro 

24.2.00 293 Ordinária da Comissão de 9.3.00 217 
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11 a 
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29a 
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34a 

8a 

2Y 

26a 

JJ5a 
74" 
I" 

I" 

Saúde 
Especial de Comissão 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a Indicação 
do Conselho do Tribunal de 

Contas do Estado 
Especial de Comissão 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a Indicação 
do Presidente da Fundação 

de Arte de Ouro Preto -
FAOP 

Debates 
Especial 
Ordinária 

Ordinária da CPI do IPSM 
Extraordinária 

Ordinária da Comissão de 
Assuntos Municipais e 

Regionalização 
Ordinária da Comissão do 
Trabalho, da Previdência e 

de Ação Social 
Ordinária da Comissão de 

Defesa do Consumidor 
Ordinária da CPI das 

Barragens 
Ordinária da Comissão de 

Turismo, Indústria e 
Comércio 

Ordinária da Comissão de 
Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Ordinária 

Extraordinária 
Especial de Comissão 
Especial para Emitir 

Parecer sobre o Veto Total 
à Proposição de Lei N° 

14.326 
Especial de Comissão 
Especial para Emitir 

n . 

16.3.00 344 

17.3.00 411 

J0.3.00 I 
4.3.00 156 
2.3.00 7 
3.3.00 113 
4.3.00 200 
15.3.00 292 

15.3.00 293 

16.3.00 344 

16.3.00 345 

16.3.00 346 

24.3.00 710 

4.3.00 124 
14.3.00 279 
16.3.00 348 

16.3.00 349 



Parecer sobre o Veto • I 

Parcial às Proposições de 
Lei N°s 14.261, 14.270 e 

14.277 
2.3.00 la Especial de Comissão 16.3.00 349 

Especial para Emitir 
Parecer sobre os Vetos às 
Proposições de Lei N°s 
14.258, 14.330 e 14.333 

2.3.00 5a Ordinária da CPI do 17.3.00 408 
Sistema Financeiro 

2.3.00 la Especial de Comissão 17.3.00 409 
Especial para Emitir 

Parecer sobre o Veto Total 
à Proposição de Lei No 

14.325 
2.3.00 la Extraordinária de Comissão 17.3.00 409 

Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Total 

à Proposição de Lei No 
14.325 

2.3.00 30a Ordinária da Comissão de 24.3.00 712 
Saúde 

2.3.00 36a Ordinária da Comissão de 24.3.00 713 
Constituição e Justiça 

2.3.00 6a Extraordinária da CPI do 24.3.00 715 
IPSM 

2.3.00 4a Ordinária da CPI do 24.3.00 715 
Narcotráfico 

3.3.00 Debates 4.3.00 156 
8.3.00 Ordinária 9.3.00 209 
9.3.00 116a Ordinária 11.3.00 239 
10.3.00 Debates 1 1.3.00 277 
13.3.00 Debates 15.3.00 292 
14.3.00 117a Ordinária 16.3.00 303 
14.3.00 la Extraordinária de Comissão 17.3.00 414 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a Indicação 

do Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado 

14.3.00 75a Extraordinária 21.3.00 485 
14.3.00 30a Ordinária da Comissão de 24.3.00 716 
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Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Ordinária da Comissão do 24.3.00 716 
Trabalho, da Previdência e 

da Ação Social 
Ordinária da Comissão de 24.3.00 718 

Defesa do Consumidor 
Especial da Comissão 24.3.00 718 

Especial da UEMG 
Ordinária da Comissão de 24.3.00 719 

Turismo, Indústria e 
Comércio 

Extraordinária da Comissão 24.3.00 720 
Especial para Emitir 

Parecer sobre os Vetos às 
Proposições de Lei N°s 

14.258, 14.330 e 14. 333 
Extraordinária de Comissão 24.3.00 721 

Especial para Emitir 
Parecer sobre os Vetos 

Parciais às Proposições de 
Leis N°s 14.261, 14.270 e 

14.277 
Extraordinária da Comissão 24.3.00 721 

Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Total 

à Proposição de Lei No 
14.326 

Ordinária da CPI das 29.3.00 821 
Barragens 
Ordinária 17.3.00 366 

Extraordinária da Comissão 17.3.00 414 
de Fiscalização Financeira 

e Orçamentária 
Comemoração Realizada 25.3.00 461 

na ll8a Reunião Ordinária 
Extraordinária 23.3.00 626 

Ordinária da Comissão de 24.3.00 722 
Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia 
Extraordinária da Comissão 24.3.00 723 

Especial para Emitir 



Parecer sobre a Escolha de 
Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas 

Gerais 
15.3.00 l4a Especial da Comissão de 24.3.00 724 

Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

15.3.00 35a Ordinária da Comissão de 25.3.00 805 
Direitos Humanos 

16.3.00 ll9a Ordinária 18.3.00 425 
16.3.00 6a Extraordinária da CPI do 24.3.00 724 

Narcotráfico 
16.3.00 5a Extraordinária da CPI do 25.3.00 807 

Narcotráfico 
16.3.00 la Ordinária da Comissão 25.3.00 809 

Especial da UEMG 
16.3.00 3la Ordinária da Comissão de 29.3.00 822 

Saúde 
20.3.00 Debates 22.3.00 496 
21.3.00 120a Ordinária 23.3.00 545 
21.3.00 y Extraordinária da Comissão 24.3.00 725 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a Escolha do 
Conselheiro do Tribunal de 

Contas 
21.3.00 3Ja Ordinária da Comissão de 29.3.00 823 

Assuntos Municipais e 
Regionalização 

21.3.00 27a Ordinária da Comissão de 29.3.00 824 
Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
21.3.00 79a Extraordinária 31.3.00 925 
22.3.00 12Ja Ordinária 24.3.00 691 
22.3.00 80" Extraordinária 31.3.00 940 
22.3.00 la Especial da Comissão 31.3.00 943 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição N° 

33/2000 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1° DE MARÇO DE 2000 

ATA 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 28/2/2000 
Presidência da Deputada Maria Olívia 

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

- Comparecem os Deputados: 
Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva -

Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Elbe Brandão - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Marco Régis -
Maria Olívia- Olinto Godinho- Rêmolo Aloise- Sebastião Costa. 

Falta de "Quorum" 
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Às 20h15min, 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 extraordinária de amanhã, dia 29, às 20 horas, nos termos 
do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 602/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 602/99, do Deputado Mauri Torres, que declara de 

utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Aposentados e 
Pensionistas de Barão de Cocais, com sede no Município de Barão de 
Cocais, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 602/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Aposentados 

e Pensionistas de Barão de Cocais, com sede no Município de Barão de 
Cocais. 

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

Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Barão de Cocais, com sede 

-, 
~------------------------------------------------------~ 



no Município de Barão de Cocais. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Emo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 621/99 
Comissão de Redação 

2 

O Projeto de Lei n° 621/99, do Deputado Bené Guedes, que declara de 
utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 
Eugenópolis, com sede no Município de Eugenópolis, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 621/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infância de Eugenópolis, com sede no Município de Eugenópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância de Eugenópolis, com sede no Município de 
Eugenópolis. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 625/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 625/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
declara de utilidade pública a Associação Antônio e Marcos Cavanis, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 625/99 
Declara de utilidade pública a Associação Antônio e Marcos Cavanis, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Antônio e Marcos 

Cavanis, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 633/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 633/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de 
utilidade pública o Sopão São Lourenço, com sede no Município de Uberaba, 
foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 633/99 
Declara de utilidade pública a entidade Sopão São Lourenço, com sede no 

Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Sopão São 

Lourenço, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 637/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 637/99, do Deputado Djalma Diniz, que declara de 
utilidade pública a Associação de Assistência Social Bom Jesus do Monte, 
com sede no Município de Mariana., foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 637/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Bom Jesus 

do Monte, com sede no Município de Mariana. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência 

Social Bom Jesus do Monte, com sede no Município de Mariana. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 641/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 641/99, do Deputado Amilcar Martins, que declara de 
utilidade pública a Comunidade Kolping de Nossa Senhora de Fátima, com 
sede no Município de Cruzília, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 641/99 
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Kolping de Nossa 

Senhora de Fátima, com sede no Município de Cruzília. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a entidade Comunidade Kolping 

de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Cruzília. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 643/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 643/99, do Deputado Antônio Andrade, que declara de 
utilidade pública o Conselho Particular Vicentino da Paróquia de Tiros, com 
sede no Município de Tiros, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 643/99 
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Vicentino da Paróquia de 

Tiros, com sede no Município de Tiros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular 
Vicentino da Paróquia de Tiros, com sede no Município de Tiros. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 644/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 644/99, do Deputado Miguel Martini, que declara de 
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE-
de Carlos Chagas, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 644/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Carlos Chagas, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE- de Carlos Chagas, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 647/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 647/99, do Deputado Eduardo Brandão, que declara de 
utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Fortaleza, com sede no Município de Ribeirão das Neves, 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 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° 647/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 

Bairro Fortaleza - ASCOFORT -, com sede no Município de Ribeirão das 
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Neves. 

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

Moradores do Bairro Fortaleza - ASCOFORT -, com sede no Município de 
Ribeirão das Neves. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 657/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 657/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE - com sede no Município de Machado, 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 o 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° 657/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Machado, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE- de Machado, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 1133 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/2/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 

7 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 13 Parte: 13 Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios e telegrama - 23 Fase (Grande Expediente): -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 834 a 838/2000 -
Requerimentos n°s 1.123 a 1.138/2000 - Requerimentos da Deputada Maria 
José Haueisen, e dos Deputados Paulo Pettersen, João Leite, Bené Guedes 
e outros, Edson Rezende e outros (2), Durval Ângelo e Gil Pereira e outros -
Comunicações: Comunicações da Bancada do PL, das Comissões de 
Administração Pública e de Saúde e dos Deputados José Milton, Miguel 
Martini, Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva, Alencar da Silveira Júnior e 
Maria Olívia (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Chico Rafael, 
Sebastião Costa, Maria José Haueisen, Carlos Pimenta e João Leite -
Questões de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: Abertura de 
Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gil Pereira e outros, 
Edson Rezende e outros (2), João Leite e, nos termos do inciso VIl do art. 
232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Durval 
Ângelo; deferimento- Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Luiz Tadeu 
Leite - Votação de Requerimentos: Requerimento n° 1.032/99; aprovação; 
verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da 
votação; questões de ordem; chamada para recomposição do número 
regimental; existência de "quorum" para votação; renovação da votação do 
requerimento; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -
Requerimento do Deputado Anderson Adauto; aprovação; declarações de 
voto - 23 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da 
discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212; 
discurso do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; chamada para 
recomposição do número regimental; existência de "quorum" para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Miguel Martini; questão de 
ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 

~------------------------------------------~ 
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Andrade _ Antônio Carlos A~drad~ - Antônio Júlio.- Antônio R~berto - Arlen 
Santiago _ Bené Guede~ - B1lac Pmto ~ C~bo ~ora1s -.Carlos Pm~enta - Chico 
Rafael _ Cristiano ~~nedo - Dal~o R1be1ro Silva - D1mas Rodngues - Dinis 
Pinheiro_ Djalma D1n1z- Doutor V1ana- Eds?n Rezen~e- Eduardo Brandão _ 
Eduardo Daladier - Eduar~o Herm~t? - Elame Matozmhos - Elbe Brandão _ 
Elmo Braz - Ermano Bat1sta - F~b1o A_velar ~ Glycon .Te:ra Pin~o - Hely 
Tarqüínio - lrani Ba~bosa ~ l~o Jose - Joao Batista de. 0~1Ve1ra - ~oao Leite _ 
João Paulo -João P1nto R1be1ro - J?rge Ed.uardo de Olive1ra ~ Jose Henrique _ 
José Milton - Luiz Fe~na.ndo Fana - ~u1.z Menezes - LUiz Ta~eu Leite _ 
Marcelo Gonçalves - Marc1o Cunha - MareJo Kangussu - Marco Regis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro 
Lobo _ Miguel Martini - Oli~to Godinh~ ~ Pastor .George - Paulo Pettersen _ 
Paulo Piau - Rêmolo Alo1se - Rogeno Corre1a - Ronaldo Canabrava _ 
Sargento ~odrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira _ 
Wanderley Avila. 

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

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

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
_ o Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Armando Costa, Secretário da Saúde, encaminhando cópias da Lei 

n° 13.465, de 2000, do Decreto n° 3.298, de 1999, do Parecer SDO n° 562, 
de 1999, referente ao Projeto de Lei n° 37 4/99, que conceitua pessoa 
portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado, 
da Informação SDO n° 26/2000, bem como do Ofício SES n° 503/2000 
remetido à Procuradoria-Geral do Estado, para conhecimento da Casa. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 374/99.) 

Do Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, (2), 
reiterando a sugestão de que sejam celebrados, na Casa, o centenário de 
nascimento do Governador Milton Campos e do Senador Gustavo 
Capanema. 
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Do Sr. lvair Nogueira, Secretário de Esportes, (3), comunicando que a 

Pasta celebrou com os Municípios de Engenheiro Navarro, de Ervália e de 
Jequeri convênio de cooperação financeira, conforme especifica. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 7 4 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Dr. José Edmar Cordeiro, Prefeito Municipal de Veredinha, enviando 
informações acerca da construção de barramentos no município.(- À CPI das 
Barragens.) 

Do Sr. Antônio Pavan Capatti, Presidente da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso, solicitando a este Legislativo a apresentação de 
projeto de lei com o objetivo de alterar a denominação da Escola Estadual 
Paraisense para Escola Estadual Paraisense Deputado Delson Scarano. (-À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Prefeito Municipal de Patos de Minas, 
solicitando o apoio desta Casa para que possa ser revertida a decisão de se 
eliminar o time de futebol União Recreativa dos Trabalhadores - URT - da 
tabela da Copa Brasil, divulgada pela CBF. 

Do Sr. Divino José Costa, Presidente da Câmara Municipal de Boa 
Esperança, e Vereadores à mesma Câmara, expressando apoio à proposição 
que trata de melhoria dos vencimentos dos Auxiliares de Educação, em 
tramitação nesta Casa.(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Do Sr. Ruy Soares Leal, Superintendente de Negócios Substituto Eventual 
da CEF, enviando relação das liberações de recursos financeiros destinados 
ao Estado, referentes às parcelas dos contratos mencionados, assinados 
com essa instituição bancária, com recursos do orçamento geral da União. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo, Comandantte-Geral da PMMG, em 
atenção ao Requerimento n° 804/99 (criação de posto de policiamento 
florestal no Município de lbiaí), informando que, após estudo realizado para 
avaliar a situação, verificou-se ser inviável a adoção da medida proposta. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 804/99.) 

Do Sr. Romário Silva Junqueira, Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira 
de Minas, e outros, solicitando providências para se regularizar situação 
anômala referente à divisão judiciária do Estado, no que diz respeito ao 
Município de Conceição dos Ouros. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99.) 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Chefe da UCECON-DA da 
Fundação Nacional de Saúde, encaminhando cópia da documentação que 
menciona, em cumprimento à determinação contida no § 2° do art. 116 da lei 
n° 8.666, de 1993. (- Ciente. Publicar. À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 7 4 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, 
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inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Da Sra. Josimeire Barbosa de Amaral, Auxiliar da Educação, solicitando 
especial atenção dos parlamentares para a situação dos funcionários que 
ocupam esse cargo nos estabelecimentos de ensino do Estado. (- À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Francisco Carlos Castro Lahóz, Coordenador Geral do Consórcio 
Piracicaba-Capivari, encaminhando cópia da carta de intenções assinada 
entre a Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas e a Agência 
Loire-Bretagne, da França, visando acordo de cooperação com a bacia do 
Rio Doce.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Naoya Baba, Presidente da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-
Brasileira, comunicando que, em 23/1/2000, foi eleita a Diretoria da 
Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira para o período de 2000 a 2002. 

Do Sr. Josué Florentino da Silva, Presidente da União Nacional de Grêmios 
Estudantis - UNGRES -, solicitando providências para se resolverem 
desentendimentos entre essa entidade e diretores de escolas estaduais, 
municipais e particulares.(- À Comissão de Educação.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, prestando informações sobre o Projeto de 

Lei n° 4/2000, que dispõe sobre a responsabilidade fiscal, e colocando-se à 
disposição para acolher e apresentar emenda que venha a melhorar o 
referido texto quando for apreciado pelo Plenário do Senado. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 834/2000 

Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários Rurais 
Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Aimorés, com sede no Município de 
ltueta. 

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

Rurais Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Aimorés, com sede no Município 
de ltueta. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2000. 
Ivo José 
Justificação: A Associação dos Proprietários Rurais Atingidos pela Usina 
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Hidrelétrica de Aimorés - APRAPUHA, fundada em 6/10/97, é uma 
entidade civil sem fins lucrativos que tem como objetivos proporcionar 
assessoria técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica aos 
associados, e negociar com empresas públicas, de economia mista ou 
empresas privadas que venham a desenvolver quaisquer empreendimentos 
no rio Doce, atingindo os associados dos municípios de ltueta, Aimorés e 
Resplendor . 

Diante disso, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a justa 
reivindicação da Associação dos Proprietários Rurais Atingidos pela Usina 
Hidrelétrica de Aimorés, concedendo-lhe o título de entidade de utilidade 
pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 835/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Raposos - APAE de Raposos, com sede no Município de 
Raposos. 

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

dos Excepcionais de Raposos - APAE de Raposos, com sede no Município 
de Raposos. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Eduardo Brandão 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Raposos 

_ APAE, fundada em 25/6/93, é uma sociedade civil, filantrópica, 
eminentemente assistencialista e não tem fins lucrativos. Os membros de sua 
diretona são reconhecidamente pessoas idôneas não remunerados pelo 
exercício de suas funções. A APAE de Raposos é uma associação de caráter 
cultural, assistencial e educacional, com duração indeterminada . 

A APAE presta auxílio de inestimável valor aos indivíduos deficientes em 
todo o País. Desde a sua fundação, a APAE de Raposos integra-se na 
Federação Nacional das APAEs e vem cumprindo fielmente as suas 
finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços direcionados aos 
indivíduos excepcionais que a ela recorrem, além de orientar, esclarecer e 
motivar a comunidade a melhor conhecer essa causa. Além disso, 
compromete-se com todas as iniciativas que propugnam pelo respeito 
humano e pela fraternidade entre as diversas classes sociais. 

Isto posto, a entidade espera ampliar seu atendimento aos mais carentes 
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com 0 título declaratório de utilidade pública, firmando parcerias com 
órgãos do Estado para atingir esse objetivo.. . _ 

Pelas razões aduzidas, conto com o apo1o dos nobres pares a aprovaçao 
deste projeto de lei. . . _ . . . 

_ Publicado, vai o projeto as Com1ssoes de Just1ça, para exame preilm1nar, 
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
1 do Regimento Interno. 
' PROJETO DE LEI N° 836/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de .Pais e Amigos dos 

Excepcionais -APAE- de Sericita, com sede. nesse M~n1cípio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gera1s decreta: 
Art. 1 o _ Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE- de Sericita, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
José Henrique 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sericita 

é uma sociedade civil sem fins lucrativos com duração indeterminada, 
filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional. 

A APAE de Sericita, fundada em 25/5/97, já é declarada de utilidade 
pública municipal através da Lei Municipal n° 502, de 1997, não remunera os 
membros de sua diretoria, composta de pessoas de reconhecida idoneidade 
moral. A entidade tem por objetivo promover medidas de âmbito municipal 
que visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais na 
sociedade, promover e estimular a realização de programas permanentes de 
prevenção das formas de deficiência e servir de órgão de articulação com 
outras entidades do município, que defendem a causa do excepcionais em 
qualquer de seus aspectos. 

Evidencia-se, portanto, o caráter de utilidade pública da entidade, 
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Sendo assim, por 
certo esta postulação receberá o apoio dos nobres pares. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 837/2000 
Proíbe as concessionárias de serviço público do Estado de fazer cobrança 

de valores a serem repassados aos municípios e dá outras providências. 
Art. 1°- Ficam as concessionárias de serviço público do Estado impedidas 

de inserir, nas notas fiscais emitidas contra os consumidores de seus 
serviços, valores, de qualquer natureza ou título, a serem repassados às 



Prefeituras Municipais ou entidades das administrações municipais 
indiretas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2000. 
João Paulo 
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Justificação: O objetivo deste projeto é impedir que a CEMIG e a COPASA-
MG continuem fazendo cobrança, respectivamente, de taxa de iluminação 
pública e taxa de lixo, que são repassados aos municípios. É de se observar 
que essas taxas, além de socialmente injustas e cobradas sem critério, já 
foram objeto de incansáveis decisões judiciais, que as consideraram ilegais, 
inconstitucionais, abusivas e, portanto, lesivas aos consumidores. Tão logo o 
projeto seja transformado em lei, as empresas do Estado não mais farão 
parte dessa vergonhosa parceria estabelecida com os municípios com a 
finalidade de lesar a população. 

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

PROJETO DE LEI No 838/2000 
Dispõe sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários e 

dá outras providências 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os estabelecimentos bancários ficam obrigados a atender cada 

cliente no prazo de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em 
que ele tenha entrado na fila de atendimento. 

§ 1°- Considera-se cliente toda pessoa que, no âmbito da agência bancária 
ou posto de atendimento, utilizar-se do caixa e dos equipamentos de auto-
atendimento. 

§ 2° - Considera-se fila de atendimento aquela que conduz o cliente aos 
caixas e equipamentos de auto-atendimento. 

§ 3° - Considera-se tempo de espera aquele computado desde a entrada 
do cliente na fila até o início do efetivo atendimento. 

Art. 2°- Para o cumprimento do disposto no art. 1°, as agências e os postos 
de atendimento dos estabelecimentos bancários deverão entregar senha de 
atendimento aos clientes, na qual constem o número de ordem de chegada 
do cliente, a data e a hora exata de sua entrada no estabelecimento. 

Art. 3° - Não será considerada infração à lei quando a não observância do 
tempo de espera ocorrer em razão de problemas na transmissão de dados, 
na telefonia, por falta de energia elétrica ou por greve de funcionários. 

Art. 4° - Cabe aos estabelecimentos bancários implantarem, no prazo 
máximo de noventa dias, os procedimentos necessários para o cumprimento 
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do disposto no art. 1°. 

Art. 5° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento 
infrator à aplicação das seguintes penalidades: 

I -advertência escrita; 
11 - multa de 5.000 UFIRs (cinco mil Unidades Fiscais de Referência) em 

caso de reincidência. 
Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2000. 
João Paulo 
Justificação: A iniciativa visa a melhorar o atendimento dos clientes em 

estabelecimentos bancários e postos de atendimento, uma vez que a 
prestação de serviços sempre foi muito morosa. 

É notório, que o número de funcionários para atender à demanda de 
clientes é insuficiente nos estabelecimentos bancários; dessa forma, o projeto 
prioriza o consumidor, que já paga taxas altas aos Bancos e não recebe a 
devida atenção. 

O consumidor tem sido o grande lesado, pois, é obrigado a permanecer 
nas filas por tempo indeterminado, o que lhe tem causado grandes 
transtornos e muitos prejuízos. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.123/2000, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 

Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas a que se recuperem as Rodovias MG-205 (no 
trecho que liga Joaíma a Felizburgo) e MG-105 ( no trecho entre Joaíma a 
Águas Formosas). (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.124/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 
apelo ao Sr. Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas a que se 
r:egularize, com a possível urgência, a Lei Municipal n° 7.646, de 22/22/99. (-
A Comissão de Educação.) 

N° 1.125/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com os Associados - MG pela 
conquista dos três prêmios internacionais de "Excelência Gráfica" concedidos 
ao "Estado de Minas" na 21a edição do concurso da Sociedade para o 
"Design" Jornalístico- SND. ( -À Comissão de Transporte. ) 

N° 1 126/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o 14° Grupo da Artilharia de 
Campanha - Grupo Fernão Dias pelos relevantes serviços prestados à 
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comunidade sul-mineira por ocasião das enchentes ocorridas em janeiro 
último. 
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N° 1.127/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Superintendência Regional 
de Ensino de Pouso Alegre pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade sul-mineira por ocasião das enchentes ocorridas em janeiro 
último. 

N° 1.128/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o 20° BPM de Pouso Alegre 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade sul-mineira por ocasião 
das enchentes ocorridas em janeiro último. 

N° 1.129/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Diretoria Regional de 
Saúde de Pouso Alegre pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
sul-mineira por ocasião das enchentes ocorridas em janeiro último. ( -
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.130/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a que se analise a 
situação funcional dos Auxiliares de Secretaria do quadro da educação, 
garantindo a manutenção do poder aquisitivo desses servidores. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 1.131/2000, do Deputado Amilcar Martins, solicitando informações, por 
escrito, ao Diretor-Geral do DER-MG sobre dados que menciona. (-À Mesa 
da Assembléia.) 

N° 1.132/2000, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Casa Civil com vistas a que peça ao Governador do 
Estado as informações que menciona, relativas ao decreto de calamidade 
pública baixado em função das enchentes no Estado. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 1.133/2000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado apelo 
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao recapeamento asfáltico da MG-
444 entre os Municípios de ltaú de Minas e Capetinga. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.134/2000, do Deputado José Milton, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Rotary Club de Conselheiro 
Lafaiete pela passagem do Dia do Rotary. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 1.135/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Hélio 
Bicudo, Deputado Federal, por sua escolha como Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da OEA. 

N° 1.136/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
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formulado apelo ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos com vistas a 
que tome as providências cabíveis em relação ao pedido de transferência 
que encaminha. 

N° 1.137/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos com vistas a que 
tome as providências cabíveis com relação a denúncia de detento da cadeia 
pública de São Sebastião do Paraíso. 

N° 1.138/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos com vistas a que 
tome as providências cabíveis com relação às denúncias de detentos que 
encaminha.(- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da Assembléia com vistas à realização de um ciclo de debates 
sobre as águas de Minas.(- À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da Assembléia com vistas à constituição de comissão especial 
para analisar as denúncias de contratação de obras sem licitação nas 
estradas do Sul do Estado. (-Às Comissões de Fiscalização Financeira e de 
Transporte.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João 
Leite, Bené Guedes e outros, Edson Rezende e outros (2), Durval Ângelo e 
Gil Pereira e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PL, 

das Comissões de Administração Pública e de Saúde e dos Deputados José 
Milton, Miguel Martini, Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva, Alencar da 
Silveira Júnior e Maria Olívia (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael* - Sr. Presidente, ilustres colegas Deputados, o 

motivo da minha vinda a esta tribuna refere-se ao trabalho desenvolvido pelo 
Secretário Sávio Souza Cruz na Secretaria de Administração do Estado. 

Muitas vezes, as atitudes do Deputado Sávio Souza Cruz não agradaram a 
alguns de nossos colegas, o que motivou alguns discursos e debates. 

Quero lembrar a V. Exas. que o Secretário Sávio Souza Cruz assumiu, se 
não a mais difícil, uma das mais complicadas secretarias do Estado, com 
cerca de quase 400 mil funcionários e com a responsabilidade de administrar 
o patrimônio do Estado, e muitas vezes, do ponto de vista político, não 
agradou e, infelizmente, pela força do cargo, não tinha como agradar a 
muitos colegas. 

O Secretário Sávio Souza Cruz, durante o tempo que esteve à frente da 



"' 
-~ ... 
§ 
o 

" o 

17 
Secretaria, hoje indicado para a Secretaria do Planejamento - o que indica 
a confiança plena do Governador nas suas atitudes -, procurou atender a 
todos os colegas Deputados e procurou, dentro da sua obrigação e 
responsabilidade, dar o melhor de si à frente da Secretaria. 

Entre tantas atividades envolvidas, como Secretário, podemos citar 
algumas delas para que V. Exas. tenham conhecimento do seu trabalho. 

Na área de recursos humanos, a despesa total com o pessoal do Governo 
de Minas em 1999 foi de R$5.900.000.000,00, o melhor resultado dos últimos 
dez anos. Pela primeira vez no período, essa despesa sofreu queda real, 
enquanto nos anos anteriores o crescimento médio foi de 9% ao ano. Esse 
resultado deve ser atribuído ao esforço conjunto do Governo na obtenção da 
redução necessária de despesas, mas particularmente ao minucioso 
gerenciamento da folha de pagamentos que vem sendo feito desde o início 
do ano pela SERHA. Vale destacar que o Governo não só não efetuou 
nenhuma demissão como reintegrou servidores civis e militares demitidos no 
Governo anterior por perseguição política. Gostaria que os Srs. Deputados 
atentassem para este detalhe: a redução da despesa da folha de 
pagamentos não implicou demissão de nenhum servidor; pelo contrário, 
foram reintegrados diversos funcionários demitidos, até por razões de ordem 
política. Somente com relação à Polícia Militar, foram incorporados 1.200 
praças. 

Ele ampliou o número de professores em 10 mil contratados, autorizou a 
admissão de mais de 100 fiscais concursados e já autorizou também a 
abertura de concursos para as áreas de educação e saúde. 

Entre as medidas de economia adotadas nessa área, podem ser citadas: a 
implantação da Resolução n° 7/99, por força constitucional, limitando a 
incidência das gratificações sobre o vencimento básico; de março a 
dezembro, essa medida gerou uma economia de R$1.500.000,00; a redução 
do pagamento de horas extras, tanto na administração direta quanto na 
indireta. Na direta, o pagamento de horas extras sofreu uma redução de 
82,8%; o cruzamento dos dados da folha de pagamentos da administração 
direta com os das autarquias e outros órgãos, permitindo a eliminação de 
pagamentos indevidos. E aqui gostaria que o Sr. Presidente e os Srs. 
Deputados prestassem atenção. Foram eliminados mais de mil funcionários-

:(; fantasmas da folha de pagamento do Estado, o que gerou uma economia de 
E 
~ R$829.000,00 neste ano. Somente com relação a servidores falecidos, o 
<n Estado conseguiu uma economia da ordem de R$350.000,00. o 
., Recadastramento de servidores aposentados e pensionistas, o que permitiu a 
.~ exclusão da folha de 911 pagamentos, gerando uma economia mensal de 
~ aproximadamente R$600.000,00. Eliminação do pagamento de diárias 
~ desnecessárias e fim das contratações abusivas das tais consultorias. Não 
"' "' 
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preenchimento de cargos de confiança. Aqui pesa uma grande resignação 
por parte de alguns Deputados, no que diz respeito a contratações de cargos 
de confiança. Eu gostaria, Sr. Presidente, apenas nesse tópico, de lembrar a 
V. Exa. e aos nossos colegas Deputados que o Estado possui mais de 1.600 
cargos em comissão sem preenchimento - por julgá-los, o Sr. Secretário, 
desnecessários -, que no passado eram preenchidos única e exclusivamente 
por capricho ou por proteção política. Daí, talvez, a razão de alguns dos 
nossos colegas não terem entendido a posição do Secretário, na sua 
austeridade perante a Secretaria de Administração. 

A Secretaria de Administração, com recursos do FAT, também conseguiu 
desenvolver um programa de treinamento e reciclagem de 3.700 
funcionários, sendo 2.846 da Capital e 810 servidores do interior. Foram 
ministrados cursos praticamente em todas as áreas de atuação do servidor 
público, incluindo ética, redação, sindicância, processo administrativo, 
informática e direção defensiva e legislação de trânsito, que beneficiou 941 
motoristas oficiais. Cursos também na área de secretariado, licitação, 
avaliação de desempenho, chefia, administração de material e contabilidade, 
entre outros. O Estado inovou, ainda, oferecendo cursos aos trabalhadores 
terceirizados, mediante convênio com a Central Única dos Trabalhadores. O 
Estado está concluindo o levantamento da demanda de treinamento para os 
servidores de todas as Secretarias, para concluir o programa de cursos e 
outros programas de treinamento para o ano 2000. 

A instituição do Comitê Institucional de Negociação Permanente- CINEPE-
foi, no campo político, o principal instrumento do Governo do Estado para se 
relacionar com seus servidores. Paritário, o CINEPE foi palco para debate 
das questões mais importantes referentes ao servidor público mineiro, tendo 
passado por ele algumas deliberações significativas. É importante que os 
ilustres colegas Deputados atentem para o fato de que o Governador 
praticamente assumiu todo o 13° salário do ano de 1998. O Secretário Sávio, 
com toda a sua equipe, conseguiu administrar essa situação. Durante o ano 
de 1999, não tivemos nenhum movimento grevista dos servidores. 

A contenção dos custos nas áreas de patrimônio, serviços e material 
também foi muito expressiva, situando-se, ainda, na média dos 25% definidos 
como meta no início do Governo. Como na área de recursos humanos, a 
redução foi obtida com meticuloso gerenciamento das despesas e a 
eliminação de gastos supérfluos ou desnecessários. A seguir, estão 
relacionadas algumas medidas e dados referentes a essa área. O Governo 
eliminou o uso de telefones celulares pagos pelo Estado por todos os seus 
servidores, incluindo os Secretários: o valor economizado não é quantificável, 
mas foram eliminados mais de 500 celulares até então custeados pelo poder 
público; o uso dos carros oficiais de representação ficou restrito aos 
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Secretários de Estado, eliminando-se a ampla utilização por vários outros 
níveis do Governo, até então verificada; o Estado recolheu 1.352 veículos 
que se encontravam em seus próprios órgãos ou cedidos a Prefeituras e 
outras entidades; 107 desses veículos em bom estado foram redistribuídos; 
1.036 foram alienados, em 7 leilões realizados ao longo do ano, que 
renderam aos cofres do Estado R$1.500.000,00. Aqui surgiu a grande 
discussão e a polêmica em torno das ambulâncias distribuídas. 

Queria ressaltar também que, das quase 2 mil ambulâncias distribuídas no 
Governo anterior, foi solicitada, junto às entidades que as receberam, a 
devolução de cerca de 20 ambulâncias, e até o momento o Governo do 
Estado sequer arrecadou 1 ambulância. Não pode ser atribuída ao Secretário 
Sávio a responsabilidade por ter tentado desprestigiar ou desestimular o 
serviço que as ambulâncias vinham prestando junto às entidades 
contempladas. 

A SERHA instituiu, em julho, um modelo de acompanhamento e controle de 
gastos com combustível e manutenção de veículos que já propiciou 
economia de despesas, ainda não mensurada. 

Cinqüenta por cento dos contratos de locação foram reavaliados, e, em sua 
quase totalidade, houve redução dos valores pagos; diversos imóveis 
alugados foram substituídos por imóveis próprios do Estado, gerando 
substancial economia de recursos; o exemplo mais eloqüente é o da 
Secretaria da Educação, que deixou um imóvel alugado em área nobre por 
um espaço mais amplo, em imóvel próprio do Estado. 

O Estado instituiu um novo procedimento para realização de seu inventário 
de bens permanentes (imóveis e móveis), bens de consumo e dívida 
flutuante e fundada, para arrolar todos os elementos de seu ativo, passivo e 
do patrimônio. Esse novo procedimento permitirá ao Estado, no decorrer do 
próximo ano, ter absoluto controle sobre sua administração patrimonial. A 
SERHA está fazendo, ainda, a revisão de todos os processos montados por 
meio de contrato firmado pelo Governo anterior com a Delphos Engenharia. 
O contrato está suspenso e sendo auditado pelo Tribunal de Contas e pela 
Secretaria da Fazenda . 

Além disso, o Secretário Sávio deixa a Secretaria logo depois de haver 
anunciado uma série de medidas que irão beneficiar os servidores mineiros, 
como o reajuste do auxílio-alimentação e do vale-transporte, o pagamento de 
metade do décimo terceiro e a quitação da folha de pagamento de todos os 
servidores até o quinto dia útil, a partir de agosto. Deixa, em estudos, um 
plano de reajuste diferenciado para os servidores, que dependerá da 
evolução das receitas do Estado. 

~ Colegas Deputados, é importante que os senhores atentem para o trabalho 
que foi realizado pelo Secretário Sávio na Secretaria de Administração. Esse 



r; \ f 

20 
trabalho o credenciou a continuar no primeiro escalão do Governo do 
Estado, quando muitos aqui apostavam na sua queda. Hoje o Secretário 
Souza Cruz está sendo encaminhado pelo Governador do Estado para a 
Secretaria do Planejamento, um órgão de grande importância no contexto 
administrativo e de planejamento do Estado. 

Gostaria que os colegas Deputados avaliassem o trabalho do Secretário 
Sávio, a despeito de muitas vezes não ter atendido a suas solicitações. Se 
isso aconteceu, não foi, absolutamente, em detrimento da Casa ou para 
desprestigiá-la. S. Exa. está hoje à frente da Secretaria do Planejamento. 
Pediria, ainda, aos Deputados que se dizem da base governista que 
colaborem com o Secretário Sávio à frente da Secretaria do Planejamento. 
Caso contrário, teríamos um Governo manco, em que segmentos dos 
Deputados que se dizem governistas apóiam um Secretário, e outro 
segmento, não. Solicitamos que os Deputados fizessem a avaliação do 
trabalho desempenhado pelo Secretário Sávio na Secretaria e gostaríamos 
que, juntos, pudéssemos, principalmente os Deputados da base governista, 
fazer um trabalho para que ele tenha sucesso na Secretaria. 
Conseqüentemente, todo o Governo terá sucesso, e estaremos aqui 
realizando nosso trabalho a contento. 

Srs. Deputados, há outro questionamento que vem sendo feito por toda a 
imprensa do Estado com relação aos contratos que foram firmados junto a 
várias empreiteiras para recuperação do Sul do Estado. Sei que vários 
colegas de Oposição vão usar desse fato para tripudiar e tentar desprestigiar 
o Governo. Mas, antes de fazê-lo, gostaria que os Deputados, principalmente 
da Oposição, atentassem para o fato de que o Estado de Minas, há séculos, 
não recebe benefícios em suas estradas. Neste momento, uma reforma da 
estrutura rodoviária do Sul do Estado, que vai atender a mais de 1 milhão de 
pessoas nessa região, onde quase 80 mil pessoas foram flageladas e ficaram 
desabrigadas devido às enchentes, é bem-vinda. 

É importante que os senhores atentem para esse fato, porque não 
podemos, gratuitamente, agredir os homens que estão à frente da Secretaria, 
o Vice-Governador, o Secretário Maurício Guedes, o Dr. Bortoletti, do DER, 
simplesmente porque são da Oposição. 

Já disse e repito desta tribuna: se provarem que esses contratos estão 
superfaturados, se provarem que houve má-fé por parte desses homens, 
estarei com os senhores. Do contrário, viremos aqui defender o Estado no 
que diz respeito à região do Sul de Minas. Ao longo dos anos de governos 
aos quais pertencem Deputados da Oposição, os Governadores não tiveram 
interesse e não olharam para aquelas estradas. 

As críticas, sim, devem ser feitas, mas não podemos nos esquecer de que 
o Sul de Minas tem 1 milhão de pessoas precisando da reforma dessas 
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estradas. Eram essas as considerações, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
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O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, senhores jornalistas, senhoras e senhores que estão nos 
honrando com sua presença nas galerias, não vimos aqui, nesta tarde, fazer 
uma manifestação sobre um fato do presente. Pelo contrário, vimos com o 
dever de qualquer mineiro que tem uma consciência cívica voltada para 
aqueles que, em outros tempos, deram, de sua inteligência, de sua 
capacidade, uma contribuição ao Estado. 

Vimos fazer um comentário e, ao mesmo tempo, um requerimento. Em 
primeiro lugar, desejamos cumprimentar a Secretaria de Estado da Cultura 
pela iniciativa de formar uma comissão para organizar um programa de 
comemorações do centenário de um dos mais brilhantes homens públicos do 
Estado, o nosso saudoso Mílton Soares Campos. Particularmente, 
concordamos com o Governo. 

Mílton Campos foi um político que mereceu o maior respeito daqueles que 
com ele conviveram. Foi também uma das maiores inteligências que os 
mineiros puderam experimentar. É por essa razão que nos sentimos no dever 
de vir a esta tribuna solicitar que se transcreva nos anais desta Casa um 
artigo de autoria do Diretor-Geral da Imprensa Oficial, Sr. José Maria Couto 
Moreira, que tem o seguinte título: "Mílton, Ontem e Hoje". 

Para ele, político dessa envergadura não escreveu apenas uma página na 
história, mas permanece na memória, no sentimento dos mineiros, que 
mantêm, como ele, o espírito público elevado e o pensamento nas questões 
maiores do interesse do Estado. 

Diz-se aqui, num dos pontos importantes desse artigo cuja transcrição 
solicitamos:(- Lê:) 

" ... esta invulgar e poderosa massa crítica que inspirou Drummond a 
proclamar Mílton como o homem que todos gostaríamos de ser ... " 

O Instituto dos Advogados, a Secretaria da Cultura, todos estão imbuídos 
desse propósito de valorizar o mineiro de Ponte Nova que se notabilizou por 
sua cultura e, sobretudo, por sua conduta ética. Posso adiantar que, entre as 
grandes virtudes de Mílton Campos, poderíamos destacar a de ter 
demonstrado uma autoridade que ninguém contesta, sem manifestar, em 
nenhum momento, as iniciativas de autoritarismo. Teve, como poucos 
políticos ainda têm, a sensibilidade e o espírito público de saber respeitar os 
seus semelhantes, os seus governados, os seus liderados à época. E 

.; demonstrou essas raras qualidades, já no final da carreira, com grande 
~ desprendimento, quando teve a coragem de deixar o Ministério por não 
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concordar com as ordens superiores. Portanto, deu aos mineiros do 
presente grande lição do passado, mostrando que, no interior de Minas 
Gerais, pode surgir uma grande inteligência, um grande caráter. É por esta 
razão que vimos solicitar que seja transcrito nos anais da Casa, na forma 
regimental, o artigo intitulado "Mílton, ontem e hoje", publicado no jornal 
"Estado de Minas" de 27/2/2000, em comemoração ao seu centenário de 
nascimento. Por essa razão, aqui trazemos um requerimento, com sua 
justificação, uma biografia e este artigo que, a nosso ver, revela uma página 
importante da sensibilidade e do espírito público dos mineiros. 

Sr. Presidente, queremos dizer que a lição que nos deixa Mílton Campos é 
a de que os grandes atos são capitaneados pelo elevado espírito público e 
pela sensibilidade que todo homem público deveria ter. Aqui fica a nossa 
solicitação de que sejam transcritas nos anais da Casa as nossas 
homenagens a esse ilustre mineiro no seu centenário. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

galerias, senhores e senhoras que me escutam nos gabinetes, imprensa aqui 
presente, no dia 1 O de fevereiro deste ano o PT completou 20 anos de 
existência, e a Direção Nacional fez um apelo a todos os diretórios e 
executivas municipais para que não deixassem passar despercebida essa 
data. Que em cada cidade, em cada lugarejo, em cada povoado onde 
houvesse a presença do PT fosse feita qualquer coisa para festejar o 
nascimento do partido. Esta Assembléia Legislativa, na semana passada, 
prestou homenagem ao PT, quando ficamos gratos aos Deputados de outros 
partidos que nos prestigiaram, festejando esses 20 anos de luta pela 
democracia. 

Hoje encontro-me na tribuna para falar desse partido, dessa celebração de 
20 anos. Sei que já foi divulgado o evento pelos meios de comunicação, mas 
a boca fala do que o coração está cheio. E eu, como tantas outras pessoas 
que têm o PT no coração, sinto-me na obrigação de falar sobre o assunto. 

Gostaria de ler uma correspondência que me foi enviada: "Cara 
companheira professora, as primeiras lembranças que tenho de política vêm 
através dos candidatos de direita que em minha pequenina cidade 
chegavam, na época das eleições (Deputados Estaduais, Federais; 
Presidentes, não, pois não éramos tão importantes para tanto). 

A cidade se movimentava com muitas festas regadas a churrasco, 
foguetório e roupa nova. E eu, na minha inocência, julgava-os grandes e 
poderosos, quase deuses, acima do bem e do mal. Tocar-lhes as mãos era a 
felicidade suprema para aquele povo tão esquecido e impotente diante da 
vida. Dentre tais lembranças, lembro-me bem de um líder político, famoso 
entre nós a andar pelas ruelas enlameadas de minha cidadezinha, com 
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metade da população atrás e a outra metade nas portas e calçadas, 
batendo palmas ... 

Tempos depois, vim para a cidade grande e, para contestar minhas 
lembranças, abracei um partido que fugia a tudo aquilo que vira na minha 
infância, pois era feito, sobretudo, de gente simples, palpável e sofrida como 
eu. Não era feito de heróis, mas de guerreiros; não era dirigido por homens 
de terno, acima do bem e do mal, mas por trabalhadores com seus "jeans" 
desbotados e suas mãos calejadas, mas cheias de esperanças. Não era 
preciso tocar-lhes as mãos, pois punham o coração e o intelecto a favor dos 
mais fracos. 

Professora, nem sei por que estou falando do nosso partido, partido que 
você conhece tão bem." 

Srs. Deputados, essa carta de um ex-aluno me trouxe à lembrança fatos 
iguaizinhos a esse, que, com certeza, todos aqui, que começaram a política 
na sua cidade, viram ou dos quais já participaram. A chegada de um 
Deputado na cidade era dia de festa, era uma coisa diferente. Esse rapaz 
retratou muito bem aquela época em que o Deputado- Deputada não existia 
ainda - era considerado um ser superior, acima do bem e do mal. 

O que vimos há cerca de 20 anos? A ditadura estava agonizando, não 
resistia mais à luta pela democracia, à oposição feita pelo povo organizado. 
Foram famosas as greves de 1978 a 1980, greves no ABC, dos metalúrgicos, 
greves que pipocaram pelo Brasil inteiro. Delas participaram, com muita luta 
e garra, os professores de Minas Gerais. 

Quantos professores de Minas Gerais se formaram na luta política naquela 
greve de 1979, quando nós, professores, recebíamos abaixo do salário 
mínimo? Aqui, em Belo Horizonte, fomos recebidos com duchas de água fria 
pela políc1a, que reprimia e tentava dispersar os professores. As greves se 
espalharam por todo lado e contribuíram para agregar os trabalhadores, 
fazendo com que formassem o seu sindicato, organizando-se e resistindo à 
opressão e à ditadura. 

A censura perseguia os políticos. Àquela época eram somente o PMDB e a 
ARENA. O MDB, partido considerado de oposição, pouco fazia diante da 
opressão e do terror que havia. Desse movimento de terrorismo e opressão 
começou a surgir a idéia de um novo partido. Não sabemos, com certeza, 
quando e onde foi a primeira articulação para a formação do PT. Fala-se que 
foi num congresso de trabalhadores na Bahia, em 1978. Outros falam que foi 
em fevereiro de 1979, num congresso de metalúrgicos do ABC. 

O certo é que essa articulação continuou de tal maneira que, em 10/2/80, 
foi feita a Comissão Provisória do PT, que começou a trabalhar, nos Estados, 

~ para organizar esse partido, que hoje é vitorioso. De 31 de maio a 1° de 
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dos seus estatutos e do seu programa. Era um partido novo que nascia. 
Digo que ele é o mais novo partido até hoje. Não porque foi o último a ser 
criado, mas por ser o partido que apresentou uma maneira diferente de fazer 
política. Essa política começava na base. Em 1980, quando ajudamos a 
fundar o partido, quase todos eram neófitos em política, pouquíssimos já 
tinham pertencido a outro partido político. Cada militante tinha de aprender 
como se preenchia uma ficha. Tinham de discutir primeiro o que estavam 
preenchendo para, depois, assiná-la, a fim de que não fizéssemos como 
tantos outros, que saíam colhendo assinaturas e filiações de pessoas que 
não sabiam o que estavam fazendo e o que estavam aceitando. O PT nascia 
com uma proposta diferente de participação e de crescimento, da base para 
a cúpula. Vimos, nesses dias, um livro que a executiva nacional do PT 
publicou. É interessante notar que esse partido veio para lutar contra tudo o 
que era opressão, inclusive contra o machismo, mas, nas fotos das primeiras 
páginas da história do PT, não aparece uma mulher sequer. O primeiro 
Diretório Nacional do PT era todo formado por homens, porque essa era a 
cultura da época. Entramos nessa cultura não para conservá-la e para 
sacramentá-la, mas para acabar com o machismo que predominava. Nas 
páginas seguintes do nosso livro sobre a história do PT, já começam a 
aparecer mulheres, inclusive disputando eleições. Esse partido novo, em 
1982, disputou eleição. Foi uma ducha de água fria para os neófitos, que 
acreditavam que seriam donos do poder a partir de 1983. Elegemos 8 
Deputados Estaduais no Brasil, sendo a maior parte de São Paulo; 12 
Deputados Estaduais; nenhum Senador; 117 Vereadores em todo o País; 2 
Prefeitos apenas, um em Diadema, em São Paulo, e outro em Santa Quitéria, 
no Maranhão. O Prefeito eleito de Santa Quitéria renunciou em pouco tempo, 
tamanha foi a pressão contra ele e contra o seu partido. Para não prejudicar 
a sua cidade, Santa Quitéria, ele renunciou, mas a luta continuou, apoiada 
sobretudo em um tripé, que era formado por sindicalistas, por movimentos de 
igrejas progressistas, sobretudo das comunidades eclesiais de base, e por 
intelectuais, principalmente de São Paulo. Podemos dizer que foi esse tripé 
que deu consistência ao partido para que continuasse. Quase todos os 
participantes de diretórios que conheci e que vi nascer, além de novatos na 
política, vinham dos movimentos de igrejas, dos sindicatos dos trabalhadores 
rurais ou da União dos Trabalhadores de Ensino. O nosso partido não foi 
fermento fermentando o fermento, mas foi fermentando outros grupos e 
outros setores. Hoje, estamos em todo o País. 

Nos dias 27 e 28/8/83, o partido reuniu-se em Praia Grande, com 
representantes de todos os sindicatos progressistas. Ali foi criada a CUT, o 
movimento dos trabalhadores unidos, trabalhadores que queriam um governo 
diferente, uma forma diferente de luta. No dia 27/11/83, o PT puxou o 
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primeiro com1c1o na luta pelas diretas. Não conseguimos ir adiante. A 
Emenda Dante de Oliveira foi recusada no Congresso, mas o PT foi o "pai da 
criança". No ano seguinte surgia a luta dos caras-pintadas, de todos os 
partidos progressistas, de todos os movimentos organizados na luta pelas 
diretas já. Em 1985 começamos nossas vitórias eleitorais: foi eleita a Maria 
Luíza Fontenelle para Prefeita de Fortaleza. Lembrem-se de que os Prefeitos 
das Capitais e das estâncias hidrominerais eram biônicos, mas, com a luta 
pelas diretas, foram eleitos os Prefeitos das Capitais. A Prefeita de Fortaleza 
era, naquela época, filiada ao PT. As mulheres começaram a aparecer nas 
fotos, nas campanhas, nas eleições. A criatividade do PT era evidente. Não 
tínhamos dinheiro para gastar nas campanhas. Um criava o boné, outro 
criava o "button", outro fazia a sua bandeira de maneira artesanal, outro fazia 
um enfeite qualquer que representasse o PT: pintava a parede da sua casa, 
pintava a roupa das crianças e dos adultos. Era criatividade, era alegria. E as 
nossas vitórias foram crescendo. Veio a campanha mais bonita, em 1989, 
quando Lula disputou com Fernando Collor. Conhecemos o resultado dessas 
eleições: falta de ética, abuso, invasão na vida pessoal das pessoas. As 
calúnias contribuíram para que o PT fosse derrotado. 

A nossa luta não parou. Hoje, estamos crescendo e crescendo. Há críticas, 
há contestações. Tudo isso é normal, é democrático, faz bem à democracia. 
Sempre que acontece qualquer coisa que não é perfeitamente certa, que é 
menos séria, e escuto alguém dizer "até o PT estava ... , até o PT fez ... ", é 
sinal de que o PT é exceção nos momentos espúrios, nas contradições. É 
com muito orgulho que hoje lhes falo dos 20 anos do nosso partido. Muito 
obrigada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

senhoras e senhores, quero iniciar minha fala fazendo um apelo, como 
Deputado, como cidadão e, principalmente, como uma pessoa ligada à região 
Norte de Minas, a S. Exa. o Sr. Governador Itamar Franco: que se crie uma 
estrutura ou, pelo menos, se dê uma oportunidade para que o Estado possa 
participar ativamente das decisões e das deliberações da SUDENE. Faço 
esse apelo aos Deputados baseado na ausência do Governo de Minas em 
todas as reuniões, em todas as oportunidades em que a maioria dos 
governantes dos Estados do Nordeste brasileiro se reúnem para planejar e 
reivindicar para seus Estados, no âmbito da SUDENE. 

Neste ano, pensava que tudo seria diferente e que o anúncio do 
Superintendente da SUDENE e do Presidente do Banco do Nordeste de que 
haveria cerca de R$5.000.000.000,00 para investimento no Nordeste 

~ brasileiro, no Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha chamaria a atenção 
do Governo de Minas para que brigasse e reivindicasse com firmeza, 
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trazendo os frutos desse trabalho para o Estado. Entretanto, as reuniões 
foram acontecendo, e nada mudou. Houve uma reunião em Recife, de que 
pude participar, indo por conta própria, para poder sentir as atitudes e 
reivindicações dos Estados brasileiros nessa disputa por espaço. 
Infelizmente, não tivemos a presença de nenhum representante de Minas 
Gerais na reunião. Posteriormente, os Governadores se reuniram em 
Salvador para fazer a programação da SUDENE para o ano 2000, com a 
presença de técnicos do Banco do Nordeste. E, mais uma vez, Minas não se 
fez presente ao evento. 

Faço esse desabafo e, ao mesmo tempo, um apelo ao Governador Itamar 
Franco, sem nenhuma conotação partidária, movido principalmente pela 
vontade de ver Minas brigar por seu espaço. Apenas um dado é suficiente 
para que tenhamos tal comportamento hoje: o Banco do Nordeste anunciou, 
em Belo Horizonte, para o ano 2000, investimentos de R$2.700.000,00 para 
o Nordeste, sendo que, para Minas, estão reservados R$480.000.000,00 
para serem aplicados em programas produtivos no Norte de Minas e no vale 
do Jequitinhonha. E o Presidente do Banco do Nordeste foi muito enfático ao 
dizer, em alto e bom som, que esses R$480.000.000,00 estarão disponíveis 
para o Governo de Minas, sendo necessário, entretanto, que monte uma 
estrutura e faça uma parceria com o Banco, para que tais recursos não sejam 
desviados para os Estados do Nordeste brasileiro e, de maneira muito 
profissional, para o Estado da Bahia. 

Estamos fazendo um alerta. Tenho em mãos uma revista do Estado do 
Espírito Santo, a qual mostra claramente a opção de seu Governador, sua 
luta e sua preocupação no sentido de conseguir assegurar recursos para seu 
Estado, através da SUDENE. O Espírito Santo está estreando na SUDENE, 
enquanto nós lá estamos há 20 anos, com o "know-how" e a experiência de 
nenhum outro Estado, e, mais uma vez, ele sai na frente, porque entende que 
a participação do Estado na SUDENE é extremamente importante. Assim, ele 
conseguirá beneficiar quase todos os seus municípios integrantes da área da 
SUDENE. Parabéns ao Estado do Espírito Santo! 

Aliás, fiz questão de enviar um ofício particular ao Sr. Governador do 
Espírito Santo, aos Deputados do Estado e, principalmente, à Associação 
Comercial e Industrial, parabenizando-os por sua participação e 
profissionalismo. Ao mesmo tempo, senti dor profunda dentro de minha alma, 
vendo Minas não levar para a SUDENE seus propósitos e projetos. 

Estou fazendo esse apelo porque estamos em vias de implantar o Pólo de 
Desenvolvimento Integrado do Norte de Minas, na área da serra Geral no 
Estado, o qual beneficiará, de forma muito especial, 16 municípios norte-
mineiros. É um investimento de mais de R$100.000.000,00, que mudará 
substancialmente aquela região, dinamizará o Projeto Jaíba e todos os 
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mun1c1p1os às margens do rio São Francisco. É um projeto espetacular, 
que já está implantado em todos os Estados nordestinos. Temos os Pólos de 
Desenvolvimento de Uruçuí-Gurguéia, no Piauí; Baixo Jaguaribe, no Ceará; 
Assu-Mossoró, no Rio Grande do Norte; Alto Piranhas, na Paraíba; Petrolina, 
em Pernambuco; Juazeiro, na Bahia; Sul de Sergipe, Sul do Maranhão, Bacia 
Leiteira de Alagoas e Oeste Baiano. Agora, temos o Pólo de 
Desenvolvimento do Norte de Minas. Todos esses projetos estão 
beneficiando esses Estados. 

Gostaria, mais uma vez, de fazer este alerta: são R$100.000.000,00. É a 
redenção daquela região. No entanto, para que isso aconteça, é necessária a 
presença constante do Governador e do Secretário do Planejamento em 
todas as reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE. Caso contrário, 
correremos o risco de ver outros Estados aquinhoados com recursos federais 
e Minas Gerais, mais uma vez, em situação de inferioridade. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Gostaria de comunicar a todos os 
pares desta Casa e ao Sr. Presidente que, desde sexta-feira passada, já não 
faço parte do PSN. A minha desfiliação já está no cartório eleitoral. Estou me 
desfiliando, porque esse partido deixou de existir. Quando o criamos, 
tínhamos a expectativa de ter a alternativa social-cristã para o nosso Brasil. 
Infelizmente, um grupo do Partido Humanista assumiu, e o nome foi mudado 
para Partido Humanista Democrático do Brasil da Solidariedade. Como ficou 
muito ridículo, esse nome foi mudado para Partido Humanista da 
Solidariedade. Portanto, o Partido da Solidariedade já não existe. Assim, 
estou formalmente comunicando ao Sr. Presidente e à Casa a minha 
desfiliação. O PSN já não existe. 

Quanto ao PHS, não quis a criação de um partido humanista, mas um 
partido solidarista. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta*- Tive a honra de ter a participação de V. Exa. 
em nosso pronunciamento. Em primeira mão, gostaria de convidá-lo a filiar-
se ao seu partido de origem: o PSDB. Como V. Exa. é um Deputado 
extremamente capaz, com grande experiência, certamente continuará 
prestando grandes serviços a esta Casa e ao nosso Estado, filiando-se a um 
partido de oposição, a fim de que possamos continuar numa linha séria, 
responsável, fazendo uma oposição benéfica em nosso Estado. Espero que o 
nosso partido possa ter a honra de recebê-lo como novo filiado. 

Encerrando meu pronunciamento, Sr. Presidente, gostaria de renovar o 
meu apelo. O Sr. Governador do Estado tem, certamente, uma programação 

"' séria para a Minas Gerais. Entendemos que experiência e coragem não lhe 
.~ faltam, como demonstram os últimos acontecimentos políticos. A presença de 
i_ Itamar Franco nas reuniões dos Conselhos Deliberativos da SUDENE, que 
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Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -, terá um peso especial. 

Ficaria muito feliz, e o Norte de Minas e o Jequitinhonha, extremamente 
gratificados, se o Sr. Governador nos der a honra de nos representar nessas 
reuniões de Governadores. A última reunião da SUDENE em Minas Gerais 
foi há mais de dez anos, em Montes Claros. Tive oportunidade de presenciar 
essa reunião, Vereador que era, na época. Foi uma reunião histórica, 
importante, que tirou do fundo do baú os projetos industriais e agropecuários 
de Minas. E agora, mais do que nunca, é necessário que S. Exa. o Sr. 
Governador possa analisar esta nossa solicitação. 

O Sr. Governador está agora em Brasília, discutindo a transposição das 
águas do rio São Francisco. Parabéns a ele! Penso que governar bem Minas 
Gerais é ter atitudes dessa natureza. É elevar a sua voz e fazer-se ouvido. 
Até então, infelizmente, a sua voz tem sido o silêncio absoluto nas reuniões 
da SUDENE, em todas as que houve em 1999 e em 2000. 

Já fiz até uma solicitação ao Sr. Presidente, para que esta Casa possa se 
fazer representar em todas as reuniões; que dois ou três parlamentares 
estejam presentes, porque, certamente, engrossaremos a série de 
reivindicações do Norte de Minas e do Jequitinhonha. 

Parabenizo o Estado do Espírito Santo e gostaria que também Minas 
Gerais desse a importância que essas reuniões têm, que valorizasse o Norte 
de Minas e o Jequitinhonha, que o discurso saísse do papel e partisse para a 
prática. E essa prática, permitimo-nos dizer, é que o Governo de Minas esteja 
presente, brigando, não aceitando a discriminação, não aceitando que os 
nossos projetos sejam preteridos, que fiquem em segundo, terceiro ou quarto 
planos e que Minas Gerais possa, efetivamente, elevar a sua voz e mostrar 
que a SUDENE é importante para nós. Não vamos permitir que o noss<? 
Estado perca R$480.000.000,00 em investimentos do Banco do Nordeste. E 
esse o dinheiro que está reservado para Minas. Se isso não acontecer, 
certamente, sem paixão política, virei a esta tribuna, quantas vezes forem 
necessárias, para denunciar o descaso, para denunciar tudo que está sendo 
feito contra a nossa região. 

Sr. Itamar Franco, precisamos de V. Exa. A sua presença é fundamental. 
Nas suas mãos o Norte de Minas e o Jequitinhonha depositam a esperança 
de ter R$480.000.000,00 no ano 2000, em obras e investimentos. Muito 
obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o-Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, 

público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, tivemos 
oportunidade, no dia 23 deste mês, durante a discussão que fizemos dos 
vetos do Governador Itamar Franco, de levantar alguns fatos a respeito 
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desse Governo. Fomos aparteados por alguns Deputados da base do 
Governo, que, muitas vezes, com vontade de defender o Governo, atropelam 
tudo. 

Não sei por onde começar. Estamos juntando documentação de um 
Governo que assusta, porque, desde o princípio, em 1999, é um Governo 
que, a todo o momento, dispensa licitação. 

O que mais nos impressiona é que, quando esse Governador foi Presidente 
da República, sancionou a Lei n° 8.666, que trata de licitação. Agora, nesse 
Governo, a partir de janeiro de 1999, repetidas vezes, dispensou licitação e 
contratou sem a devida concorrência. O povo de Minas Gerais e a própria 
Assembléia Legislativa, que foi escolhida pelo povo de Minas, não deveriam 
curvar-se a esse Poder Executivo, mas sim fiscalizá-lo. 

Desde janeiro de 1999, temos vindo a esta tribuna denunciar um contrato 
sem licitação, e vejam os senhores que não é qualquer contrato. Estamos 
juntando essa documentação. Está nas minhas mãos - dia 27/11/99, um 
convênio de cooperação para transferência de tecnologia; quanto custa: 
R$59.200.000,00. Mas a Prefeitura de São Paulo recebeu de graça. Para a 
Prefeitura de lá, não custou na_da. Para Minas Gerais, esse foi o preço: 
R$59.000.000,00, sem licitação. Aquela época, denunciamos, e nada foi feito. 
A Comissão de Fiscalização Financeira não tomou nenhuma atitude. A 
Assembléia Legislativa não tomou nenhuma atitude. 

Depois, acompanhamos o contrato de R$73.000.000,00, da mesma época, 
para a compra de massa asfáltica. Novamente, temos contratos de 
"emergência". Era necessário comprar R$73.000.000,00 de asfalto, sem 
licitação! 

Depois, temos a questão das cadeias. Três cadeias, para 170 presos. A da 
Nova Gameleira, R$3.800.000,00, sem licitação. O Governo diz que é 
emergência, mas já se passaram alguns meses, e as cadeias não estão 
prontas! 

Não quero me perder com a quantidade de documentos que estamos 
reunindo, valores diferenciados em relação a outros contratos, etc. 

Depois, acompanhamos a questão da ADEMG. Ora, empresas que sequer 
existem participavam de contratos para obras pela Administração dos 
Estádios de Minas Gerais. Não sabemos quanto o Estado perdeu. E tudo 
está na Promotoria do Patrimônio Público, para que esse Governo se 
explique, porque a Assembléia Legislativa, na verdade, discutiu o convênio 
da ADEMG com a UFMG, porque discutir irregularidades na ADEMG esta 
Casa não quer. Fiscalizar o Poder Executivo, esta Assembléia Legislativa 
também não quer. E agora vejo o Deputado Amilcar Martins num dos 
microfones; recentemente, ele denunciou mais um contrato do Estado sem 
licitação emergencial, para que o Governador diga que a moratória está 
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encerrada na hora do principal programa de domingo, à noite, numa de 
nossas emissoras, mas tudo foi armado, contratado para o momento em que 
ele se apresentaria para dizer que a moratória estava encerrada. Tudo sem 
licitação. • 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Obrigado, Deputado João Leite; 
eu queria cumprimentar V. Exa. por seu trabalho contínuo, por sua 
consistência, por sua atenção na fiscalização do Poder Executivo. Isso faz 
parte do nosso trabalho. Nós, das bancadas da Oposição, não abriremos 
mão dessa tarefa. 

Eu estava inscrito para falar desta tribuna, mas estou em 10° lugar e, 
provavelmente, não conseguirei falar. Vou tentar falar no horário da Minoria. 
Se não conseguir, daremos uma entrevista coletiva hoje, porque há muita 
coisa a ser dita. Muitas irregularidades estão acontecendo no Estado. Vejo 
uma entrevista do Governador, hoje, dizendo que nunca se levantou 
nenhuma suspeita sobre sua trajetória como homem público. Não acho que 
seja nenhum privilégio, não tenho nenhum orgulho em ser um dos primeiros, 
mas acho que, com o volume de coisas que se levanta contra a atual 
administração, é com enorme tristeza e desalento que teremos que ser os 
primeiros a dizer que este Governo, o Governo Itamar Franco, já está ferido 
de morte pela mancha da corrupção. É um homem honrado, mas foi Vice de 
Collor de Mello e tem como Vice Newton Cardoso. Esse é um homem 
honrado que coloca a raposa para tomar conta do galinheiro, mas é 
responsável por seus atos. Estamos atentos. 

Não quero tomar muito tempo de V. Exa., mas há muita coisa nova a dizer 
sobre a ausência de licitação. Nós levantaremos todas elas para que toda a 
população de Minas Gerais e do Brasil saiba disso e as autoridades 
encarregadas de fiscalizar os atos do Poder Executivo, o Ministério Público, 
que é nossa última esperança, que tem uma tradição de honradez e 
independência, possa saber, com certeza, o que está acontecendo neste 
Governo corrompido do Sr. Itamar Franco. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Amilcar Martins, pela 
contribuição. Quero dizer que a Assembléia Legislativa tem um papel muito 
importante no Estado de Minas Gerais como representante deste povo. Creio 
que algumas atitudes da Assembléia têm de ser respeitadas e 
acompanhadas, especialmente o grande número de CPis que tivemos nesta 
nova legislatura. Acompanhamos algumas, e elas são importantes para que 
seja demonstrado se os recursos públicos foram aplicados de maneira 
correta. Nós apoiamos, mas esperamos da Assembléia Legislativa a mesma 
resposta, a mesma atenção, o mesmo entusiasmo para que tenhamos CPis 
com relação a este Governo. Temos essa farta documentação, que a 
Assembléia Legislativa teima em desconhecer, em achar que é algo de 
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menos, que não está havendo nada. Creio que a Assembléia tem de 
ocupar o seu espaço e tem de responder de maneira igual a todas as 
questões, sob pena de cair no descrédito. Esta Casa é muito dura em relação 
a alguns, mas, em relação a outros, que é o caso específico deste Governo, 
não vemos nenhuma fiscalização. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço ao nobre 
Deputado João Leite o aparte. Gostaria de dizer ao Deputado Amilcar Martins 
que publicamente o Governador Itamar Franco já se pronunciou com relação 
a essas questões suscitadas pelo jornal "Estado de Minas". Fica claro para 
todos que este Governo tem entre as suas linhas-mestras a probidade com o 
trato da coisa pública acima de qualquer questão. De tal forma que qualquer 
assunto que for levantado pela imprensa ou argüido pela Casa será objeto de 
cuidadosa análise por parte do Governo, das suas áreas envolvidas. Trata-se 
de um compromisso permanente do Governo - e assim será feito com relação 
a essa questões e a outras já suscitadas na Casa ou que venham a ser 
argüidas onde quer que seja. 

Permito-me fazer uma consideração com relação a essas questões. 
Entendo que, enquanto homens públicos, temos a responsabilidade de não 
apelar por ouvir falar, por levantarem indícios de que possa haver 
irregularidades. Não devemos, de pronto, tomar posição de acusar o Governo 
de irregularidades ou de fazer condenação prévia como se aquilo que é 
levantado já seja tido como irregularidade irretocável. Chamo atenção para 
esse aspecto porque nossa responsabilidade, enquanto homens públicos, 
exige que somente acusemos com comprovação. Era o que tinha que dizer. 
Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Muito obrigado pelo aparte e pelo entusiasmo 
também das galerias. Mas queria dizer, Deputado Alberto Pinto Coelho, que 
o que queremos é uma fiscalização. Ainda bem que V. Exa. permanece no 
Plenário, porque alguns Deputados fazem o aparte e se retiram. Mas V. Exa. 
permanece para o debate. 

Gostaria de dizer que estamos exigindo que a Assembléia Legislativa 
cumpra o seu papel de fiscalizar. Não há, em nossos pronunciamentos, 
nenhum julgamento, mas há documentação de janeiro de 1999 sem resposta. 

Transferência de tecnologia para Minas Gerais custa R$59.000.000,00 e 
para a Prefeitura de São Paulo é gratuita. Queremos essas respostas e até 
hoje não as obtivemos. Por que as cadeias estão sendo construídas sem 
licitação com valor muito maior do que o custo que o Ministério da Justiça 
determina para essas obras? Estamos exigindo respostas . 

Quando V. Exa. diz que estamos condenando, na verdade estamos 
cumprindo o nosso papel. Queremos que a Assembléia Legislativa cumpra o 
seu papel fiscalizador. Não conseguimos ainda as respostas. Fiz um 
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requerimento sobre essa questão do DER-MG, em janeiro de 1999, e 
nunca foi trazido para ser votado em Plenário. Deputado, queremos que a 
Assembléia cumpra o seu papel. Infelizmente, hoje estamos juntando papéis, 
e o Governo não explica a ausência de licitação nos seus contratos. Muito 
obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que foi 
comunicado pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária a aprovação, hoje, pela manhã, de requerimento para que essa 
Comissão vá até o Sul de Minas para verificar a situação das estradas. A 
Presidência deseja, então, em nome do Poder Legislativo do Estado, que o 
Líder da Maioria, o Líder da Minoria ou outro Deputado interessado na 
matéria procure o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira para 
acertar os critérios da visita aos trechos das rodovias que serão vistoriados. 
Os Deputados interessados deverão procurar o Deputado Márcio Cunha, 
porque a Comissão já definiu a data: a próxima quinta-feira. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, sobre essa questão, eu 
próprio apresentei um requerimento - é papel da Assembléia Legislativa e, 
mais especificamente, da Comissão de Fiscalização Financeira -, para que 
solicitássemos informações e, ao mesmo tempo, averiguássemos a 
necessidade das obras no Sul de Minas. 

Sabemos todos que essa região sofreu com as enchentes e que diversos 
municípi<?s solicitaram - e foi obtida - a decretação de estado de calamidade 
pública. E claro que o estado de calamidade pública permite que obras sejam 
feitas com ausência de licitação. No entanto, é necessário constatar se, de 
fato, tais obras são emergenciais, fiscalizar o preço a ser cobrado e todas as 
outras questões que têm sido levantadas. 

Esse requerimento foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira, e 
o Presidente Márcio Cunha já está deliberando uma ida da própria Comissão 
ao Sul de Minas para que, "in loco", possamos fazer averiguações, conforme 
entendimento unânime dos membros dessa Comissão. 

Mas ainda faria uma sugestão ao Presidente, já que os trechos são muitos, 
e não poderíamos cobrir todos em apenas um dia: que fizéssemos um sorteio 
dos trechos a serem visitados, até para que não reste dúvida sobre a 
seriedade da apuração dessas necessidades pela Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Faço ainda outra sugestão ao Presidente da Comissão: que possamos 
fazer uma reunião de urgência com os Prefeitos dos municípios do Sul de 
Minas, para ouvi-los sobre as necessidades dos respectivos municípios. 
Creio que, assim, a Assembléia Legislativa iniciará o cumprimento de um de 
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seus deveres, que é o da fiscalização, de que não devemos, de forma 
alguma abrir mão, pois é um importante papel dos parlamentares, em 
particular dos mineiros. 

Portanto, faria essas duas sugestões ao Presidente Márcio Cunha, para 
que a posição da Assembléia seja a mais explícita e a mais limpa possível. 
Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Inicialmente, quero louvar a atitude dos 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira, porque vejo nela, na 
verdade, a essência do trabalho do Poder Legislativo: o processo de 
fiscalização. 

Tive a oportunidade de falar com o Deputado Chico Rafael quanto à minha 
discordância em relação ao seu pronunciamento, já que entendo que todo 
processo de execução ou administrativo do Estado tem que ser precedido do 
processo licitatório. Mas ele tem suas razões, e respeito o seu 
pronunciamento. 

Quero apenas louvar a atitude da Comissão e, ao mesmo tempo, Sr. 
Presidente, pedir providências quanto a um requerimento nosso, aprovado no 
ano passado, no qual solicitávamos a criação de uma comissão especial para 
que pudéssemos ir a Brasília, numa audiência com o Sr. Ministro dos 
Transportes, para mostrar-lhe nossa posição política a respeito das estradas 
de Minas Gerais. 

Não é só o Sul de Minas, não. A estrada que liga os municípios de Pirapora 
ao de Montes Claros é palco de violentos acidentes diariamente. Está 
intransitável a maioria das rodovias estaduais e federais de nosso Estado. 
Então, pediria a V. Exa. que agilizasse nosso requerimento, para que 
pudéssemos ir a Brasília fazer um protesto, assumir uma posição política, 
mostrando a precariedade e a situação de calamidade pública das estradas 
que são de responsabilidade do Governo Federal, delegadas ao Governo de 
Minas. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formulou a 
proposta - que, por sinal, já está aprovada - que, imediatamente após o 
trabalho da Comissão, cuja conclusão será após o carnaval, traga a Plenário 
as considerações do que verificar "in loco". A Presidência estará fazendo com 
que essa Comissão tenha todas as condições de ir a Brasília, levando um 
retrato do todo das estradas de nosso Estado. 

O Deputado Márcio Cunha - Apenas para acrescentar ao que já foi 
esclarecido por V. Exa. e pelos Deputados que me precederam, quero dizer 
que estamos envidando esforços para que, na próxima quinta-feira, pela 
manhã, a Comissão Financeira e Orçamentária, que, pela sua especificidade, 
tem a obrigação e o dever de averigüar essas questões - acrescentando que 
houve iniciativa também do Líder da Maioria desta Casa, Deputado Paulo 

õ 
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Pettersen, que apresentou requerimento nesse sentido - dará início às 
averigüações, que serão feitas "in loco". Pretendemos percorrer alguns 
trechos, sendo evidente que, na quinta-feira, teremos que escolher apenas 
um trecho para que a Comissão possa percorrer parte dele, verificando a 
necessidade dos trabalhos. 

Gostaria de, neste momento, fazer uma homenagem aos Deputados desta 
Casa, que representam com galhardia o Sul de Minas. Cito o nome dos 
companheiros Dalmo Ribeiro Silva, Chico Rafael, Sebastião Navarro Vieira, 
Bilac Pinto, Jorge Eduardo de Oliveira, Ambrósio Pinto e tantos outros que 
representam o Sul de Minas e conhecem a necessidade dessas intervenções 
e dessas obras. Temos ouvido, nos noticiários, a possibilidade dessas 
intervenções. A Comissão da Casa responsável por essas averigüações trará 
suas conclusões. Quero resgatar a preocupação de V. Exa., que tem 
solicitado à Comissão de Fiscalização Financeira que não apenas intervenha 
na questão financeira, mas, principalmente, faça o trabalho como Comissão 
fiscalizadora. Somos testemunhas de que V. Exa. inúmeras vezes diligenciou 
por que cumpríssemos efetivamente o nosso papel. 

Quero informar-lhes que a Comissão se encontra à disposição de todos os 
companheiros Deputados. Além disso, estamos encaminhando ofício ao 
DER-MG, através de um requerimento do Deputado Rogério Correia, no qual 
solicitamos informações, por escrito, a respeito da intenção do Governo do 
Estado na realização dessas obras no Sul de Minas. 

O Sr. Presidente - A Presidência, antes de passar a palavra ao Deputado 
que a solicitou, quer recomendar- embora saiba não ser necessário, já que o 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira é um parlamentar 
experiente, com mandato de Vereador há tempos em Belo Horizonte-, por se 
tratar de assunto polêmico, em nome do Poder Legislativo, uma vez que são 
18 trechos, e para que amanhã não venham dizer que foi um trecho 
previamente escolhido, que seja definido, com o Líder da Maioria e o Líder da 
Minoria, antes da viagem, o critério. São 18 trechos polêmicos, e a Comissão 
não terá condições de proceder à verificação "in loco" de todos. Achamos, 
portanto, que é fundamental, antes de sair daqui, que haja uma definição de 
quais serão os trechos. Isso pode ser decidido por sorteio ou por definição 
dos Deputados que pertencem à Comissão, mas é fundamental que, antes 
que a Comissão saia representando o Poder Legislativo, haja um 
entendimento dos critérios com o Líder da Maioria e o Líder de Minoria. A 
Presidência insiste nisso. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, sem dúvida a atitude de V. Exa. 
é digna de elogios, porque está atribuindo funções que, regimentalmente, 
pertencem aos Deputados e, particularmente, à Comissão de Fiscalização 
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Financeira. 

Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que temos na Casa a Comissão de 
Obras e Transporte, dotada de elementos com visão no setor de construções. 
É importante lembrar a essa Comissão que participe desse processo, e 
temos de agir de forma rápida, porque o povo do Sul de Minas já não suporta 
trafegar pelos restos de estradas que estão lá. Já é possível agüentarmos o 
sofrimento de populações como a de lpuiúna, São Bento, Congonhal e 
Machado, que estão com suas estradas totalmente danificadas. Há poucos 
dias, li nos jornais que essas estradas estão em condições de tráfego, mas 
não é verdade, só se for com uma velocidade de 20 km/h ou 30Km/h, porque 
não é possível ultrapassar essa velocidade. É importante que esta Casa aja 
de forma rápida, para minimizar o sofrimento que se abate sobre a população 
do Sul de Minas, principalmente após a tragédia das chuvas do final do ano 
passado. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que a solicitação do Deputado 
Chico Rafael é correta e solicita ao Presidente da Comissão de Obras que se 
entenda com o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, a fim de 
que se unam as duas Comissões, representando o Poder Legislativo. Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, a decisão de V. Exa., 
nesta tarde, com uma atenção especial ao Sul de Minas, é da mais alta 
importância. O Sul de Minas está vivendo o caos, e isso não é de hoje, mas 
desde há muito tempo. Várias rodovias que norteiam nossa região estão sem 
receber nenhuma recuperação há mais de 20 anos. A BR-459, que liga 
Pouso Alegre à divisa do Estado de São Paulo, no trecho de Ouro Fino a São 
Paulo, está mterditada no Município de Ouro Fino. O Estado sofre uma ação 
de indenização cível, tendo em vista as várias mortes que ali ocorreram. Essa 
ação tramita na Comarca de Ouro Fino, e o próprio Promotor de Justiça hoje, 
por intermédio de um telefonema, está ameaçando buscar novo bloqueio 
dessa estrada. 

Quero, mais uma vez, em nome de todos os colegas do Sul de Minas, 
ressaltar a precariedade das estradas, muito embora o DER, devido às 
enchentes, tenha dispensado uma atenção especial para a conservação das 
estradas, principalmente com a Operação Tapa-Buraco. Mas as estradas 
precisam ser recuperadas, o povo do Sul de Minas está sofrido e carente. 
Hoje recebi inúmeras ligações de Prefeitos e Presidentes de Câmaras que 
estão inconformados com a paralisação ou com o não-início de qualquer 
atividade, tão esperado pelas regiões. 

Quero, mais uma vez, em nome da bancada sul-mineira, demonstrar nossa 
atenção quanto à viabilidade do início da recuperação das malhas 
rodoviárias. É importantíssimo. Tenho certeza de que a Assembléia 
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Legislativa, por intermédio das duas Comissões, 1ra demonstrar 
efetivamente a precariedade das estradas. Não temos mais como suportar 
essa situação angustiante em nossa região. Contamos com nosso 
Governador, com seu bom-senso, com o Dr. Bortoletti, que tem dado toda a 
atenção necessária, pela seriedade com que tão bem vem dirigindo os 
destinos do DER, e com o Dr. Maurício Guedes, que já esteve em nossa 
região constatando a sua situação precária. Tenho certeza de que nossa 
região não será esquecida. Com essa visita ao Sul de Minas buscaremos 
efetivamente as reivindicações necessárias. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a 
atitude de V. Exa. foi a mais acertada, porque, no Sul de Minas, as estradas 
estão em estado de calamidade pública. Aliás, as estradas de Minas Gerais 
estão em péssimas condições. O estado de calamidade é geral. Não 
precisava uma repórter ir à nossa região para filmar alguns bons trechos da 
estrada, porque a máquina ou a repórter é míope. Na realidade, as estradas 
de Pouso Alegre a Machado, de Pouso Alegre a Poços de Caldas e de 
Machado a Poços de Caldas estão em estado de calamidade. Não podemos 
atender a essa reportagem e ficar fazendo tempestade em copo d'água, 
porque, na verdade, a atitude tomada pelo Sr. Governador do Estado, pelo 
Sr. Diretor do DER e pelo Sr. Secretário do Transportes foi a mais acertada 
possível. Estou de pleno acordo com o Governo e com V. Exa., que 
convocará uma comissão para verificar "in loco" a situação de nossas 
estradas. Estamos perplexos diante dessa denúncia. Quem não ajuda não 
deve atrapalhar. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos 
aqui para saudar com alvíssaras os novos tempos de Minas Gerais. O 
Governo está projetando e executando obras, quando, no Brasil inteiro, as 
obras estão escassas. Em Minas, o Governador do Estado e o Vice-
Governador Newton Cardoso estão conseguindo viabilizar obras, dessa feita 
para o Sul de Minas. Estamos esperando que o Norte de Minas, que também 
possui estradas em estado de calamidade pública, receba obras como essas. 
Estamos, também, saudando os novos tempos com alvíssaras porque 
quando a Oposição está denunciando as obras do Governo, a Assembléia 
está cumprindo o seu papel de fiscalizar. A Comissão de Fiscalização fará 
isso nos próximos dias. Temos de condenar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
os Deputados que gostam dessas ocasiões para, em vez de enaltecer o todo, 
buscar o detalhe, ou seja, o senão, com o único intuito de atingir o Governo 
do Estado naquilo que o Governador Itamar Franco tem de mais incólume, 
que é a sua honra e o seu caráter. É preciso que fique claro para toda a 
população mineira que, em vez de, dessa tribuna, trazerem provas e 
denúncias, simplesmente vão para a sala de imprensa buscar o 
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sensacionalismo através da imprensa mineira, quando poderiam estar 
prontos para receber o contraditório, que é e será a expressão da verdade. 
Se houver qualquer irregularidade, o Governador Itamar Franco e o Vice-
Governador Nevvton Cardoso agirão, mas não podemos deixar que 
denúncias como essas sirvam de pasto à concupiscência política desse ou 
daquele parlamentar. Sr. Presidente, simplesmente estão aproveitando um 
momento em que o Governo quer trabalhar e fazer obras para mudar 
totalmente e dissipar a verdade, buscando esse ou aquele detalhe. Não têm 
moral os Deputados que apoiaram o Governo passado ao reclamarem da 
falta de licitação, porque o Governo passado era useiro e vezeiro, como 
tenho conhecimento através da imprensa e dos debates nesta Casa, em 
fazer obras e serviços sem licitação. Não vimos, em nenhum momento, tanto 
alarde como aqui se faz quando obras importantes são colocadas nas 
estradas de Minas Gerais. Para citar apenas um exemplo, Sr. Presidente, 
não era Deputado nesta Casa, mas tomei conhecimento de que as obras de 
infra-estrutura da Mercedes-Benz, em Juiz de Fora, foram feitas com 
dispensa de licitação. Em troca de que urgência e de que rapidez foi feito 
isso? Então, nesta Casa, aqueles Deputados que fogem do debate neste 
Plenário, para, nos fundos da Assembléia, dar entrevistas para a imprensa, 
deveriam estar aqui trazendo as suas informações para receberem o 
contraditório na hora que o assunto for necessário. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da PEóxima reunião .. 

DECISAO DA PRESIDENCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 11 do art. 83 do 

Regimento Interno, considerando que a Emenda à Constituição Federal n° 
15, de 1996, alterou a redação do § 4° do art. 18 da Carta Magna, 
determinando que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de municípios far-se-ão por lei estadual dos requisitos previstos em lei 
complementar federal, decide que deixará de receber requerimentos relativos 
a essa matéria até que seja feita regulamentação exigida no texto 
constitucional. Assim sendo, a Presidência torna sem efeito o despacho 
proferido em 24/2/2000 sobre requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 

~ que solicitava o desarquivamento do Requerimento de Emancipação n° 
; 41/95, o qual deixa de receber, nos termos do inciso li do art. 173 do 
V> 

~ 

E 
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Mesa da Assembléia, 29 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 

Leitura de Comunicações 
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pela Bancada do PL - indicação do Deputado 
José Mílton para Líder do PL; e pelos Deputados José Mílton - indicação do 
Deputado Sargento Rodrigues para Vice-Líder do PL; Miguel Martini -
informando sua desfiliação do PHS, a partir de 22/2/2000, e sua filiação ao 
PSDB, a partir de 1°/3/2000 (Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e 
às Lideranças.); e pelas Comissões de Saúde - aprovação, na 29a Reunião 
Ordinária, do Requerimento n° 1.058/2000, do Deputado Dimas Rodrigues; e 
de Administração Pública - aprovação, na 30a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 977/99, da Comissão de Direitos Humanos, 995/99, da 
Comissão de Administração Pública, 1.019/99, dos Deputados Alberto Bejani 
e Márcio Kangussu, 1.025/99, do Deputado Dinis Pinheiro, e 1.027/99, do 
Deputado Luiz Tadeu Leite, 1.031/99, do Deputado Gil Pereira, e rejeição do 
Requerimento n° 1.030/99, do Deputado Sebastião Costa e outros.( Ciente. 
Publique-se.). 

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

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em 
outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Gil Pereira e outros, 
solicitando a realização de uma reunião especial para homenagear a 
Construtora Cowan, na pessoa de seu Diretor-Presidente Walduck 
Wanderley, por ocasião da passagem dos 42 anos de fundação da empresa 
em Montes Claros; Edson Rezende e outros (2), em que solicitam seja 
realizada reunião especial destinada a homenagear o Sindicato dos Médicos 
de Minas Gerais, pela comemoração dos seus 30 anos e a homenagear a 
Associação Cultural Ponto de Partida - Grupo Teatral Ponto de Partida, com 
sede no Mun1cípio de Barbacena, pela comemoração dos seus 20 anos; 
Bené Guedes e outros, em que solicitam a convocação de uma reunião 
especial destinada a homenagear o ex-atleta e ex-Ministro Interino dos 
Esportes, Sr. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Defere, ainda, cada um 
por sua vez, nos termos do inciso VIl do art. 232, ele art. 140, do Regimento 
Interno, requerimentos dos Deputados João Leite, solicitando seja incluído 
em ordem do dia o Projeto de Lei n° 597/99, uma vez que a Comissão de 
Administração pública perdeu o prazo para emitir seu parecer, e Durval 
Ângelo, solicitando que o Projeto de Lei n° 227/99 seja incluído na ordem do 
dia, visto que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para 
emitir seu parecer. 
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 

164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, ao adentrar, pois estávamos 

na Sala de Imprensa, uma sala anexa a este Plenário, pude ouvir as últimas 
palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite, afirmando que a Oposição estava 
reunida no fundo da Assembléia, discutindo assuntos que, para ele, não 
teriam a menor relevância. 

Quero discordar frontalmente desse Deputado. É até estranha sua posição, 
uma vez que ele já foi Prefeito de Montes Claros, por duas vezes, Deputado 
Federal e Secretário da Justiça, sendo atualmente Deputado Estadual. A 
Oposição está promovendo uma entrevista coletiva em virtude dos últimos 
acontecimentos, que, para nós, têm uma relevância enorme. Estamos 
discutindo um ato por meio do qual o Governador do Estado autoriza obras, 
em caráter de emergência, no valor de mais de R$50.000.000,00, sem o 
devido processo licitatório. 

Assim como S. Exa. o Governador do Estado, entendo que esse assunto 
de tão grande importância para Minas foi tratado de forma errada, inclusive 
sem a efetiva participação dele, Governador, que, por isso, alterou o 
processo. 

Esta Casa, em nome de posições políticas, não pode perder o fio da 
meada, a sua trilha. Esta Casa deve ter em mente, cada Deputado deve ter 
na sua cabeça, que a nossa verdadeira função é fazer as leis, o que estamos 
fazendo muito bem, além de manter um processo contínuo de fiscalização 
dos atos do Governo. A Oposição está cumprindo o seu papel constitucional. 
Estamos conversando, estamos ouvindo a imprensa, que fez as denúncias 
para todo o Estado. Estamos tomando uma posição a bem da moralidade e 
da transparência. 

Gostaria que S. Exa., o Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensasse à 
Oposição o mesmo tratamento que dispensamos a ele e a todos os 
parlamentares que têm assento nesta Casa. Não aceito, em momento algum, 
ser taxado de Deputado que está tramando nos fundos da Assembléia 
Legislativa. Todas as Lideranças da Oposição, PSDB, PFL, estão se 
reunindo com a imprensa para uma coletiva que já foi anunciada pela manhã. 
Vamos trazer à opinião pública a posição dos partidos de Oposição. Temos, 
para com todos os Deputados de quaisquer partidos, o máximo de respeito, o 
melhor trato político, tratamos todos dentro da ética, do respeito e da 
amizade. Mas não aceitaremos colocações como as que foram feitas pelo 
Deputado Luiz Tadeu Leite, por quem tenho um sentimento de amizade, um 
carinho especial, por ser da minha cidade, da minha região. 



r,-· 
I 

40 
Estamos cumprindo o nosso papel. A Oposição não aceita que a 

Constituição do Estado seja rasgada, seja aviltada, como foi. O Sr. 
Governador do Estado está de parabéns pela posição que teve, porque sabe 
que qualquer ato administrativo tem de ser o mais transparente possível, 
além de obedecer às leis de licitação, que são leis federais. 

Portanto, Sr. Presidente, estou respondendo a uma colocação do Deputado 
Luiz Tadeu Leite. Não estávamos no Plenário, mas em uma sala anexa ao 
Plenário, cumprindo o nosso papel regimental. Não vamos fugir ao debate e 
ao diálogo. O nosso respeito será na mesma proporção do respeito que 
sempre tivemos para com qualquer Deputado que apóia S. Exa. o 
Governador do Estado. 

o Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 
164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Luiz Tadeu 
Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Gostaria apenas de solicitar de V. Exa. a 
oportunidade para que possa, em 30 segundos, esclarecer que em momento 
algum fizemos acusações. No entanto, os debates não estão sendo travados 
em Plenário, mas em outra repartição da própria Assembléia. Quanto à 
denúncia sobre obras sem licitação, solicito que façamos, na hora certa, um 
levantamento das obras sem licitação que foram feitas pelo Governo anterior. 
Só em Araxá, as obras referentes à reforma do Grande Hotel de Araxá, sem 
licitação, ficaram em R$31.000.000,00. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.032/99, do Deputado Gil Pereira, em 

que solicita a inserção nos anais da Casa do artigo "A Oposição que 
Consolida seu Espaço no Cenário Político do País", publicado na "Gazeta 
Mercantil" de 20/12/99. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. A Presidência vai renovar a votação. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado Miguel. Martini- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

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

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Não há "quorum" para 

votação. A Presidência a torna sem efeito. 
Questões de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, percebi que a assessoria 
informou que há 4 Deputados nas comissões; com 18, dá um total de 22. 
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Portanto, pediria que encerrasse, de plano, a reunião, uma vez que não há 
"quorum" nem para discussão. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, solicito seja feita a 
chamada para a recomposição de "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação do 
Requerimento n° 1.032/99, do Deputado Gil Pereira. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite - Peço verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados, que, somados aos 4 

Deputados que se encontram nas comissões, perfazem o "quorum" de 42 
Deputados presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do 
Requerimento n° 1.032/99. Cumpra-se. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Requerimento do Deputado 
Anderson Adauto, solicitando que a reunião especial requerida pelo 
Deputado Wanderley Ávila e outros, destinada a homenagear a cidade de 
Diamantina pelo recebimento do título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade, seja realizada naquela cidade. A Presidência vai submeter o 
requerimento a votação pelo processo nominal. Nos termos do inciso I do art. 
260, c/c o art. 255, do Regimento Interno, os Deputados que desejarem 
aprová-lo registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A 
fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico . 
- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Alberto 

Pinto Coelho -Amilcar Martins -Antônio Andrade - Bilac Pinto - Cabo Morais 
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos- Ermano Batista- Fábio Avelar- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa -João Batista De Oliveira -João Paulo- José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel Martini -



Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues- Wanderley Ávila. 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Está, portanto, aprovado o 
requerimento. Cumpra-se. 

Declarações de Voto 
O Deputado Márcio Kangussu - Gostaria de agradecer à Casa por ter 

permitido que este Poder se transferisse para Diamantina em uma justa 
homenagem, não só para Diamantina, mas para todo o meu vale do 
Jequitinhonha. O fato de Diamantina ser hoje Patrimônio Cultural da 
Humanidade orgulha não só os diamantineses e os jequitinhonhenses, mas 
toda Minas Gerais. Obrigado, Deputados, obrigado, Presidente. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, quero associar-me à satisfação dos Deputados Márcio Kangussu, 
Wanderley Ávila e João Batista de Oliveira por essa justa homenagem ao 
Município de Diamantina, por tudo que representa. Pela nossa cultura 
mineira, pelas tradições, pelo seu povo e pela sua gente. Sem dúvida 
alguma, Diamantina merece essa homenagem. Transferir o parlamento 
mineiro para Diamantina é demonstração inequívoca do respeito e do 
reconhecimento deste parlamento àquela cidade. Portanto, quero também 
agradecer a todos os companheiros que votaram favoravelmente a esse 
requerimento, que também tive a honra de subscrever. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos 
registrar que votamos favoravelmente ao pleito manifestado pelo atuante, 
competente e legítimo representante daquela reg1ao Norte-mineira, 
principalmente do Município de Diamantina, Deputado Wanderley Ávila. 
Queremos dizer que pleito como esse vai valorizar a Assembléia Legislativa. 
Diamantina é patrimônio da humanidade e tem muitas riquezas históricas e 
turísticas. 

Com a transferência de uma sessão da Assembléia Legislativa para 
Diamantina talvez possamos despertar esse Governo que ainda não 
despertou para a importância do turismo em nosso Estado. O nosso Estado 
tem muitas riquezas, quer seja no Circuito das Águas, quer seja na região do 
São Francisco, quer seja nas cidades históricas. Enfim, há muita riqueza 
turística inexplorada. No caso de Belo Horizonte, sabemos - e é apregoado 
por todos os lados - que nossa Capital tem sua vocação para o turismo de 
negócios. Se precisarmos fazer qualquer seminário, congresso ou 
conferência com mais de mil pessoas temos sérias dificuldades de realizá-lo 
em Belo Horizonte, porque não há visão política nesse sentido. 

Sabemos que a solução para Minas Gerais e para o Brasil passa pelo 
turismo. Para terem uma idéia, a Espanha, pouco menor ou quase do 
tamanho de Minas Gerais, tem 70 milhões de turistas por ano, e no Brasil, 
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que agora começou a crescer um pouco, chegamos a 5 milhões. Em Minas 
Gerais, com todo este potencial, não vemos nenhuma exploração nem ação 
concreta para explorar todo esse potencial turístico. 

Deputado Wanderley Ávila, parabéns a V. Exa. por essa indicação, pela 
sua sensibilidade e pela sua visão além desse ato e dessa homenagem que 
será oferecida à cidade de Diamantina. Estará despertando os nossos 
administradores públicos e, de modo especial, o Governo de Minas Gerais 
para as riquezas que temos e que precisam ser exploradas. Que fique 
registrado o nosso descontentamento com o fato de que estamos com quase 
um ano e meio de Governo sem nenhuma ação concreta no setor de turismo. 

Somente agora estamos vendo a indicação de um Secretário. Isso é grave, 
porque estamos desperdiçando recursos que poderiam estar vindo para 
Minas Gerais. Poderíamos estar aproveitando muita mão-de-obra e 
desenvolvendo a nossa economia. E não estamos, por deficiência desse 
Governo que aí se encontra. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
poderia haver momento mais histórico como este da Assembléia Legislativa, 
ao votar proposição apresentada pelos ilustres Deputados Wanderley Ávila e 
Márcio Kangussu, em que esta Casa prestará a Diamantina as mais 
relevantes homenagens. 

Gostaria de falar também pelo IEPHA, do qual sou membro curador em 
nome da Assembléia Legislativa, para render sinceras homenagens a 
Diamantina, que é agora patrimônio cultural e histórico mundial. Nós, 
mineiros, estamos orgulhosos por esta Assembléia estar presente neste 
momento tão importante na vida dos mineiros e dos brasileiros. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
declarar voto favorável da Bancada do PSDB ao requerimento dos ilustres 
Deputados Wanderley Ávila e Márcio Kangussu, que, numa iniciativa feliz e 
conjunta, propuseram a esta Casa reunião deste parlamento na cidade de 
Diamantina em homenagem a seu povo e àquela cidade por ter sido 
reconhecida como patrimônio da humanidade. 

Ficaremos muito felizes, porque os parlamentares mineiros, representando 
simbolicamente o povo de Minas Gerais, num momento histórico, estarão 
presentes na reunião que inaugurará nova vida para Diamantina. 

Gostaríamos, Sr. Presidente, de parabenizar V. Exa., por estar na 
Presidência neste momento em que Diamantina se transforma em patrimônio 
da humanidade. É sobretudo importante estarmos lá para reivindicarmos 
todos juntos do Governo de Minas Gerais o apoio a Diamantina, para que 
possa, historicamente, materializar todos os sonhos do povo de Diamantina e 
do povo de Minas Gerais. 

Parabéns aos ilustres Deputados Wanderley Ávila e Márcio Kangussu! 
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O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também 

quero dizer da minha alegria de a Assembléia ter aprovado essa homenagem 
a Diamantina, Diamantina de tantas tradições na vida cultural de Minas; 
Diamantina de Chica da Silva; Diamantina de Juscelino Kubitscheck; 
Diamantina dos Matas Machado, do Mestre Ayres; Diamantina de Edgar 
Godoy da Mata Machado; Diamantina de Helena Morlei - quem não se 
lembra do "Diário de Minha Vida de Menina", de Helena Morlei? Diamantina 
de todas as tradições na literatura, na música, na vida cultural de Minas, com 
suas igrejas; Diamantina das serestas, Diamantina de todos nós, mineiros; 
Diamantina, enfim, não apenas de todos os brasileiros, mas também 
patrimônio cultural de toda a humanidade. 

Todos nós, pela iniciativa feliz do Deputado Wanderley Ávila, pela iniciativa 
feliz do Deputado Márcio Kangussu, ao lado do Prefeito João Antunes, ao 
lado do Governo Federal, que tanto fez para garantir o seu reconhecimento 
como patrimônio cultural da humanidade, ao lado do Ministro Francisco 
Weffort, ao lado do ex-Governador Eduardo Azeredo, que tanto fez para isso 
também, estaremos juntos, irmanados nessa homenagem à Diamantina de 
todos os mineiros. 

O Deputado Agostinho Silveira - Gostaria de, em nome do PL de Minas 
Gerais e em meu nome próprio, parabenizar a iniciativa dos Deputados 
Wanderley Ávila e Márcio Kangussu da homenagem prestada ao povo de 
Diamantina, ao povo do vale, ao povo da região. Por ser filho de Serro, 
cidade vizinha a Diamantina, sinto-me, também, homenageado pela 
transferência do Legislativo para a nossa região. 

Está de parabéns a iniciativa do Legislativo de Minas de transferir para 
aquela querida cidade a oportunidade de lá fazer o Legislativo funcionar. Um 
abraço ao povo do vale, ao povo de Diamantina e de Serro. Muito obrigado. 

23 Fase 
O Sr. Presidente(Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada 

à 1a Fase, a Presidência passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação da matéria constante na pauta. 

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

Parcial à Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei 
n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa 
Mineira de Turismo - TURMINAS. A Comissão Especial perdeu prazo para 
emitir parecer. Designado relator em Plenário o Deputado Eduardo Brandão 
opina pela manutenção do veto. Continua com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Miguel Martini, que ainda dispõe de 43 minutos e 47 segundos. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 
minhas senhoras e meus senhores, nesta tarde queremos continuar a 
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discussão do veto ao inciso 11 do art. 2° da Lei n° 13.357, de 17/11/99. 

Como sabemos que essa lei foi votada no final do ano passado e que os 
nobres pares desta Casa já devem ter se esquecido do projeto de lei, 
queremos, então, passar à sua leitura. (-Lê:) 

"Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de Turismo- TURMINAS. 

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 7.658, de 27/12/79, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

'Art. 2°- Compete à TURMINAS: 
I - promover a operacionalização dos programas e dos projetos de apoio e 

de incentivo ao turismo definidos pela Secretaria de Estado do Turismo -
SETUR'." 

O inciso 11 foi vetado. 
"111 - promover e assistir a implantação de equipamentos turísticos no 

Estado; 
IV - formular e executar a política de apoio ao artesanato no Estado, 

divulgando seus produtos e promovendo a sua comercialização. 
V - explorar empreendimentos turísticos no Estado, quando se tratar de 

serviço ou equipamento de apoio à atividade turística; 
b) projeto pioneiro, cuja promoção não seja de interesse da iniciativa 

privada. 
c) a associação entre o setor público e o privado, em que o primeiro atue 

como estimulador e o segundo como executor. 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 

disposições em contrário." 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tempo será muito necessário, porque 

cada segundo é muito importante. Já lemos aqui a lei que foi aprovada. Foi 
vetado o inciso 11 do art. 2°, que diz: " ... implantar e operacionalizar, por meios 
de convênios específicos, projetos, no âmbito das atribuições delegadas ao 
Estado, pelo órgão federal de turismo". 

O que estamos percebendo é que a razão citada para o veto não o justifica. 
O Governador não deveria estar preocupado com detalhes dessa lei, que 
considero muito importante. Qual é o problema da TURMINAS, que é um 
órgão com muita experiência, que sempre fez isso, implantar e 
operacionalizar, por meio de convênio específico, projetos no âmbito das 
atribuições delegadas ao Estado pelo órgão federal do turismo? O que os 
mineiros têm a cobrar deste Governo é uma ação efetiva na área do turismo. 
É isso que estamos esperando. Levamos um ano para aprovar a Secretaria 
do Turismo. Depois de aprovada, veio o orçamento do Estado para a 
Assembléia, sem dotação orçamentária para essa Secretaria. Aí, criada a 
Secretaria, sem dotação orçamentária, não havia também um Secretário. 
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Agora é que vamos ter um Secretário do Turismo, que parece ser profundo 
conhecedor da matéria e poderá desenvolver um trabalho. Já estamos quase 
na metade deste Governo, e nenhuma ação concreta foi implantada na 
exploração do turismo. Temos o problema de Ouro Preto, que não dispõe de 
aeroporto e que possui uma estrada perigosa; não há boa rede hoteleira. 
Congonhas também está na mesma situação. Nossas cidades históricas 
estão sem infra-estrutura necessária para acolher o turismo. Não há trabalho 
de divulgação do turismo. 

Em algumas viagens que fizemos para o exterior pudemos perceber como 
sabem explorar o turismo. Por exemplo, em Santo Antônio, no Texas, não 
tem nada para ser explorado. Existe apenas um riozinho insignificante e 
algumas igrejas velhas, como temos aos montes aqui no Brasil. E como se 
explora o turismo lá! Fui para uma conferência do Conselho de Governo 
Americano com o Conselho Mundial de Regiões- INCSL- e fiquei espantado. 
Existe o álamo relacionado a uma batalha que houve no passado, que é 
muito explorado. São competentes para trabalhar, para vender, para divulgar 
e para explorar o turismo. O Brasil, com toda essa riqueza, principalmente em 
Minas Gerais, nada faz. Estamos até em contato com um grupo espanhol 
interessado em investir no turismo de Minas Gerais. Um consultor da 
Organização Mundial do Turismo virá aqui para, num seminário, orientar os 
nossos técnicos e o nosso empresariado sobre como explorar o turismo. 
Temos o turismo rural, que é riquíssimo, mas quase inexplorado. 

Com poucas orientações, faríamos isso, mas não há decisão política. 
Poderíamos, perfeitamente, estar aumentando o número de vagas para 
trabalhadores e incrementando a nossa economia, mas, na verdade, vemos 
preocupações apenas de criar fatos políticos e de ir às emissoras, em rede 
nacional, para falar do fim de uma moratória que nenhum benefício trouxe 
para Minas Gerais. Pelo contrário, só nos trouxe prejuízos e em nada 
favoreceu a negociação, pois tudo o que conseguiu já estava garantido ao 
Estado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, percebo que o assunto é de 

alto interesse para esta Casa. Acredito que o assunto "turismo" seja tão 
importante, que não é possível fazermos uma discussão sem que os 
representantes legítimos dos mineiros estejam presentes para avaliarem e 
até mesmo fazerem esse debate e essa discussão, razão por que, Sr. 
Presidente, solicitamos a V. Exa. que encerre de plano a reunião, porque não 
há Deputados em Plenário para a continuação da reunião e da discussão. Sr. 
Presidente, gostaria de saber se vamos encerrar a reunião, porque não há 
"quorum" para a continuação dos trabalhos. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Com a palavra, o 
Deputado Miguel Martini, por 31 minutos e 35 segundos, para continuar a 
discutir o veto. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 
minhas senhoras e meus senhores, nesta tarde queremos continuar a 
discussão do veto ao inciso 11 do art. 2° da Lei n° 13.357, de 17/11/99. 

Como sabemos que essa lei foi votada no final do ano passado e que os 
nobres pares desta Casa já devem ter se esquecido do projeto de lei, 
queremos, então, passar à sua leitura.(- Lê:) 

"Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de Turismo- TURMINAS. 

Art. 1 o - O art. 2° da Lei n° 7 .658, de 27/12/79, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

'Art. 2°- Compete à TURMINAS: 
I - promover a operacionalização dos programas e dos projetos de apoio e 

de incentivo ao turismo definidos pela Secretaria de Estado do Turismo -
SETUR'.'' 

O inciso li foi vetado. 
"111 - promover e assistir a implantação de equipamentos turísticos no 

Estado; 
IV - formular e executar a política de apoio ao artesanato no Estado, 

divulgando seus produtos e promovendo a sua comercialização. 
V - explorar empreendimentos turísticos no Estado, quando se tratar de 

serviço ou equipamento de apoio à atividade turística; 
b) projeto pioneiro, cuja promoção não seja de interesse da iniciativa 

privada. 
c) a associação entre o setor público e o privado, em que o primeiro atue 

como estimulador e o segundo como executor. 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 

disposições em contrário." 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tempo será muito necessário, porque 

cada segundo é muito importante. Já lemos aqui a lei que foi aprovada. Foi 
vetado o inciso 11 do art. 2°, que diz: " ... implantar e operacionalizar, por meios 
de convênios específicos, projetos, no âmbito das atribuições delegadas ao 
Estado, pelo órgão federal de turismo". 

O que estamos percebendo é que a razão citada para o veto não o justifica. 
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O Governador não deveria estar preocupado com detalhes dessa lei, que 
considero muito importante. Qual é o problema da TURMINAS, que é um 
órgão com muita experiência, que sempre fez isso, implantar e 
operacionalizar, por meio de convênio específico, projetos no âmbito das 
atribuições delegadas ao Estado pelo órgão federal do turismo? O que os 
mineiros têm a cobrar deste Governo é uma ação efetiva na área do turismo. 
É isso que estamos esperando. Levamos um ano para aprovar a Secretaria 
do Turismo. Depois de aprovada, veio o orçamento do Estado para a 
Assembléia, sem dotação orçamentária para essa Secretaria. Aí, criada a 
Secretaria, sem dotação orçamentária, não havia também um Secretário. 
Agora é que vamos ter um Secretário do Turismo, que parece ser profundo 
conhecedor da matéria e poderá desenvolver um trabalho. Já estamos quase 
na metade deste Governo, e nenhuma ação concreta foi implantada na 
exploração do turismo. Temos o problema de Ouro Preto, que não dispõe de 
aeroporto e que possui uma estrada perigosa; não há boa rede hoteleira. 
Congonhas também está na mesma situação. Nossas cidades históricas 
estão sem infra-estrutura necessária para acolher o turismo. Não há trabalho 
de divulgação do turismo. 

Em algumas viagens que fizemos para o exterior pudemos perceber como 
sabem explorar o turismo. Por exemplo, em Santo Antônio, no Texas, não 
tem nada para ser explorado. Existe apenas um riozinho insignificante e 
algumas igrejas velhas, como temos aos montes aqui no Brasil. E como se 
explora o turismo lá! Fui para uma conferência do Conselho de Governo 
Americano com o Conselho Mundial de Regiões - INCSL - e fiquei espantado. 
Existe o álamo relacionado a uma batalha que houve no passado, que é 
muito explorado. São competentes para trabalhar, para vender, para divulgar 
e para explorar o turismo. O Brasil, com toda essa riqueza, principalmente em 
Minas Gerais, nada faz. Estamos até em contato com um grupo espanhol 
interessado em investir no turismo de Minas Gerais. Um consultor da 
Organização Mundial do Turismo virá aqui para, num seminário, orientar os 
nossos técnicos e o nosso empresariado sobre como explorar o turismo. 
Temos o turismo rural, que é riquíssimo, mas quase inexplorado. 

Com poucas orientações, faríamos isso, mas não há decisão política. 
Poderíamos, perfeitamente, estar aumentando o número de vagas para 
trabalhadores e incrementando a nossa economia, mas, na verdade, vemos 
preocupações apenas de criar fatos políticos e de ir às emissoras, em rede 
nacional, para falar do fim de uma moratória que nenhum benefício trouxe 
para Minas Gerais. Pelo contrário, só nos trouxe prejuízos e em nada 
favoreceu a negociação, pois tudo o que conseguiu já estava garantido ao 
Estado. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Miguel Martini - Peço a V. Exa. que encerre, de plano, a 

reunião, visto que não há "quorum" para continuarmos os nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e 
de amanhã, dia 1° de março, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e 
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. José Augusto Trópia Reis, 
Secretário de Estado da Fazenda, e Mizabel Derzi, Procuradora-Geral do 
Estado, a qual justifica a ausência por motivo de viagem. O Presidente 
convida o Sr. José Augusto Trópia Reis para compor a mesa dos trabalhos e 
passa-lhe a palavra para que faça suas considerações iniciais. O convidado 
faz a sua exposição e em seguida é questionado pelos Deputados Sargento 
Rodrigues, Doutor Viana e Antônio Roberto. O Presidente esclarece que o 
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação do Sr. José 
Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda, pelos subsídios 
prestados aos trabalhos da Comissão, 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, 29 de fevereiro de 2000. 
Antônio Roberto, Presidente - Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues -

Cabo Morais. 
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Aílton Vilela e José 
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
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o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar matérias constantes na pauta. A seguir, comunica o recebimento de 
ofício do Prefeito Municipal de Contagem, que encaminha cópia do convênio 
firmado entre os Municípios de Betim e Contagem com vistas à alteração de 
limites entre eles, e de noticiário e revista do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal -IBAM- de novembro e dezembro de 1999. 
Encerrada a 13 Parte da reunião, a Presidência passa à 23 Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário. O Presidente submete a votação, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n°s 1.007/99, do Deputado Eduardo Brandão; 1.008/99, do 
Deputado Antônio Andrade; 1.034/99, da Deputada Maria Olívia, e 1.028/99, 
da Comissão, os quais são aprovados. Ato contínuo, o Deputado Aílton Vilela 
procede à leitura de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que 
solicita seja formalizado pedido de informações ao Governador do Estado 
acerca dos atos realizados no período de permanência do "Governo 
itinerante" fora da Capital. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. 
A Presidência recebe requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, em que 
solicita a realização de audiência pública no Município de ltaguara a fim de se 
discutir sua inclusão na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O 
Presidente encaminha a matéria à Àrea de Consultoria e Pesquisa da Casa, 
para análise. 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, 29 de fevereiro de 2000. 
Ambrósio Pinto, Presidente- Aílton Vilela - José Henrique. 

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e dois de fevereiro 

do ano dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
Gonçalves, Bilac Pinto, Maria José Haueisen e Dimas Rodrigues, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente indaga se há alguma 
proposição a ser apresentada. A Deputada Maria José Haueisen, com a 
palavra, apresenta requerimento no qual solicita seja ouvido o Sr. Túlio de 
Araújo Mecenas, ex-Diretor de Desenvolvimento Hídrico do IGAM. Colocado 
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em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente informa que a 
reunião tem por finalidade ouvir o Sr. Pedro Paulo dos Santos, ex-Diretor de 
Recursos Hídricos e Meio Ambiente da COPASA-MG, a quem convida para 
tomar assento à mesa dos trabalhos. O convidado faz a sua exposição e em 
seguida é questionado pela relatora, Deputada Maria José Haueisen. O 
Presidente tece alguns comentários e em seguida esclarece que o inteiro teor 
desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a participação do Sr. Pedro Paulo dos 
Santos, ex-Diretor de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da COPASA-MG, 
pelos subsídios prestados, 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, 29 de fevereiro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Bilac 

Pinto - Pastor George. 
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia vinte e dois de fevereiro do ano dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Alencar 
da Silveira Júnior, Alberto Bejani, Márcio Cunha e Pastor George, 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 Márcio Cunha, 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 e designa os Deputados Pastor 
George e Márcio Cunha para relatarem, respectivamente, os Projetos de Lei 
n°s 722 e 758/99. Encerrada a 1 a Parte da Reunião, a Presidente passa à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições não sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento n° 1023/99. 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, 29 de fevereiro de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Eduardo Hermeto - Doutor Viana - Márcio 

Cunha- Pastor George. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 

CONSTRUTORAS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de 

fevereiro do ano dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Doutor Viana, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor 
Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Doutor Viana, informa que a reunião se 
destina a apreciar de relatório final e, logo após, passa a palavra ao 
Deputado Rêmolo Aloise, relator da Comissão, que faz a leitura da matéria. 
Na fase de discussão, o Deputado Rogério Correia tece considerações 
concernentes ao relatório. Submetido a votação, é aprovado o relatório final 
da Comissão. A seguir, o Presidente suspende a reunião para a redação da 
ata. Reabertos os trabalhos é apresentado requerimento do Deputado 
Rogério Correia, que aprovado, dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos parlamentares 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Doutor Viana,Presidente - Rêmolo Aloise - Rogério Correia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 663/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em 
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Assistência Social Bom Pastor de Guaranésia- ACASBPG -, 
com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação em questão empreende ações visando a amparar os idosos 

que se encontram em asilos e assistindo os que estão fora dele. Assiste, 
também, o menor delinqüente e desajustado, encaminhando-o a escolas de 
recuperação. 

Por meio de doação de roupas ou tecidos, calçados, artigos de uso pessoal 
e distribuição de cestas básicas, procura atender às demais pessoas 
carentes da comunidade. 

Em vista do alcance social de sua obra, a entidade se torna merecedora do 
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título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 663/99 com a 

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 596/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Dos Deputados Anderson Adauto e Sargento Rodrigues, a proposição em 

tela tem por objetivo autorizar o Executivo a doar o imóvel que especifica à 
Ação Feminina de Assistência Social do 4° Batalhão da Polícia Militar- AFAS 
4° BPM. 

Publicada em 8/10/99, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer. 

Vem agora a matéria a este órgão colegiado, que a apreciará nos limites de 
sua competência, de acordo com o disposto no art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em 1928 o Estado adquiriu, por doação, imóvel constituído pelo terreno de 

501.487m2 situado no lugar denominado Alto do Cachimbo, registrado sob o 
no 13.555, p. 193, do livro 3M do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca 
de Uberaba, com o objetivo de construir o quartel do 4 o BPM e demais 
instalações necessárias ao funcionamento adequado da Polícia Militar. 

Cumprido o objetivo maior, a construção do quartel do 4° BPM, mais de 
90% da área original permanece sem aproveitamento, embora sejam grandes 
as necessidades da corporação e da própria comunidade. 

Intenta a proposição sob comento propor novas destinações para o terreno 
remanescente, bem público de uso especial, conforme dispõe o art. 66 do 
Código Civil, significando que ali se instalará um serviço ou estabelecimento 
público, isto é, local onde se realiza atividade pública ou onde está à 
disposição dos administrados um serviço dirigido à coletividade, além da 
construção de aproximadamente 800 casas populares, que serão vendidas, 
prioritariamente, aos militares e servidores públicos do Estado. 

Embora se trate de entidade particular, a AFAS recebe incumbências 
contidas em lei e deverá, por estar lidando com dinheiro público, observar as 
regras que se aplicam a esse tipo de gastos, como nos procedimentos 
licitatórios e relativos a contratos. 

No decorrer da apreciação da projeto nesta Comissão, este relator recebeu 
dos autores proposta de acréscimo ao texto, estabelecendo para o terreno 
remanescente do yo Batalhão de Polícia Militar, localizado em Bom 
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Despacho, a mesma finalidade, sob os mesmos critérios, que a dada ao 
imóvel objeto da proposição ora analisada. Em se tratando de situação 
similar, na qual podem ser verificados idênticos benefícios, julgamos 
conveniente que este projeto de lei contemple, também, a doação do terreno 
referente à guarnição situada em Bom Despacho. 

Assim, temos a considerar que, do ponto de vista financeiro e 
orçamentário, não haverá repercussão nos cofres estaduais, devendo 
ocorrer, em época oportuna, a baixa patrimonial referente ao imóvel em 
questão. 

Como já mencionado, visando ao aperfeiçoamento do projeto, achamos 
conveniente a apresentação de substitutivo para adequá-lo às sugestões 
supramencionadas e à boa técnica legislativa e para que não pairem dúvidas 
a respeito do negócio jurídico a ser realizado, uma vez que a redação original 
poderia induzir a indesejada interpretação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 596/99 

na forma do Substitutivo no 1 apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO W 1 

Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar: 
I - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do 4° Batalhão da 

Polícia Militar- AFAS 4° BPM - parte do imóvel situado no lugar denominado 
Alto do Cachimbo, no Município de Uberaba, constituído de terreno com área 
total de 501.487m2 (quinhentos e um mil quatrocentos e oitenta e sete metros 
quadrados), registrado sob o no 13.555, à fls. 193 do livro 3M, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, estando excluídas da doação: 

a) área de 53.525,04m2 (cinqüenta e três mil quinhentos e vinte e cinco 
vírgula zero quatro metros quadrados), ocupada pelo quartel do 4° Batalhão 
da Polícia Militar; 

b) área de 1.576,83m2 (mil quinhentos e setenta e seis vírgula oitenta e três 
metros quadrados), destinada à construção de casas funcionais; 

c) área de 6.809,59m2 (seis mil oitocentos e nove vírgula cinqüenta e nove 
metros quadrados), destinada à construção da sede da 5a Companhia da 
Polícia Militar Florestal e do Campo de Futebol do 4o Batalhão da Polícia 
Militar. 

11 -à Ação Feminina de Assistência Social do 7° Batalhão da Polícia Militar-
AFAS r BPM - a parte remanescente do terreno situado no Município de 
Bom Despacho, constituído pelo imóvel com área aproximada de 35ha875a 
(trinta e cinco hectares e oitocentos e setenta e cinco ares), confrontando 
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com terreno de Jair de Rezende Freitas, seguindo à esquerda com 
terrenos da Vila Olegário Maciel, com os quais é dividido por uma grata, até o 
córrego e por este abaixo, confrontando com terrenos de Flávio Cançado 
Filho e sua esposa, até a divisa de Belchior de Oliveira Filho e voltando à 
direita dividindo com esse por uma grata até as proximidades de um valo e 
por este seguindo, em divisa com Manoel Honório Gontijo, até o ponto de 
divisa em que se apanha o valo divisor entre os terrenos de Manoel Honório 
Gontijo e de Gustavo Lopes e voltando à direita, confrontando com este 
último por valos até a porteira que vai para a fazenda do mesmo confrontante 
e daí voltando à direita por um valo até apanhar a cerca de arame da Vila 
Militar, daí por cerca de arame até onde teve começo esta descrição de 
limites, situado no antigo Matão, ficando preservado o terreno de 17ha75a 
(dezessete hectares e setenta e cinco ares), atualmente ocupado pela 
Guarnição Militar Estadual de Bom Despacho. 

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei destinam-se à construção de casas 
populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade por pessoa, 
obedecendo-se às seguintes prioridades: 

1 - militares estaduais lotados no município em que se localiza o imóvel 
doado; 

11 - militares estaduais lotados no comando regional a que pertence o 
município em que se localiza o imóvel doado; 

111- pensionistas do IPSM residentes no município em que se situa o imóvel 
doado; 

IV - servidores públicos estaduais residentes no município em que se situa 
o imóvel doado; 

V- habitantes do município em que se localiza o imóvel doado. 
Art. 3° - Para cada um dos imóveis de que trata o art. 1 o haverá uma 

comissão com a finalidade de estabelecer regras e critérios complementares 
destinados à comercialização das unidades habitacionais mencionadas no 
art. 2°, bem como de gerenciar e administrar os procedimentos decorrentes e 
vinculados à aplicação desta lei. 

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a seguinte 
composição: 

1 - dois membros indicados pela entidade beneficiária da doação; 
11- dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-BM -; 
111 - dois membros indicados pela União do Pessoal da Polícia Militar -

UPPM -; 
IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 
V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e Soldados da 
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Polícia Militar de Minas Gerais. 

Art. 4° - A operação de que trata o art. 2o terá como agente financeiro a 
Caixa Econômica Federal ou construtora por ela credenciada. 

Art. 5o - Os valores auferidos na negociação das casas populares 
construídas em cada um dos imóveis citados no art. 1 o serão revertidos em 
obras de construção e reforma de benfeitorias nos aquartelamentos militares 
localizados nos respectivos municípios. 

§ 1 o - A comissão de que trata o art. 3o e o Comando da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais estabelecerão, em conjunto, as diretrizes para a 
aprovação dos projetos de obras previstos neste artigo. 

§ 2° - No caso do imóvel a que se refere o inciso I do art. 1 o desta lei, serão 
realizadas, prioritariamente, as seguintes obras: 

1 - construção de creche com área construída de 200m2 (duzentos metros 
quadrados); 

11 - construção de um ambulatório médico com área construída de 400m2 

(quatrocentos metros quadrados); 
111 - construção da sede da 5a Companhia da Polícia Militar Florestal, com 

400m2 (quatrocentos metros quadrados); 
IV - construção de onze casas funcionais destinadas aos oficiais militares 

estaduais lotados na guarnição de Uberaba, uma com área construída de 
250m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e as demais com 150m2 

(cento e cinqüenta metros quadrados); 
V - construção de vestiário no campo de futebol do 4 o Batalhão de Polícia 

Militar, com 80m2 (oitenta metros quadrados); 
VI - reforma de 700m2 (setecentos metros quadrados) de alojamentos do 

quartel do 4° Batalhão da Polícia Militar; 
VIl - reforma de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) de 

telhado do quartel do 4° Batalhão da Polícia Militar; 
VIII - substituição de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados) do piso 

do quartel do 4° Batalhão da Polícia Militar. 
§ 3° - As obras mencionadas neste artigo serão incorporadas ao patrimônio 

do Estado. 
Art. 6° - Os imóveis objeto das doações de que trata esta lei reverterão ao 

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura 
da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista 
no art. 2° desta lei. 

Art. r -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Mauro Lobo - Rêmolo Aloise - Miguel Martini. 
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 66/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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Desarquivado a requerimento do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 
66/99 dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a entidades públicas de 
saúde, educação e assistência social no Estado. 

A proposição foi aprovada no 1° turno com as Emendas n°s 1 e 2, da 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. 

Agora, nos termos regimentais, o projeto retorna a esta Comissão para ser 
objeto de parecer de 2° turno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Trata-se de projeto que tem por escopo promover o amparo a entidades 
públicas de saúde, educação e assistência social mediante a concessão de 
incentivos fiscais aos contribuintes de ICMS que as apoiarem 
financeiramente. Como salientado anteriormente, o incentivo é uma 
alternativa à aplicação de recursos da arrecadação por meio de dotações 
orçamentárias, pois somente entidades públicas poderão se beneficiar das 
vantagens previstas no projeto de lei. Estima-se que serão destinados 
àquelas entidades cerca de R$8.000.000,00 a R$1 0.000.000,00 por ano. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 66/99 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Eduardo Hermeto - Rêmolo Aloise -

Miguel Martini - Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 66/99 
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular, 

criar e amparar entidades públicas atuantes nas áreas de saúde, educação e 
assistência social em Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam estabelecidas normas de incentivo fiscal às pessoas 

jurídicas que ampararem entidades públicas que atuam nas áreas de saúde, 
educação e assistência social no Estado. 

I - Considera-se amparo todo e qualquer estímulo que vise à criação, à 
ampliação, à reestruturação e à manutenção, de ordem material, a qualquer 
entidade pública relacionada no art. 2° desta lei. 

11 - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as condições 
exigidos para que as entidades públicas que atuam nas áreas de saúde, 
educação e assistência social recebam os benefícios desta lei. 
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Art. 2° - Poderão ser beneficiadas por esta lei as seguintes entidades 
públicas: 

I - hospitais; 
11 - clínicas psiquiátricas; 
111 - maternidades; 
IV- asilos; 
V- creches; 

58 

VI - centros de reabilitação para menores; 
VIl - centros educacionais para crianças autistas e para portadores de 

Síndrome de Down. 
Art. 3° - Os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que ampararem 
financeiramente entidades públicas que atuam nas áreas de saúde, 
educação e assistência social poderão deduzir do valor do imposto devido 
mensalmente os recursos aplicados na entidade cadastrada, na forma e nos 
limites estabelecidos por esta lei. 

§ 1°- A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 4% 
(quatro por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor 
total dos recursos dedutíveis. 

§ 2° -A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta dias 
após o efetivo repasse dos recursos às entidades. 

Art. 4° - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para 
efeito do art. 3° não poderá exceder, relativamente ao montante da receita 
líquida anual do imposto, aos seguintes percentuais: 

I - O, 15% (zero vírgula quinze por cento) no exercício de 1998; 
11 - O, 20% (zero vírgula vinte por cento) no exercício de 1999; 
111-0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) no exercício de 2000; 
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento) no exercício de 2001 e nos 

seguintes. 
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o amparo à 

entidade aprovado deverá aguardar o exercício fiscal seguinte para receber o 
incentivo. 

Art. 5°- O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa até 31 
de dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 30% (trinta por 
cento), desde que ampare financeiramente entidade pública que atua nas 
áreas de saúde e educação, nos termos deste artigo. 

§ 1° - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte 
apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e, no prazo de 
cinco dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor obtido 
após o desconto, nestas condições: 
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I - 70% (setenta por cento) serão recolhidos por meio de Documento de 

Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o pagamento de 
tributos estaduais; 

11 - 30% (trinta por cento) serão repassados diretamente pelo contribuinte à 
entidade previamente aprovada por meio de cheque nominal depositado em 
conta bancária de que esta seja titular, observadas, ainda, outras condições 
inscritas em regulamento. 

§ 2° - Os recolhimentos que estão dispostos no parágrafo anterior poderão, 
a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados 
parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

§ 3° - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1° deste artigo 
importa na confissão do débito tributário. 

§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em dívida 
ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação 
pelo sujeito passivo. 

Art. 6° - Não farão parte desta lei as microempresas e as empresas de 
pequeno porte de que trata o Anexo X do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto n° 38.104, de 28 de junho de 1996. 

Art. 7° - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da 
aplicação desta lei, a entidade deverá ser previamente aprovada pela 
Secretaria de Estado da Saúde, pela Secretaria de Estado da Educação ou 
pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e 
do Adolescente, conforme a natureza da entidade. 

§ 1° - Apresentada a qualquer uma das Secretarias citadas no "caput" 
deste artigo, a entidade será apreciada por comissão técnica, no prazo e na 
forma estabelecidos em regulamento. 

§ 2°- Terá prioridade para exame a entidade que contenha a intenção do 
contribuinte em apoiá-la financeiramente. 

§ 3° - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a entidade 
situada fora do Estado. 

Art. 8° - O contribuinte ou a entidade que utilizar indevidamente os 
benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a: 

I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido 
efetivamente aplicado ao amparo, sem prejuízo de outras sanções civis, 
penais ou tributárias; 

11 - pagamento da dívida tributária de que trata o "caput" do art. 5° acrescida 
dos encargos previstos em lei. 

Art. 9° - As entidades públicas de saúde, educação e assistência social 
terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente ao benefício 
instituído por esta lei. 

Parágrafo único - É vedada a concessão de amparo a entidades 
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particulares. 

Art. 1 O - Os procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei serão 
regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 177/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Maria Olívia, visa a 

isentar as pessoas idosas do pagamento de taxas para a confecção da 
segunda via de documentos que lhes tenham sido roubados ou furtados. 

Aprovado no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, o projeto retorna para 
receber parecer de 2° turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto tem por objetivo isentar do pagamento da taxa da segunda via de 

emissão de documentos as pessoas de mais de 60 anos cujos documentos 
tenham sido roubados ou furtados, estabelecendo como condição para a 
concessão do benefício a apresentação do boletim de ocorrência policial e o 
prazo de 30 dias do registro do fato. 

Conforme já nos manifestamos no 1° turno, o Estado deixará de arrecadar 
as taxas correspondentes à emissão de tais documentos. Entretanto, a 
medida proposta se justifica pelo seu relevante aspecto social. 

A Emenda n° 1, aprovada no 1 o turno, estende às demais pessoas que 
tiverem seus documentos roubados o direito de pagar taxa idêntica à da 
emissão da primeira via. 

A taxa de emissão da primeira via da carteira de identidade é de R$4,89, e 
da segunda via é de R$23,45. Acreditamos que a taxa da segunda via é 
desproporcional, principalmente se se leva em conta que os dados cadastrais 
já se encontram em poder do órgão emissor, o que facilita o processo. 

Não podemos sacrificar o cidadão que teve seus documentos roubados. 
Afinal, é dever do Estado garantir a sua segurança. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 177/99, no 

2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rêmolo Aloise -

Mauro Lobo- Miguel Martini. 
Redação do Vencido no 1° turno 

PROJETO DE LEI N° 177/99 
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Isenta pessoas idosas do pagamento de taxas para a confecção da 

segunda via de documentos roubados ou furtados e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam isentas do pagamento de taxas para a confecção da 

segunda via de documentos as pessoas idosas que tenham tido seus 
documentos roubados ou furtados. 

§ 1° - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa com mais de 
sessenta anos de idade, conforme o art. 2° da Lei n° 12.666, de 1997, que 
dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras 
providências. 

§ 2° - Para as demais pessoas que tiveram sua cédula de identidade 
roubada ou furtada, será cobrado pela emissão da segunda via valor idêntico 
ao da emissão da primeira via. 

Art. 2°- Os benefícios de que trata o art. 1° serão concedidos mediante a 
apresentação da ocorrência policial em que conste o registro dos 
documentos roubados ou furtados. 

Parágrafo único - A ocorrência policial deverá ser em cópia autenticada 
pela autoridade que a emitiu. 

Art. 3° - A segunda via do documento deverá ser requisitada no prazo 
máximo de trinta dias do registro do fato; após esse prazo, perder-se-á o 
direito protegido por esta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 284/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe isenta 

as entidades de assistência social, reconhecidas pelo Estado como de 
utilidade pública do pagamento de emolumentos cartorários. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, com a Emenda n° 1. 
Agora, nos termos regimentais, o projeto vem a esta Comissão para ser 

objeto de parecer de 2° turno. 
Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Pelo projeto, as entidades de assistência social declaradas de utilidade 

pública ficam isentas do pagamento de emolumentos relativos à autenticação 
de documentos referentes a suas atividades. 

O projeto é conveniente. Outrora, essas entidades, que sobrevivem com 
dificuldade, gozavam de alguns benefícios, hoje extintos. Além da exigüidade 
dos recursos disponíveis e da profusão e da gravidade dos problemas sociais 
a enfrentar, a infinidade de exigências burocráticas, financeiramente 
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onerosas ou não, que sacrificam o brasileiro comum atingem de forma 
ainda mais contundente a administração dessas entidades. Desse modo, 
toda vantagem que lhes for concedida será justa. 

Hoje, a autenticação de um documento custa R$ 2,01. Como exposto pela 
Comissão de Administração Pública, essas entidades enfrentam dificuldades 
até mesmo quando concorrem a verbas públicas. Dependem, então, da 
autenticação de uma série de documentos e, muitas vezes, ficam fora do 
certame pela falta absoluta de recursos para o cumprimento dessa 
formalidade. 

Do ângulo orçamentário, a aprovação da proposição não gera efeitos 
significativos. A perda de arrecadação para o Estado será mínima, e a 
economia para as entidades assistenciais poderá ser importante. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 284/99 no 2° 

turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Miguel Martini - Rêmolo Aloise- Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 284/99 
Dispõe sobre cobrança de emolumentos das entidades de assistência 

social. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As entidades de assistência social reconhecidas pelo Estado de 

Minas Gerais como de utilidade pública ficam dispensadas do pagamento de 
emolumentos por autenticação de documentos. 

§ 1 o - O disposto neste artigo não se aplica ao selo de segurança ou de 
fiscalização eventualmente adotado pelo Estado para a prática dos atos 
notariais e de registro. 

§ 2o - A dispensa do pagamento de que trata o "caput" deste artigo 
dependerá de: 

I - requerimento do interessado solicitando a gratuidade e declarando sob 
as penas da lei tratar-se de entidade beneficente de assistência social e sem 
fins lucrativos; 

11 - comprovação de declaração de utilidade pública estadual através de 
cópia reprográfica da publicação no órgão oficial do Estado. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 480/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 480/99, do Deputado Cabo Morais, que declara de 
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utilidade pública a Fundação Pró-Defesa Ambiental, com sede no 
Município de Lavras, foi aprovado em turno único, sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 480/99 
Declara de utilidade pública a Fundação Pró-Defesa Ambiental - FPDA -, 

com sede na cidade de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Pró-Defesa 

Ambiental - FPDA -, com sede na cidade de Lavras. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 608/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 608/99, do Deputado Anderson Adauto, que declara de 
utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba - CDL -, com 
sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 608/99 
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba -

CDL -, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Uberaba - CDL -, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 626/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 626/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
de utilidade pública a entidade Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 626/99 
Declara de utilidade pública a entidade Círculo de Amigos do Menor 

Patrulheiro de Andradas- CAMPA-, com sede no Município de Andradas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Círculo de Amigos do 

Menor Patrulheiro de Andradas - CAMPA -, com sede no Município de 
Andradas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 29/2/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. Cássio Roberto dos Santos, ocorrido em 27/2/2000, em 
lnhaúma. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Costa, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Carlos Chagas Filho, ocorrido em 19/2/2000, no Rio de Janeiro, RJ. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Maria Aparecida Penachi Favilla, ocorrido em Ouro Fino, em 19/2/2000. 
(-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia (2), dando ciência à Casa do falecimento de 
Renato de Oliveira, ocorrido em 26/2/2000, e do Sr. Marinho Alves de Faria, 
ocorrido em 22/2/2000 em Uberlândia. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira e Eduardo Brandão 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagens n°s 98 e 99/2000 (encaminham os Projetos de 
Lei n°s 839 e 840/2000, respectivamente), do Governador do Estado- Ofício 
n° 5/2000, do Governador do Estado - Ofício no 11/2000, do Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado - Ofícios e telegramas - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 841 e 
842/2000 - Requerimentos n°s 1.139 a 1.148/2000 - Requerimentos da 
Bancada do PT, dos Deputados Carlos Pimenta e Adelmo Carneiro Leão, 
Alberto Bejani, Sebastião Navarro Vieira, João Paulo e Durval Ângelo e 
outros e da Comissão Especial da Mercedes-Benz - Comunicações: 
Comunicações das Comissões do Trabalho, de Fiscalização Financeira, de 
Assuntos Municipais e de Turismo e dos Deputados Alencar da Silveira 
Júnior, Maria Olívia (2), Antônio Andrade e Paulo Pettersen - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados João Paulo, Marcelo Gonçalves, Edson 
Rezende, Maria Tereza Lara e Amilcar Martins- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a 
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
33/2000 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros; questões de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; requerimentos dos Deputados Alberto 
Bejani e Sebastião Navarro Vieira; deferimento - Votação de Requerimentos: 
Acordo de Lideranças; decisão da Presidência; requerimento da Comissão 
Especial da Mercedes-Benz; aprovação - Requerimento do Deputado João 
Paulo; aprovação; declaração de voto - 2a Fase: Questão de ordem -
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei n° 14.212; discursos dos Deputados Hely 
Tarqüínio, João Leite e Amilcar Martins; questões de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Amilcar Martins; questão 
de ordem; votação secreta; inexistência de número regimental para votação; 
anulação da votação; questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para votação; renovação da 
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 56; discurso do Deputado João Leite - Configuração de 
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"quorum" para votação - Renovação da votação, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei n° 14.212; manutenção - Prosseguimento da 
discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 56; discurso do Deputado João Leite; questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Ás 14h13min, 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. 

1a Parte 
1a 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 Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 98/2000* 
Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2000. 
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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 dá a denominação de Cesário Nunes dos Santos à 
unidade da rede estadual de ensino em Cônego Marinho. 

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

PROJETO DE LEI N° 839/2000 
Dá a denominação de Cesário Nunes dos Santos a unidade da rede 

estadual de ensino em Cônego Marinho. 
Art. 1° - A Escola Estadual de Veredinha, situada na Fazenda Veredinha, 

Município de Cônego Marinho, passa a denominar-se Escola Estadual 
Cesário Nunes dos Santos. 

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

e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 99/2000* 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro 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 dá a denominação de Padre João Vieira da Fonsêca 
à escola da rede estadual de ensino em Boa Esperança. 

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

PROJETO DE LEI N° 840/2000 
Dá a denominação de Padre João Vieira da Fonsêca à escola da rede 

estadual de ensino em Boa Esperança. 
Art. 1 o - A Escola Estadual Presidente Kennedy, situada na Rua Wilson da 

Silveira Lemos, s/n°, em Boa Esperança, passa a denominar-se Escola 
Estadual Padre João Vieira da Fonsêca. 

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

e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

*-Publicado de acordo com o texto original. 
"OFICIO N° 5/2000 
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Tenho a honra de participar a V. Exa. que aceitei convites para proferir 
palestras sobre a atualidade política e econômica mineira e brasileira na 
Universidade de Johns Hopkins - School of Advanced lnternational Studies -
em Washington DC e no Conselho das Américas em Nova Iorque, 
respectivamente, nos dias 7 a 9 do corrente mês de março. 

Considerando o interesse público em divulgar a realidade do Estado no 
exterior, participo que estarei em viagem aos Estados Unidos da América no 
período compreendido entre 4 a 13 do corrente mês. 

Outrossim, informo a V. Exa. que, no período acima, estará no exercício do 
cargo de Governador do Estado o Exmo. Sr. Vice-Governador Dr. Newton 
Cardoso. 

Informo ainda a V. Exa. que as despesas de transporte, passagens e 
hospedagem não correrão por conta do Estado. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de admiração e respeito. 
Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
N° 11/2000, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente da 3a 

Câmara do Tribunal de Contas do Estado, comunicando que foram 
considerados irregulares os convênios celebrados entre a PMMG e diversas 
associações comunitárias. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os 
fins do art. 76 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI e XVII, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. Pedro Magalhães Bifano, Presidente da Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -, encaminhando, em atenção a 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, documentação referente 
a convênio firmado entre o Município de Barbacena e essa Companhia. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 829/99.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF-MG, 
comunicando a liberação de recursos financeiros referentes a contratos 
firmados com essa instituição.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Carmen Araújo Maia, Chefe de Gabinete do Secretário de Meio 
Ambiente, agradecendo convite para a abertura da Mostra O Descobrimento 
do Brasil na Visão dos Portugueses. 

Da Sra. Sandra M. Silvestrini de Souza, 1a Vice-Presidente do Sindicato 
dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, 
comunicando que esse órgão se fará representar na reunião da Comissão de 
Administração Pública sobre a Lei de Divisão e Organização Judiciárias. (-À 
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Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado (2), agradecendo o convite 
para participar da abertura da mostra O Desenvolvimento do Brasil na Visão 
dos Portugueses e do Ciclo de Debates Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Do Sr. Armando Costa, Secretário da Saúde, agradecendo o convite para 
participar da Reunião Especial Comemorativa dos 20 anos do Partido dos 
Trabalhadores. 

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° 841/2000 

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Lago de 
Furnas - ALAGO -, com sede no Município de Alfenas. 

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

Lago de Furnas -ALAGO -, com sede no Município de Alfenas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2000. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação dos Municípios do Lago de Furnas -ALAGO -, é 

uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, composta pelos 
municípios formadores do lago de Furnas, com prazo de duração 
indeterminado. Tem ela por finalidade estatutária induzir e promover o 
desenvolvimento do turismo em toda a região do lago de Furnas, bem como 
o desenvolvimento da indústria, do comércio e da agricultura regional e o 
saneamento permanente do lago. 

A referida instituição funciona regularmente e tem diretoria composta por 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
respectivos cargos. 

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas atividades e a 
concretização de todos os seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à 
aprovação do presente projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Turismo para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 842/2000 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de ltambacuri -, com sede nesse município. 

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

dos Excepcionais- APAE de ltambacuri -, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de 

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

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

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

A declaração de utilidade pública da APAE de ltambacuri permitirá que a 
entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas 
atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.139/2000, da Deputada Maria Olívia, em que solicita seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a Embaré Indústrias 
Alimentícias S.A., pela conquista do 87° lugar entre as 100 maiores empresas 
por receita operacional bruta e do 97° lugar entre as 100 maiores empresas 
por lucro líquido no Estado de Minas Gerais, segundo a revista "Mercado 
Comum", edição de fevereiro de 2000. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 1.140/2000, da Deputada Maria Olívia, em que solicita seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a empresa Cia. lnd. Agric. 
Oeste de Minas, pela conquista do 98° lugar entre as 100 maiores empresas 
por patrimônio líquido no Estado de Minas Gerais, segundo a revista 
"Mercado Comum", edição de fevereiro de 2000. (-À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

N° 1.141/2000, da Deputada Maria Olívia, em que solicita seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Diretor, os professores, 
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funcionários e alunos do Colégio Dom Silvério pela passagem de seus 50 
anos de fundação.(- À Comissão de Educação.) 

. No 1.142/2000, da Deputada Maria Olívia, em que solicita seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o radialista Hamilton de 
Castro, pela comemoração de seus 24 anos à frente do programa "Itatiaia É a 
Dona da Noite".(- À Comissão de Transporte.) 

No 1.143/2000, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja 
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre os atos 
governamentais oficializados durante o período de permanência do "governo 
itinerante" fora da Capital, bem como sobre o acorr~panhamento das decisões 
tomadas, a fim de se garantir seu cumprimento.(- A Mesa da Assembléia.) 

No 1.144/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita seja 
encaminhado ao Governador do Estado pedido de ampliação do quadro de 
policiais efetivos das Polícias Civil e Militar do Estado. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

No 1.145/2000, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja transcrito 
nos anais da Casa o artigo "Milton, Ontem e Hoje", publicado no jornal 
"Estado de Minas", na edição de 27/2/2000. ( - Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

No 1.146/2000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando se consigne nos 
anais da Casa votos de congratulações com a comunidade do Município de 
lbirité pela passagem dos oito anos de emancipação político-administrativa 
desse município. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.147/2000, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja concedido o 
título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Horst-Heinz Beller, Diretor-
Geral e Industrial da Mannesmann S.A. no Brasil.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 1.148/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Procurador-Geral do Ministério Público com vistas a que 
se.tomem providências quanto à denúncia do detento Sílvio Barbosa Barros. 
(-A Comissão de Direitos Humanos.) 

Da Bancada do PT, solicitando seja promovido debate em Plenário, com os 
candidatos a Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, com vistas a que 
se discutam suas concepções e propostas quanto ao trabalho a ser 
desenvolvido.(- À Mesa da Assembléia.) 

Dos Deputados Carlos Pimenta e Adelmo Carneiro Leão, solicitando se 
comunique ao Secretário da Segurança Pública a liberação dos arquivos 
lacrados à época da CPI do DOPS, cujos trabalhos foram concluídos em 
9/6/98. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Alberto Bejani, Sebastião Navarro Vieira, João Paulo e Durval Ângelo e 
outros e da Comissão Especial da Mercedes-Benz. 
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Comunicações 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 
Trabalho, de Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais e de Turismo e 
dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Maria Olívia (2), Antônio Andrade e 
Paulo Pettersen. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, 

volto a esta tribuna para exercitar um dos meus maiores deveres nesta Casa, 
que é a defesa do consumidor mineiro. Nós, que aceitamos compor a 
Comissão de Defesa do Consumidor, abraçamos um grande compromisso, 
especialmente eu, que recebi com muita gratificação o dever de presidi-la. 

Ontem, à tarde, durante uma reunião dessa Comissão, por iniciativa do 
colega Deputado Bené Guedes, debatemos sobre uma prática abusiva e 
intolerável, que resultou de convênios realizados entre os agentes financeiros 
e a CDL, cujo objetivo seria colocar no cadastro de maus pagadores os 
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação que estão encontrando 
dificuldade para saldar suas prestações, ou, o que é muito freqüente, 
entrariam em juízo, discutindo a legalidade dos reajustes aplicados às 
prestações. Como é sabido, os agentes financeiros, sempre movidos pela 
voracidade, pela ganância incontida, pelo descompromisso que têm com a 
sociedade, têm efetuado todas as manobras para aumentar sua lucratividade 
e, nesse caso, especificamente, estão bloqueando o crédito dos 
consumidores, sitiando o cidadão que está encontrando dificuldade para 
pagar suas prestações. Esse cidadão que acabou acorrendo ao Sistema 
Financeiro de Habitação para tentar realizar o grande sonho da casa própria 
acaba percebendo que esse sonho, na realidade, transforma-se, cada dia 
mais, num pesadelo. Um pesadelo que, nesse caso, conta com a compulsão 
e a contribuição do desejo incontido dos agentes do Sistema Financeiro de 
Habitação, que nada mais são do que Bancos comerciais, como já disse, 
comprometidos apenas com sua lucratividade. E, quando o mutuário, pelas 
variações das prestações, pelo crescimento do saldo devedor, em função até 
de um acidente como desemprego ocorrido na vigência do contrato de 
financiamento, torna-se inadimplente, esses agentes financeiros, insatisfeitos 
com todos os instrumentos de que dispõem para receber esses créditos, se 
valem ainda de um instrumento escuso, ilegal, arbitrário, fascista mesmo: vão 
à CDL e realizam convênio para inscrever, no cadastro de maus pagadores 
daquela instituição - o SPC -, o nome de mutuários que, pelas razões já ditas, 
estão encontrando dificuldade para pagar suas prestações. 

Vejam bem, caros colegas Deputados, que essa situação não pode 
perdurar. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que 
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o devedor não pode ser submetido a constrangimento; nesse caso, mais 
do que constrangimento, há crueldade, porque o cidadão está com uma, 
duas ou dez prestações da casa - que achava que era própria - não pagas 
por "n" razões, não pagas porque não concorda com a variação da prestação, 
à qual os agentes financeiros aplicam a variação da TR, e não o INPC, como 
deveriam. A TR é um indexador do mercado financeiro, um indexador 
inflacionário. A justiça já disse isso "n" vezes. No ano de 1998, a variação 
entre esses dois índices ficou na ordem de 5% e, no ano passado, foi um 
pouco menor, mas também bastante elevada. E o cidadão não paga porque, 
às vezes, está discutindo a legalidade desse indexador, está discutindo a 
legalidade da elevação da sua prestação e vai ter o seu nome inscrito no 
cadastro da CDL, que vai bloquear seu crédito. Quando o cidadão recorre ao 
comércio lojista para comprar um sapato a prestação, para comprar uma 
camisa, seu crédito está bloqueado, porque está devendo ao Sistema 
Financeiro de Habitação. 

E pergunto: por acaso a parcela das prestações do imóvel já pagas não 
estaria constituindo uma garantia suficiente para enfrentar qualquer eventual 
prejuízo que o agente financeiro possa ter? É evidente que sim. Pergunto 
mais: por que bloquear o crédito do cidadão junto ao comércio lojista, se a 
sua dívida não tem nada a ver com o comércio lojista, se a sua dívida se 
originou de um sonho que tinha de adquirir casa própria, sonho que, como já 
disse. tornou-se um pesadelo, mostrando-se inviável e acabou conduzindo o 
mutuário a essa situação não de constrangimento apenas, mas de prejuízo 
efetivo? 

É lamentável que uma instituição como a CDL se preste a essa finalidade. 
Acho até que nesse aspecto poderia dizer - guardadas as necessárias e 
devidas proporções - que a CDL se presta à função de pistoleiro de aluguel. 
A dívida não tem nada a ver com o comércio lojista. Tem a ver com a compra 
da casa própria ou que se imagina seja própria ou que venha a ser própria, e 
a CDL intercede, prestando-se a um papel pouco nobre, colocando-se a 
serviço das instituições financeiras para isolar, ilhar, sitiar, restringir a vida e a 
rotina do cidadão na sociedade, negando-lhe crédito, o que, a meu juízo, 
pode ser um prejuízo e objeto de questionamento judicial, que não apenas 
estabeleça o crédito, mas que dê ao mutuário efetiva indenização por danos 
morais. Acho que a CDL incide numa prática temerária, que a sociedade não 
pode tolerar nem aceitar. 

Por essa razão, estou dirigindo à Mesa um requerimento formulado por 
mim e por vários colegas, com especial destaque aos colegas da Comissão 
de Defesa do Consumidor, cujo teor é o seguinte: 

"Sr. Presidente. os Deputados que este subscrevem requerem a V. Exa., 
na forma regimental, seja encaminhado, em caráter de urgência, ofício ao 
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ilustre Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
solicitando a suspensão imediata do lançamento no SPC dos nomes de 
mutuários que estejam em atraso em prestações da casa própria dos agentes 
financeiros". 

Essa prática cruel e injusta é também ilegal, por contrariar as disposições 
do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se ainda 
desnecessária, porquanto a eventual dívida encontra-se suficientemente 
garantida pela parcela já quitada do imóvel adquirido. 

Outrossim, essa solicitação leva em conta a natureza da inadimplência, que 
não decorre de operação realizada no comércio lojista, e sim de aquisição de 
casa própria. 

Esse requerimento segue assinado por mim e por vários colegas 
parlamentares, de quem busquei a solidariedade para enfrentar essa 
situação, que humilha, avilta e constrange o consumidor e não pode 
permanecer. 

O Brasil é um país de muitos absurdos. Mas temos o dever de denunciar 
todos os absurdos que passarem diante de nós, Deputados, e lutar para que 
caiam por terra. 

Quero aproveitar a minha fala para registrar ainda que, com relação à 
prática da CDL em todo o Brasil, e em especial, em Minas Gerais, porque é 
aqui que temos o limite da nossa competência, ingressei com projeto de lei 
que trata desses sorteios que são feitos tradicionalmente, em épocas 
especiais, pelos lojistas de Belo Horizonte e outras cidades do interior, 
notadamente pelos "shopping centers", com distribuição de carros para 
serem sorteados no fim de ano, dia dos namorados, dia dos pais, dia das 
mães, etc. 

Nessas datas o cidadão vai às lojas, compra um produto e, dependendo do 
valor que gastar, tem o direito de preencher um ou mais cupons, 
proporcionalmente ao valor da compra, para concorrer a um automóvel. Isso 
é muito comum. 

Quando apanha-se o cupom ou as fichas para serem preenchidas, temos 
que colocar dados da nossa intimidade, não só o nome e telefone, mas 
também profissão, endereço, estado civil e coisas mais. Já vi autênticas 
fichas cadastrais serem distribuídas nas lojas para serem preenchidas por 
ocasião dessas compras e subseqüentemente dos sorteios. 

Passado o sorteio, começamos a tropeçar nas fichas pelo meio da rua, 
porque o comércio lojista coloca essas fichas no lixo, e as pessoas que 
coletam aquele lixo, que vendem papel, acabam perdendo algumas fichas. 
Isso caracteriza a devassa da intimidade das pessoas que concorrem a 
esses prêmios. 

Mas mais do que isso e muito pior é vender essas fichas para pessoas 
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interessadas em descobrir a identidade alheia. O perfil das pessoas que 
preenchem essas fichas é o de pessoas desejosas de concorrer a alguma 
coisa. Esse cadastro tem um valor inestimável. O que se verifica, 
normalmente, é que o cidadão, depois de preencher uma ficha dessas, acaba 
recebendo cartas de vários lugares, sem saber como tiveram acesso à sua 
intimidade, ao seu endereço, ao seu CPF, à sua profissão, ao número de 
seus dependentes e outros dados. Pode haver também manipulação de 
dados e falsificação de documentos. Nesse mundo globalizado, na evolução 
da informática, da telemática, é bem possível que uma pessoa consiga forjar, 
com facilidade, esses dados dos concorrentes em uma carteira de identidade 
fraudulenta, porque essas fichas têm até assinatura. 

Ouço, com prazer, aparte do meu colega de comissão Deputado Bené 
Guedes, de quem foi a iniciativa da reunião realizada ontem. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Deputado, peço vênia à 
Presidência, já que está esgotado o prazo, para, rapidamente, valorizar o 
pronunciamento de V. Exa., que é de alta relevância, e também para elogiar 
a competência e o dinamismo que V. Exa. tem demonstrado à frente da 
Comissão de Defesa do Consumidor. Estou ao seu lado como membro da 
Comissão. Ontem tivemos uma reunião realmente muito importante, em que 
demonstramos que é preciso haver algumas mudanças em torno dessa 
questão que envolve e penaliza o consumidor, principalmente o do sistema 
habitacional. Estamos cientes e certos de que a reunião de ontem provocará 
desdobramentos, porque deverá haver sensibilidade para que isso aconteça. 
Era apenas para apoiar e estar ao seu lado neste momento. Seu 
pronunciamento foi muito feliz. Parabéns. 

O Deputado João Paulo - Muito obrigado, nobre Deputado e colega Bené 
Guedes, que foi, na realidade, o autor do requerimento que originou a reunião 
de ontem. Apenas para finalizar, gostaria de dizer que nós não ficaremos 
apenas nesse requerimento, que, tenho certeza, será aprovado pelo Plenário. 
Uma vez insistindo nessa prática fascista, nos recolheremos à justiça para 
evitar que o cidadão continue sendo penalizado cruelmente pela CDL e pelos 
agentes financeiros da habitação, que não têm nenhum compromisso com a 
sociedade. Esse compromisso temos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

da galeria, imprensa presente, estou falando em nome da CPI do 
Narcotráfico. Ao ocuparmos esta tribuna no início da nova sessão legislativa, 
desejamos apresentar à Presidência, aos colegas parlamentares e aos 
servidores da Casa nossa saudação e mensagem de reconhecimento pela 
colaboração recebida. 

O ano que começa vai ser, sem dúvida, de muito trabalho; durante ele, 
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A questão do tráfico é uma das mais sérias com que hoje defronta a Nação 
brasileira. Esta Assembléia, não se omitindo quanto ao assunto, em boa 
hora, instaurou a CPI; nos trabalhos, muito pudemos avançar e já chegamos 
a importantes conclusões. 

A principal conclusão, a nosso ver, é que os tentáculos insidiosos do tráfico 
hoje se estendem aos mais insuspeitados setores da vida brasileira. Ainda há 
poucos dias, tivemos conhecimento de que um integrante de uma das 
maiores famílias de banqueiros do País mantém estreito relacionamento com 
um megatraficante e chega mesmo a subsidiá-lo financeiramente. 

Ao iniciar os trabalhos da CPI, nossa integridade chegou mesmo a ser 
ameaçada, conforme atestam os episódios que são de conhecimento geral. 

Não nos deixamos intimidar, entretanto. Como chefe de família e pai, bem 
como no cumprimento do mandato parlamentar, entendemos ser um dever e 
um privilégio presidir a Comissão. Como tivemos oportunidade de afirmar, é 
preciso chegar ao fundo do poço, identificando os traficantes e 
desmantelando a rede, doa a quem doer. Não importa que os implicados 
sejam parlamentares, empresários, membros das forças de segurança e 
figuras representativas da vida nacional: sobre todos e sobre cada um deve 
prevalecer a lei. 

No caso específico desse trabalho, devemos levar em conta que a 
sociedade mineira espera de nós não um grande estardalhaço, mas uma 
grande solução. Não nos podemos desviar dos objetivos: nossa função não é 
prender traficantes, mas apontar medidas de ordem prática que coíbam a 
atividade criminosa. Entre outros aspectos, devemos encontrar meios para 
que o confisco de bens dos criminosos e a chamada lavagem de dinheiro 
sejam eliminados. Devemos, também, atentar para a estrutura policial e o 
sistema penitenciário: ao que saibamos, nenhum megatraficante permanece 
encarcerado em nosso Estado. Estão todos à solta, graças a uma estrutura 
carcerária ineficiente e à falta de escrúpulo de determinados funcionários. 
Acima de tudo, fica patente que o Código Penal deve ser modificado: nesse 
sentido, estaremos realizando um foro nacional, que nos ajudará a 
equacionar essa matéria tão relevante. 

Vamos continuar os trabalhos da CPI com o mesmo empenho e coragem. 
Para tal, não poderemos prescindir da colaboração de todos os setores da 
comunidade que cooperaram conosco na primeira fase. A todos, nossos 
agradecimentos e a certeza de que prosseguirão a nosso lado nessa magna 
empreitada, especialmente a imprensa, que tem papel fundamental nessa 
CPI. A toda a imprensa mineira, nossos agradecimentos. Esperamos que 
continuem prestigiando e levando nossa reivindicação a toda a sociedade 



z 
(3 

"' 
-~ . .., 
= õ 
c: 
o 

o 

77 
mineira. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Queremos agradecer ao 
Presidente da CPI do Narcotráfico, Deputado Marcelo Gonçalves, e também 
aos outros membros, Deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues, que 
nos deram a honra de ir a Montes Claros a convite da CPI do Narcotráfico 
daquela Câmara Municipal, para que os trabalhos pudessem ser integrados. 
Com certeza, foi de grande valia a sua ida lá, Deputado Marcelo Gonçalves, 
porque Montes Claros, hoje, sofre muitas mazelas. A administração desvia 
dinheiro do SUS, desvia dinheiro da área básica e está sendo acusada pelo 
Vereador Odair Fagundes, do PT, de desvios do FUNDEF. Hoje mesmo, 
infelizmente, pela Rede Globo, vimos a reportagem sobre uma Kombi que, 
com lugar para 9 crianças, estava transportando 26. Então, Montes Claros 
sofre muitas mazelas em razão das dificuldades da seca. Com certeza, a 
visita de V. Exa. nos fez recobrar o ânimo para combater essa chaga de todo 
o País, que é o narcotráfico. Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado pelo aparte, Deputado Arlen 
Santiago. 

Passo a palavra ao Deputado Rogério Correia, relator da CPI do 
Narcotráfico. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Marcelo Gonçalves, 
Presidente da CPI do Narcotráfico em Minas Gerais, queria rapidamente 
parabenizar V. Exa. por trazer a este Plenário nosso trabalho, que ainda está 
em andamento. Essa Comissão não tem sequer dois meses de 
funcionamento, mas já podemos ver a dimensão - como V. Exa. muito bem 
lembrou - das dificuldades que se nos impõem enquanto Deputados 
membros dessa Comissão. 

Sabemos que a questão do narcotráfico, hoje, infelizmente, virou drama 
social no País, não apenas nos grandes municípios, nas grandes Capitais, 
mas também nos pequenos municípios. Esse drama social precisa ser 
combatido de maneira mais séria. É necessário tanto o combate ao tráfico de 
drogas quanto, fundamentalmente, um cuidado especial, para alertarmos a 
sociedade quanto ao significado do uso de drogas e das mazelas que estas 
trazem. 

É evidente que o caos social e o aumento do desemprego facilitam o 
estabelecimento do narcotráfico de maneira tão profunda no nosso País. 
Esse ramo econômico, vamos dizer assim, acaba tendo importância. 
Portanto, é necessário que, de fato, aprofundemos essa discussão, e temos 
feito isso na CPI. 

Gostaria de parabenizar o Presidente pela forma tranqüila com que vem 
~ conduzindo o processo, com responsabilidade e muito senso de apuração. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Agradeço ao Deputado Marcelo 
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Gonçalves a cessão de parte de seu tempo. 

Quero, Deputado, como novo integrante dessa Comissão, indicado pelo 
PSDB, primeiramente, cumprimentar V. Exa. e todos os Deputados membros 
da CPI do Narcotráfico, que estão prestando um inestimável serviço ao 
Estado de Minas Gerais, uma vez que a droga, o narcotráfico tem sido, na 
verdade, um dos principais problemas da juventude em Minas Gerais. 

Espero que, após a conclusão dos nossos trabalhos - já que estou 
chegando para somar ao trabalho de vocês -, possamos apontar as 
verdadeiras mazelas que estão acontecendo e, principalmente, 
responsabilizar as pessoas que usam e abusam da sociedade e da juventude 
do nosso Estado, independentemente de quem seja, porque há muita gente 
boa nessa história que, de dia, usa pele de cordeiro, mas, de noite, usa pele 
de lobo. 

Queria dizer também a V. Exa., Deputado Marcelo Gonçalves, que a ida 
dessa Comissão a Montes Claros foi fundamental. A Câmara Municipal de 
Montes Claros foi a primeira a constituir uma CPI e está trabalhando sério. 
Esse intercâmbio com a Assembléia Legislativa vai dar muito mais força aos 
Vereadores de Montes Claros para a conclusão dos trabalhos. 

Montes Claros é uma cidade problemática, precisa de pessoas sérias, que 
apontem seus problemas, mas não se furtem ao compromisso de apontar 
soluções. Estamos sentindo que o Prefeito da cidade, os Vereadores, as 
Lideranças políticas - aí estão os Deputados Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite -
precisam somar esforços para ajudar Montes Claros a encontrar seu 
caminho, não apenas apresentando a crítica fácil, barata, que não leva a 
lugar algum. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado Carlos 
Pimenta, que, agora, é integrante da CPI do Narcotráfico. 

O Brasil encontra-se numa encruzilhada para a qual convergem problemas 
de toda ordem. Aí estão o desemprego, a pobreza, a falência das estruturas 
de saúde e educação, a excessiva concentração de riqueza e a exclusão que 
penaliza grande parte do povo brasileiro. A tudo isso vem somar-se o 
narcotráfico, este flagelo que ameaça a própria soberania do País. Lutar 
contra ele não é só nosso dever; é preservar nossa condição de Nação livre e 
viabilizar o desenvolvimento humano, em cujos índices o Brasil, hoje, 
destaca-se de maneira tão desvantajosa. 

Assim pensando, reiniciamos os nossos trabalhos, agradecendo a ajuda de 
todos, principalmente da imprensa, que tanto tem colaborado com a CPI do 
Narcotráfico. Agradecemos ao Secretário da Segurança, Dr. Mauro Lopes, 
que nos tem dado todo o seu apoio. Agradecemos especialmente ao 
Governador Itamar Franco, que nos deu total respaldo no tocante à CPI. 
Agradecemos à Mesa da Assembléia e ao seu Presidente, Deputado 
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Anderson Adauto, que em momento algum se furtou a nos dar seu total 
apoio. Queremos continuar com o apoio da sociedade mineira, que nos tem 
sido de grande valia. Aqui falo não somente em meu nome, mas também em 
nome dos demais componentes da CPI do Narcotráfico. 

Sr. Presidente, para terminar, queria deixar registrado, com muita tristeza, o 
acontecido no Município de Esmeraldas, em Tijuco. Uma menina de apenas 
9 anos, com o nome de Rosana Abreu Correia Rodrigues, foi esquartejada, 
estripada, teve suas vísceras e coração expostos, cortados todos os seus 
dedos e fraturado o crânio, tendo sido ainda estuprada. O que mais nos 
espanta é que, depois de tudo isso, esse assassino, esse animal, foi-se 
embora andando, sendo que várias pessoas presenciaram o fato e a polícia 
chegou ao local após duas horas. Isso é um absurdo. Nem um retrato falado 
do assassino foi feito, devido à falta de perícia no local. 

Gostaria de apelar ao Sr. Presidente para que tome providências junto ao 
Comando da Polícia Militar e Civil para que apurem os fatos. Ficamos a nos 
perguntar onde se encontram os direitos humanos dessa criança. Trata-se de 
um ato tão animalesco que nos leva a refletir sobre a necessidade da pena 
de morte para determinados crimes. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dputado edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, 

pessoas presentes nas galerias, representantes da imprensa, a "Folha de S. 
Paulo" traz hoje, na manchete do caderno "Cotidiano", uma notícia que nos 
envergonha como brasileiros. A notícia é a seguinte: "O Brasil é campeão em 
aluno repetente". Nosso País tem 26% de repetentes, segundo dados de 
relatório que compara 16 nações em desenvolvimento. E comparando os 
dados, senhores, vemos que o salário anual médio dos nossos professores 
do ensino primário é menor que o da Argentina, Chile, Uruguai, Tailândia, 
Coréia do Sul, Dinamarca, Portugal, Suíça, Estados Unidos e Reino Unido. 
Quando analisamos o gasto anual por estudante,. vemos que o Brasil gasta 
menos que a Argentina, Chile, México, Itália, Austria, Reino Unido, etc. 
Então, senhores, atualmente, o Brasil ocupa lugar de destaque nas 
distorções da aplicação dos recursos. Em 1996, o Brasil gastou 
R$37.000.000.000,00 em educação, o que equivale, mais ou menos, ao que 
gastou a Espanha. Mas a grande maioria dos recursos foi gasta no ensino 
universitário. O gasto do ensino universitário foi 12,8 vezes maior que o do 
ensino fundamental, enquanto que, nos Estados Unidos, é apenas três vezes 
maior. E ainda mais: o Brasil gasta mais com o ensino superior que a Áustria, 
Bélgica, Dinamarca e Espanha. Por outro lado, quando se analisa o gasto 
com o ensino fundamental, a despesa do Brasil só é maior que a da Índia, 
Jordânia, Malásia e Filipinas. 

Estas duas manchetes de hoje merecem nosso comentário: o maior índice 



80 
de impopularidade alcançado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que é de 49%, segundo pesquisas divulgadas, coincide com o pequeno 
investimento no ensino fundamental e as distorções na aplicação dos 
recursos. 

Outro assunto que talvez contribua para explicar a rejeição popular de 
Fernando Henrique Cardoso e tem conseqüências perversas para o futuro do 
País é o fato de sermos os campeões em repetência de alunos, entre os 45 
países analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico e pela UNESCO. 

Esse é um retrato alarmante da educação brasileira. A repetência de cerca 
de 26% dos alunos matriculados nas primeiras séries mereceu, do Ministro 
da Educação, a opinião irresponsável de que a saída estaria na promoção 
automática dos alunos, opção, para ele, capaz de produzir resultados 
favoráveis, sendo "pedagogicamente defensável". Trata-se, segundo o 
responsável pela educação no País, Ministro Paulo Renato, de produzir 
números artificiais, manipulando o direito a uma educação de qualidade para 
todos. 

Insistindo em manter congelado o valor mínimo gasto por aluno, para 
efeitos de repasse do FUNDEF, o MEC gasta com um aluno do ensino 
fundamental R$333,00, quando, na realidade, esse valor, em Minas, deveria 
ser de R$414,00, segundo os cálculos da própria Lei n° 9.424, de 1996, que 
criou o Fundo. Só nessa diferença, Minas deixa de receber 
R$222.000.000,00 do Governo Federal por ano. 

Um reflexo imediato desse rebaixamento do custo aluno-ano diz respeito 
aos salários dos professores, pela lei, vinculados aos recursos do FUNDEF. 

Na demonstração da "Folha de S. Paulo", expõe-se que o salário anual do 
professor primário é em torno de US$859,00, enquanto o do secundário é de 
US$1.087,00, e o do superior é de US$10.971 ,00. No Chile, o do primário é 
de US$1.797,00; o do secundário, US$1.757,00, e o do superior, 
US$8.512,00, ou seja, há uma distorção com relação ao ensino superior. 

Como apurou a CPI dos Fundos, recentemente concluída nesta 
Assembléia Legislativa, durante o Governo Azeredo, quando houve um 
verdadeiro desmonte da educação pública em Minas, durante vários meses, 
o dinheiro da educação, depositado no caixa único do Estado, foi instrumento 
de despesas inteiramente diversas das recomendadas pela lei. 

O povo brasileiro não pode ficar indiferente ao ataque que os direitos 
sociais têm sofrido no Governo de FHC. A redução dos serviços prestados à 
população, a oposição ao aumento dos salários e a subserviência aos 
interesses dos grandes grupos privados são apenas algumas das 
características do Governo FHC, certamente refletidos na impopularidade 
revelada pela pesquisa publicada nos jornais de ontem e de hoje. 
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Como exemplo de possibilidade do que pode ser realizado quando se 

investe corretamente o recurso público, os resultados obtidos pela educação 
em Belo Horizonte são reconhecidamente um dos mais respeitados 
programas de inovações em educação em curso no País. O ensino 
organizado em ciclos na escola plural de BH tem obtido resultados reais ao 
reduzir a evasão e a repetência. O programa que organiza os alunos por 
faixa etária permite o acompanhamento paralelo para a recuperação dos 
alunos com dificuldade, desde o início do ano letivo. Também o Programa 
Bolsa-Escola tem retirado centenas de crianças de situação de risco social e 
garantido sua permanência na escola. Outra característica importante é a 
gestão democrática nas escolas. Recentemente, a Constituinte Escolar, que 
envolveu professores, alunos e a comunidade foi um importante avanço na 
garantia de que todos devem participar para que os alunos obtenham 
sucesso na educação. 

Ninguém está mais interessado na educação dos filhos do que a 
comunidade escolar. Portanto, há necessidade de que as escolas abram as 
portas para que a comunidade participe efetivamente da gestão e da direção 
da escola. Os pais querem a melhor escola para seus filhos. E, por isso, a 
participação deles vai fazer construir essa melhor escola. Eles sabem muito 
bem que o futuro dos filhos está calcado numa educação de qualidade, com 
visão de futuro. 

Então, senhores, é importante falar de experiências bem sucedidas para 
buscarmos saída para o grave problema da repetência escolar. Daí a 
necessidade prioritária de garantirmos o financiamento para a educação 
básica, invertendo o modelo brasileiro, a exemplo de países mais 
desenvolvidos. Como bem apontou o seminário legislativo que tivemos, no 
ano passado, a honra de ajudar a coordenar, Construindo a Política de 
Educação em Minas Gerais, é preciso ampliar o FUNDEF para a educação 
infantil e o ensino médio. E, nesse sentido, continuaremos nos empenhando. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Edson 
Rezende, V. Exa. fala a respeito do descaso da política neoliberal do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso com todos os brasileiros. Mas V. Exa. diz muito 
bem o que representa uma administração socialista. Temos em Belo 
Horizonte o exemplo do que a Prefeitura, por intermédio do Prefeito Célio de 
Castro, conseguiu na educação. 

Apenas para ilustrar seu brilhante discurso, gostaria de dizer que o 
Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso, quando tirou milhões e milhões 
de dólares para dar aos banqueiros, ele, sem sombra de dúvida, teria 
resolvido todo o problema habitacional da Nação. Não teríamos mais sem-
teto. E a Prefeitura de Belo Horizonte, com todo o empenho, com toda a boa-
vontade, voltada para uma administração socialista, além do belo trabalho 
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que fez na educação, mostrou o que se pode e o que se deve fazer no que 
se refere à habitação. Foram entregues mais de 3 mil casas populares nesse 
período. Temos a bolsa-escola, tão bem lembrada por V. Exa., que é um dos 
grandes avanços do nosso Estado. 

Deputado Edson Rezende, V. Exa. está mostrando com clareza o que é 
uma administração popular. Não é uma administração como a dos governos 
neoliberais, privilegiando sempre quem tem mais. O que o povo deseja e o 
que nós, socialistas, desejamos é uma administração comprometida com o 
povo, com a sociedade. E, graças a Deus, por sorte nossa, por sorte dos 
belo-horizontinos, temos nesta cidade uma administração socialista que é 
exemplo, que é modelo. Assim como V. Exa., nós todos denunciamos essa 
política que aí está. Muito obrigada. 

O Deputado Edson Rezende - Muito obrigado, nobre Deputada Elaine 
Matozinhos. Temos de sair do discurso. Não podemos ficar só nos palanques 
dizendo que a educação é prioridade. É preciso fazer acontecer. Se hoje 
temos cerca de 25 milhões de analfabetos no País e a relação de 
analfabetismo está muito próxima dos problemas sociais, muito próxima de 
empregos com baixos salários ou do próprio desemprego, é sinal de que 
temos de investir mais na educação. E é por isso que a Prefeitura de Belo 
Horizonte dá esse exemplo. Temos de nos congratular com o Prefeito Célio 
de Castro, que, quando investiu na escola plural, trouxe também a 
constituinte escolar, que é uma forma de participação efetiva da comunidade. 
Não podemos apartar a comunidade do poder público; ao contrário, é preciso 
uma participação efetiva no seu destino, especialmente no destino dos 
recursos que devem ir para a ponta do processo, ou seja, para o aluno, 
porque muitas vezes esses recursos ficam no meio do caminho, ficam na 
burocracia. Onde está o aluno, onde está o professor, como está o 
investimento para o aluno, como está o investimento por professor? 

Considerando-se os salários dos professores de Minas Gerais e de todo o 
País, que são menores do que os das Filipinas, do Chile, da Argentina e de 
outros países, vemos que a educação no País vai mal, pois seus recursos 
são distorcidos e muito pouco é investido no ensino fundamental. Mas 
devemos nos lembrar de que tudo deve começar de baixo, e o País está 
invertendo essa lógica, investindo no ensino universitário em detrimento do 
ensino fundamental. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, queremos reafirmar o que dissemos hoje na Comissão de 
Direitos Humanos sobre a nossa visita, representando essa Comissão, à 
cidade do Campo do Meio, no Sul de Minas. Lá, 80 famílias estão 
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acampadas na usina de Ariadinópolis, com 5.000ha, que é propriedade de 
três empresas, apesar de haver grande dívida dessa usina com a União e, 
também, outra com o Governo do Estado. Por ordem judicial, no ano 
passado, uma plantação de 70ha de milho, arroz, feijão e amendoim foi 
retirada por tratores e por 100 policiais. Os trabalhadores que lá se 
encontram, entretanto, continuam resistindo a essa situação, mesmo porque 
as terras pertencem mais aos órgãos públicos que aos particulares, e, neste 
ano, estão com uma previsão de 400t de arroz, feijão, milho e amendoim; 
mas receiam que toda a plantação seja destruída. Por isso houve um ato 
público, em que estavam presentes representantes do INCRA, do Instituto da 
Terra, da Fazenda Nacional Estadual e de advogados da Defensoria Pública. 
Além deles, num fato inédito no Sul de Minas, contamos com a presença de 
D. Diamantino, Bispo daquela Arquidiocese. Havia também mais de 100 
trabalhadores, e, infelizmente, a Câmara Municipal da cidade fechou suas 
portas, não permitindo que a reunião ocorresse dentro desse espaço, que 
deixou de ser democrático, prevalecendo o autoritarismo dos parlamentares. 
Além disso, no momento do ato, corria a notícia de que o Prefeito mandara 
tirar do ar a TV local, subordinada à Prefeitura. Temos de tornar esses fatos 
públicos, não para desmoralizar as pessoas, mas para que possam refletir e 
mudar totalmente essa mentalidade autoritária, que já não cabe em nosso 
País, em pleno ano 2000. Portanto, queremos, na Assembléia Legislativa, 
fazer essa denúncia e sermos solidários com o povo de Campo do Meio. 

Na oportunidade, foi também solicitada pelos trabalhadores a 
disponibilidade de um Defensor Público na cidade, para o acompanhamento 
das famílias, que, muitas vezes, são incriminadas pelas autoridades, por 
meio de fatos mentirosos. 

Solicitaram também o encaminhamento necessário, a fim de que se 
esclareça quem é o atual proprietário daquelas terras, porque no dia anterior 
o Juiz tinha declarado a falência de uma das empresas, e, com isso, as 
informações oficiais que os trabalhadores tinham sofreram alterações. Além 
disso, queremos também contar com a solidariedade da Comissão de 
Direitos Humanos e desta Assembléia para com os trabalhadores da região 
Sul, que sofreram com as enchentes e agora com essas injustiças. 

~ 
~ 

Gostaríamos de refletir sobre o dia de ontem, o último dia de fevereiro, em 
que foram realizados eventos comemorativos do Dia Internacional da 
Conscientização Sobre as Lesões por Esforços Repetitivos - LER -, 
chamados também de distúrbios osteomusculares relacionados com o 
trabalho. É a doença que mais afeta os trabalhadores no Brasil, sendo a 
segunda causa de afastamento do trabalho, de acordo com o INSS, um mal 
que ataca principalmente os trabalhadores em sua fase de maior 
produtividade, causando grande sofrimento, incapacidade e longos períodos 
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de afastamento às suas vítimas. Portanto, precisamos refletir sobre mais 
essa situação dos trabalhadores. 
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Hoje, pela manhã, estivemos na Comissão de Direitos Humanos, 
juntamente com a Comissão do Trabalho, recebendo os trabalhadores da 
ACESITA, que reafirmaram o problema das doenças do trabalho, sobretudo 
naquela empresa, que hoje é uma multinacional francesa, em que os 
trabalhadores estão sendo tratados como escravos. Portanto, são muitos 
casos no País e, principalmente, neste Estado. Nós, como parlamentares 
eleitos pelo povo para defender seus direitos, temos a obrigação de 
acompanhar os fatos e procurar soluções. 

Ontem, o "Estado de Minas" noticiou as mortes de mais duas jovens perto 
do Shopping De! Rey. Estivemos recentemente no Conselho Tutelar e fomos 
alertados de que, nessa região, pode estar agindo algum maníaco sexual, 
porque várias mulheres, em curto período de tempo, foram assassinadas. 
Portanto, apelamos para a Secretaria da Segurança para que dê todo o apoio 
à Secretaria de Mulheres, que está acompanhando esses processos. Não 
podemos admitir que, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, várias 
companheiras jovens, de boa aparência, bonitas, sofram horrores e sejam 
assassinadas, sem que o caso seja desvendado. Os órgãos públicos estão 
sensíveis, mas é preciso que uma equipe especial seja liberada com todos os 
recursos necessários, porque não podemos aceitar que mais companheiras 
possam morrer em virtude da violência, principalmente na hipótese de se 
tratar de um maníaco sexual. O poder público tem de tomar as providências 
com agilidade. Amanhã, apresentaremos à Mesa um requerimento 
solicitando essas providências, para que a Secretaria da Segurança e todos 
os órgãos competentes possam unir seus esforços com a sociedade 
organizada, com os órgãos de defesa dos direitos humanos, com as 
organizações de mulheres, a fim de defender essas companheiras que estão 
perdendo a vida, porque a nossa sociedade, infelizmente, não chegou a um 
nível de qualidade de vida e de proteção que garanta a todos os cidadãos e 
cidadãs o direito à vida, à liberdade, o direito de ir e vir e de trabalhar com 
tranqüilidade. Assim, teríamos essa sociedade que tanto sonhamos, com 
justiça, igualdade e fraternidade. 

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

Deputadas, nos últimos dias há muito sobre o que conversar quanto ao 
comportamento do Governo Itamar Franco. Começo a minha fala com 
absoluta serenidade, reportando-me a todos os coestaduanos da região sul-
mineira . 
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Mineiros, Deputados ou não, temos um enorme empenho e a obrigação 

de assegurar que o Sul de Minas, da mesma forma que outras regiões de 
Minas Gerais, seja beneficiado com obras de toda natureza e, 
particularmente, com a construção ou a reconstrução de estradas que 
eventualmente tenham sido estragadas pelas chuvas. Não há no 
comportamento da Oposição, nesta Casa, uma única manifestação que 
possa sugerir, ainda que de longe, que não desejamos que essas obras 
sejam efetivamente executadas pelo Governo do Estado. Há muito, antes 
mesmo das chuvas, já havia necessidade de consertar as várias estradas no 
Sul, no Norte, no Jequitinhonha e em todas as regiões de Minas Gerais. É 
preciso separar, então, com absoluta clareza, com absoluta tranqüilidade, 
com isenção, a necessidade de execução de obra. 

O que temos denunciado desta tribuna - coisa de que não abriremos mão 
de continuar fazendo - é que faz parte de nosso trabalho, faz parte de nossa 
função como Deputado - é uma atribuição constitucional dos Deputados 
Estaduais da Assembléia de Minas Gerais -, a fiscalização de todos os atos 
do Poder Executivo. E o que estamos exigindo, em nome da transparência, 
em nome dos interesses maiores da população de Minas Gerais, é que se 
use corretamente o dinheiro público, é que se use corretamente o dinheiro 
recolhido dos impostos dos cidadãos de Minas Gerais. O que exigimos é que 
se faça com clareza, com transparência e, sobretudo, com respaldo legal, 
qualquer medida, seja de construção de estradas, seja de construção de 
penitenciárias, seja de qualquer natureza, que envolva despesa com dinheiro 
público. 

A nossa denúncia, que neste momento é uma suspeita com fortes 
elementos, é que estão usando a tragédia das chuvas no Sul de Minas para 
justificar ··maracutaia", para justificar a entrega de obras sem licitação, 
sobretudo, para empresas, de uma forma ou de outra, ligadas aos atuais 
governantes. Temos procurado demonstrar evidências nesse sentido. Ainda 
ontem. foi possível - e hoje está nos jornais - pois mostramos 3 novas 
dispensas de licitação, totalizando, agora, 21, num valor de R$53.700.000,00. 
Só as novas dispensas que tive oportunidade de anunciar ontem, publicadas 
no diário oficial do dia 10 de fevereiro, totalizavam R$2.300.000,00. 

Pois bem, o Vice-Governador, Newton Cardoso dizia em entrevista pública 
aos jornalistas que não sabia de nenhuma das empreiteiras que tinham 
ganho obras sem licitação. Ele desconhecia o nome delas. Eram empreiteiras 
que usualmente trabalhavam para o DER-MG. Ontem já tive a oportunidade 
de mostrar algumas empreiteiras que não tinham tradição de trabalho com o 
DER-MG e nunca tinham feito nenhuma obra para esse órgão. E o mais 
grave, são empreiteiras ligadas aos atuais governantes, aos atuais 
detentores do poder. Referi-me à UIM, de Juiz de Fora, que é historicamente, 
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tradicionalmente ligada ao Governador Itamar Franco. 

A outra a que me referi é a TAMASA, uma empreiteira de Contagem, que 
tem lá a sua sede e construiu uma usina de asfalto para atender ao Prefeito 
Newton Cardoso; tem, portanto, uma ligação antiga com o Vice-Governador, 
Newton Cardoso. 

Pois muito bem, se não bastasse isso, quero lembrar ainda, em nome da 
transparência e da verdade: há outras empreiteiras ligadas notoriamente ao 
Vice-Governador, como a EMPAR Engenharia - de propriedade do Sr. 
Roberto Maluf. Para aqueles que não se lembram, esse senhor foi Secretário 
de Estado de Obras do Governador Newton Cardoso, mas o Vice-
Governador hoje não se lembra dessa empresa nem desse senhor. Ele não 
conhece ninguém, nem as empreiteiras que ganharam obras sem licitação. 

Há a SESEMGE Engenharia, também ligada ao Sr. Roberto Maluf, que foi 
Secretário de Obras do Governo Newton Cardoso. Mas o Vice-Governador 
não se lembra das empresas que ganharam obras. 

Nos anais desta Casa temos registrado um discurso proferido pelo ex-
Deputado Mílton Salles, denunciando desta tribuna que durante o Governo 
Newton Cardos houve o loteamento das obras do Estado por algumas 
empreiteiras. E digo ainda que entre essas empreiteiras denunciadas ainda 
no período Newton Cardoso já estavam a empreiteira TAMASA e a 
empreiteira SAGENDRA, que receberam obra sem licitação, publicada em 1 O 
de fevereiro passado no jornal "Minas Gerais". Mas, o Sr. Newton Cardoso 
não se lembra de quais empreiteiras ganharam obras sem licitação. Esse fato 
está noticiado no caderno especial do jornal "Estado de Minas", editado no 
último dia do Governo Newton Cardoso, dia 15/3/91. E há uma referência 
explícita à empreiteira TAMASA e à empreiteira SAGENDRA, como 
favorecidas pelo Governo Newton Cardoso. São as mesmas que agora, mais 
uma vez, recebem obras sem licitação, em nome de interesses superiores 
deste Governo. 

Não sei, quero deixar claro, não sei o grau de envolvimento do Governador 
Itamar Franco nessa história. 

Quero dizer aqui que não considero privilégio, nem me honraria ser o 
primeiro a denunciar problemas quanto a honradez ou a probidade do 
Governador. Não quero fazê-lo e não vou fazê-lo. Mas é preciso dizer que o 
Governador eleito de Minas Gerais se chama Itamar Franco e ele é 
responsável por tudo que ocorre na atual administração. 

Se coloca a raposa para tomar conta do galinheiro, é responsável por isso 
e tem de assumir essa responsabilidade. A prova maior dessa 
responsabilidade está nas minhas mãos. O Governador Itamar Franco, para 
tentar desfazer uma trapalhada, que foi o anúncio do fim da moratória, sem 
licitação de agência fez publicar, no "Minas Gerais", no dia 11 de fevereiro, 
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um novo decreto - o Decreto n° 40.922, que modifica o Decreto n° 39.388, 
de 1998. Esses decretos dizem respeito a quem autoriza a dispensa ou a 
inexigibilidade de licitação. O Governador Itamar Franco, por esse novo 
decreto, traz a si essa responsabilidade, retirando-a do Secretário de Estado 
da Administração e Recursos Humanos. Faz isso no dia 11, mas com efeito 
retroativo para o dia 4 de fevereiro, para dar cobertura legal ao que fez no dia 
6 de fevereiro, que foi o anúncio, em rede nacional de televisão, sem licitação 
de agência, do fim da moratória. Por esse decreto, o Governador é também 
diretamente responsável por permitir a dispensa de licitação de todas essas 
21 obras no dia 1 O de fevereiro. No dia 1 O, quando foi publicada no "Minas 
Gerais" a dispensa de licitação para essas obras em rodovias mineiras, o 
Governador tinha chamado a si a responsabilidade da dispensa de licitação, 
através do Decreto n° 40.922. Para surpresa de todos nós, hoje, dia 
1°/3/2000, o Governador volta a publicar novo decreto no "Minas Gerais" - o 
Decreto n° 40.947, de 29/2/2000, que modifica o Decreto n° 40.922. Hoje, o 
Governador devolve a responsabilidade da dispensa de licitação ao 
Secretário de Estado da Administração. Por que tanta mexida? Pergunto aos 
Srs. Deputados e à população do Estado de Minas Gerais: o que está 
havendo? Por que tanta mexida nos decretos que estabelecem a 
responsabilidade sobre inexigibilidade de licitação? O Governador, agora, já 
não quer assumir as responsabilidades por esses atos? Isso tudo precisa ter 
resposta. Faz parte da nossa obrigação, do nosso compromisso com a 
população de Minas Gerais, nós, que fomos eleitos pelo voto popular, 
denunciarmos essas questões e solicitarmos que tudo seja apurado, que tudo 
isso seja explicado, e exigirmos transparência e honradez de um Governo 
que se diz honrado, de um Governo que quer fazer as coisas com 
transparência e com clareza. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Deputado Amilcar Martins, veja como 
é o tratamento. Ontem, essa fase da reunião se estendeu até às 15h40min. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estou apenas avisando, 
Deputado, apenas comunicando, não tomei nenhuma decisão. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, estou me dirigindo ao Deputado 
Amilcar Martins, que está com a palavra, para lhe dizer que ontem essa fase 
foi até às 15h40min para atender aos Deputados da base do Governo. É o 
que acontece nessa Assembléia. 

Gostaria de dizer que nosso requerimento de instalação de uma CPI, para 
que pudéssemos ter a averiguação de todas essas denúncias, os Deputados 
da base do Governo não querem assinar. Parece que o Governo tem medo 
de alguma coisa, porque agora vem com uma CPI retroativa - não sei se vai 
até o Governo Newton Cardoso. Vai ser apresentado um grande bolo para 
discutir tudo isso. É uma relação lamentável de vassalagem. Deputado 



Amilcar Martins, ontem, em Brasília, o Governador Itamar Franco exigiu a 
autonomia do Congresso Nacional. Muito obrigado. 
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O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte) - Agradeço, Deputado 
Amilcar Martins. Gostaria apenas de ressaltar que V. S., como todo o Brasil, 
muito bem conhece a trajetória do Governador Itamar Franco. Sua passagem 
pela Presidência da República se deu num momento de grave crise das 
instituições nacionais. Depois de dois anos, quando S. Exa. deixou a 
Presidência, o País vivia um quadro de democracia plena e de normalidade. 
Isso tudo bem indica e demostra que o Governador Itamar Franco não é 
homem de fugir de suas responsabilidades. O que S. Exa. quis com esse 
decreto foi fazer um ordenamento, mas jamais fugiu nem vai fugir de suas 
responsabilidades. Portanto, acho indispensável que fique esse 
esclarecimento e, mais do que isso, a proposta da CPI que subscrevemos 
tem como objeto fazer a análise de todas as obras num determinado período 
que tenham sido executadas ou contratadas em caráter de emergência. 

É ainda orientação do Governador do Estado que toda e qualquer suspeita 
que possa ocorrer no seu Governo, imediatamente, a bancada governista 
apóie e hipoteque toda iniciativa nesta Casa para manter a transparência do 
Governo, que, pela figura maior do Governador, é exemplo de honradez no 
trato com a coisa pública. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)- Gostaria de esclarecer que 
há um equívoco na interpretação do Deputado Miguel Martini. Tomamos a 
iniciativa de propor uma CPI para investigar todos esses contratos feitos em 
caráter de emergência ou calamidade pública. Essa iniciativa foi nossa, uma 
vez que a proposta da Oposição - com todo o respeito - era abrangente e não 
teria resguardo no Regimento Interno, porque não definia com clareza o 
objeto a ser apreciado pela CPI. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Gostaria apenas de registrar que 
ficamos satisfeitos em saber, através do Líder do Governo, que a base 
governista vai assinar o pedido de instalação de uma CPI que a Oposição 
está fazendo. Então, fizemos o pedido de que se investigasse o processo 
licitatório, e agora a base do Governo está liberada para assinar o pedido de 
instalação de uma CPI. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, termino rapidamente, 

agradecendo a todos pelos apartes. Deputado Alberto Pinto Coelho, a 
manifestação do Governador Itamar Franco, em entrevista coletiva, há dois 
dias, quando foi francamente desrespeitoso com jornalista do "Estado de 
Minas", não reflete essa intenção que V. Exa. acaba de declarar. 

De qualquer maneira, no meu entendimento, quanto à iniciativa tomada 
pela base governista de apurar todas as dispensas de licitação dos últimos 
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anos, não há nada a temer por parte do Governo passado. Não há a 
preocupação de tergiversar nem esconder coisa alguma. Lamento apenas 
que seja uma tentativa de embolar o meio-de-campo, ou seja, de misturar. 
Temos fatos concretos e objetivos que estão em processo de apuração. 

Mas, de qualquer maneira, em primeiro lugar, queremos deixar clara nossa 
decepção pelo fato de a bancada governista não ter dado respaldo a uma 
manifestação legítima da bancada de Oposição. Existem nove CPis em 
funcionamento nesta Casa, tentando mexer com o Governo passado, mas, 
no primeiro momento em que se solicita uma investigação profunda de atos 
do Governo Itamar Franco, a bancada governista se sente desconfortável e 
precisa embolar o meio-de-campo, misturar alhos com bugalhos. 

Mas não há problema. Vamos investigar todas as questões. Espero que o 
Líder da Situação, Deputado Alberto Pinto Coelho, reflita efetivamente sobre 
a posição do Governador e que esta Assembléia, junto com outras entidades, 
com outras forças vivas de Minas Gerais, possa investigar com clareza a 
razão de todas essas coisas que estão acontecendo. 

Termino dizendo que, se a vontade do Governador é ordenar a legislação 
sobre a dispensa de licitação, por que o decreto do dia 11 de fevereiro, 
modificando o de 1998, se, agora, volta novamente a vigorar o de 1998? É 
difícil. Não parece uma tentativa de ordenamento. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

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

13 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado o prazo 
destinado a esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e 
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para 

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 33/2000, do 
Deputado Sargento Rodrigues e outros, que dá nova redação ao art. 137 da 
Constituição do Estado. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; 
suplente- Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo- Deputado Antônio 
Carlos Andrada; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo PFL: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PL: efetivo -
Deputado Cabo Morais; suplente - Deputado Pastor George; pelo PPS: 
efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Luiz Menezes. 
Designo. À Área de Apoio às Comissões. 
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Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 25a 
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.089/99, da Deputada Maria Olívia; 
de Assuntos Municipais - aprovação, na 29a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.049 a 1.052/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
1.057/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 1.062 a 1.071/2000, da 
Deputada Maria Olívia; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 26a 
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.061/2000, da Deputada Elaine 
Matozinhos; e do Trabalho - aprovação, na 31a Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 671/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 687/99, do 
Deputado Ivo José, e 688/99, do Deputado Chico Rafael (Ciente. Publique-
se.); e pelos Deputados Antônio Andrade - informando sua indicação para 
Líder da Maioria; e Paulo Pettersen - informando sua indicação para Líder do 
PMDB (Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros, em 

que solicitam a constituição de comissão parlamentar de inquérito para, no 
prazo de 120 dias, apurar as possíveis irregularidades nos processos 
licitatórios realizados, com dispensa ou inexigibilidade de licitação, pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais, a partir de janeiro de 1995. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, o papel do Poder Legislativo é a fiscalização, e fiscalização 
intransigente. Mas para que essa fiscalização não seja tomada pela paixão 
partidária ou tratada como algo pessoal, tem de ser, antes de tudo, uma 
fiscalização fundada nos princípios legais da ética e da responsabilidade. 

A Bancada do PT é a mesma desde o início de sua atuação, em 1983. Por 
sermos coerentes e agirmos da mesma forma, apresentamos, na legislatura 
passada, um pedido de uma CPI para apurar irregularidades na privatização 
da CEMIG e entendíamos que era função do Poder aprovar tal mecanismo, 
previsto na Constituição Federal, na Estadual e em nosso Regimento. Mas, 
pasmem os senhores, a bancada governista de então impediu que 
conseguíssemos mais de 13 assinaturas. Também, na legislatura passada, 
tentamos apresentar pedido de uma CPI relativa à privatização do BEMGE e 
do CREDIREAL. E, após termos conseguido 29 assinaturas, protocolado o 
requerimento, muitos Deputados, que hoje usam da tribuna para exigir o 
papel de fiscalização da Assembléia, retiraram suas assinaturas. Ficamos 
somente com oito assinaturas do PT, algumas do PDT e do PMDB. 
Deputados, que hoje denunciam, preferiram, para ser Governo, renunciar à 
sua posição como parlamentar, de forma medrosa e subserviente ao 
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Governo. Acompanhamos as notícias dos últimos dias e entendemos que 
são graves, tratando-se de coisas que precisam ser apuradas. Mas nós, aqui, 
nesta mesma tribuna, também na legislatura passada, fizemos uma 
denúncia, dizendo que um Secretário do Governo Azeredo fez o Fórum das 
Américas sem licitação, absurdamente sem licitação. E não tivemos apoio 
para iniciarmos a ação fiscalizadora por parte da Assembléia, porque aquele 
Secretário achou que, para fazer o Fórum das Américas, era melhor atender 
a empresas que tivessem vínculos com seus partidos. 

Também apresentamos um pedido de apuração das obras de 
terraplenagem do local onde está localizada hoje a Mercedes-Benz. Pasmem 
V. Exas. com a denúncia de que a empresa de um Secretário muito próximo 
do ex-Governador executou essas obras sem licitação. E não tivemos, 
também, o apoio da base do Governo de então, na sua maioria, para 
apurarmos esse fato. 

Poderíamos citar outros, como a fábrica de remédios da FUNED, também 
feita sem processo licitatório. Poderíamos citar outro, como durante a 
enchente de 1996: enquanto Minas Gerais afundava na lama, o Governador 
afundava os pés na neve, e várias obras foram feitas sem processo licitatório. 
Também não conseguimos o apoio da bancada do Governo de então, hoje 
na Oposição, para apurar. 

Sr. Presidente, vamos permitir que as denúncias atuais sejam apuradas, 
mas o nosso pedido de CPI é para que se apurem também as denúncias que 
fizemos no Governo passado, com as quais estamos, hoje, engasgados na 
garganta, porque foram obras feitas sem licitação. E quem tiver de ser 
responsabilizado que o seja, mas não podemos ouvir um discurso 
demagógico em palanque, em véspera de eleições, daqueles que não 
tiveram a mesma coerência da vez passada. Vamos apurar, sim, apurar tudo. 
É por isso que o nosso requerimento se referencia em janeiro de 1995 até a 
data atual. Quem for responsável que pague. Esse é o papel do Poder 
Legislativo, sem paixão partidária. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficamos 
felizes, mas bastante felizes mesmo, porque essa proposta do Deputado 
Ourval Ângelo vem coroar a votação no Congresso Nacional da implantação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós, do PSDB, não temos nenhum temor, 
até porque as contas do Governador Eduardo Azeredo já foram aprovadas 
desde 1997. Agora estamos muito tranqüilos, porque nossa proposta de 
averiguar as licitações, por intermédio de uma CPI, não tem tido um respaldo 
do Poder Legislativo, apenas das Bancadas do PFL e do PSDB nesta Casa. 
Gostaríamos de levantar o espírito de luta, de trabalho, de responsabilidade 
de todos os Deputados, na sua lide parlamentar, cuja função principal é 
legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Mas, quando se partiu, depois de 9 
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CPis realizadas nesta Casa, para buscar algum ato em que não tenha 
havido lisura do Governador passado, apresentamos uma, que não foi aceita 
nem assinada pela maioria dos Deputados da Situação, nenhum deles se 
propôs a assinar, estamos tendo dificuldade. 

E, por isso mesmo, hoje, num ato de oportunismo, a Situação propõe uma 
CPI, buscando levantar as obras do Governo passado em que não houve 
licitação, generalizando para tornar tudo nebuloso, em que a maioria do 
Governo vai opinar e fazer uma CPI de carta marcada. Essa proposta da 
Situação é exatamente porque reconheceu o perigo da culpa no cartório na 
proposta da nossa CPI de levantar as licitações do Governo desastrado, que 
iniciou sua moratória irresponsável e unilateral, nesta Casa, no dia 1° de 
janeiro. 

Queremos deixar nosso protesto, pedindo a todos os parlamentares que 
cumpram seu dever nesta Casa, porque a CPI não tem carta marcada, é 
obrigação do Poder Legislativo, é inerência das nossas atividades. Dessa 
forma, Minas Gerais será bastante engrandecida, com a responsabilidade de 
cada um nesta Casa. Conclamo a todos os Deputados que assinem a nossa 
CPI. Haverá uma superposição, mas apuraremos os fatos. O PSDB, o PFL e 
a Oposição nesta Casa não têm medo dos resultados. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, em um primeiro momento, 
durante a fala do Líder Alberto Pinto Coelho, senti uma alegria. Então, pensei 
que conseguimos fazer com que os Deputados da base governista 
entendessem a urgência e a necessidade desta CPI que vão assinar. O 
próprio Deputado Durval Ângelo informou-me que não era a que tínhamos 
pedido. Disse que seria bom investigarmos mesmo. Aí, percebi onde estava o 
sofisma e o engodo. Querem começar desde 1995 para chegar às obras 
atuais, quando todo esse processo já tiver passado e já não se justificar essa 
CPI. A sociedade já estará desarmada, e certamente outros escândalos 
virão, e as atenções estarão voltadas para eles. Pude perceber que a 
intenção - espero que não seja isso - é a de formar uma grande cortina de 
fumaça para esconder aquilo que não pode ser defendido. É isso que está 
parecendo ser, porque, se quisessem, assinariam nossa CPI. Bastaria 
acrescentar que retroage até a outra data. Esse processo é simples. Isso 
seria perfeitamente aceitável. 

Agora, vão retroagir a um Governo que já foi julgado pela sociedade, pelo 
Tribunal de Contas e por esta Casa, quando aprovamos suas contas. A vida 
desse Governo já foi vasculhada por nove CPis. Pasmem os senhores, se 
alguma não assinei, foi porque não me pediram. Assinei todas que me 
pediram. Quem tem medo da verdade? Quem não teme não tem o que 
esconder. Queremos investigar. Pelo que me consta, das nove, a não ser 
alguns contextos políticos, nada se encontrou até agora. 
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Agora, a sociedade quer saber por que 18 contratos, de uma vez, foram 

feitos sem licitação. Foram 21, com as 3 cadeias que foram construídas, mais 
a ADEMG e a comunicação, que não sabia que era tão urgente. Para 
comentar uma moratória de mentirinha, justifica gastar R$513.000,00 para 
uma cadeia nacional? Na minha maneira de entender, isso só pode ser feito 
por alguém que está com a idéia fixa de ser Presidente da República e quer 
dizer isso para o Brasil. E foram expostas inverdades, mas era tão urgente, 
que podia dispensar a licitação. 

Ainda tenho esperança de que este Poder se mostrará realmente 
autônomo e independente e fará uma CPI para apurar o que a sociedade 
espera. Ela não aceitará que uma cortina de fumaça seja jogada em tudo o 
que aconteceu. Há outros fatos que estamos levantando e anunciaremos não 
demorará muito. Peço desculpas, Sr. Presidente, por estar falando muito alto. 
Deveria ter abaixado o tom, mas meu sentimento está aflorando. Ficamos 
satisfeitos quando percebemos que há verdade, sinceridade e autenticidade 
naquilo que se quer. Estamos percebendo que há uma tentativa de calar a 
Oposição e estender uma cortina de fumaça sobre esse fato que a sociedade 
quer que seja explicado. 

Não é só essa questão dos 21 contratos, temos outras que precisam ser 
esclarecidas. O Governador, numa hora, puxa para si, não sei com que 
intenção, e, logo depois, após um escândalo desses, devolve para o 
Secretário. O que a sociedade espera é que tenhamos transparência neste 
Governo. Não basta fazer um discurso dizendo que o Governo é 
transparente, é preciso ser, pelo menos, democrático, para liberar até a base 
para investigar todas as coisas. 

Achamos que isso vai ser uma grande cortina de fumaça, mas ainda temos 
esperança de que os nobres pares e esta Presidência não permitam que 
assim seja. É preciso haver uma apuração isenta para que esta Casa seja 
valorizada ainda mais. Muito obrigado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 10 

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

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

esclarece que, com relação à solicitação de CPI formulada pelo Deputado 
Durval Ângelo e outros, que já foi lida e deu origem à suspensão dos nossos 
trabalhos, houve entendimento entre os Líderes da Oposição e da Situação, 
da Maioria e da Minoria, junto com o Líder do Governo, para que fosse criada 
uma comissão com quatro Deputados - dois da base do Governo e dois da 
Oposição, ou seja, dois da Maioria e dois da Minoria. Esses terão o prazo de 
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24 horas para apresentar um texto que seria assinado por todos os 
membros da Casa objetivando o mesmo que a Situação e a Oposição 
desejam. Portanto, a Presidência não vai despachar hoje o requerimento e 
aguardará até amanhã para que haja o entendimento. 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Alberto Bejani, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
41/99; e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em que solicita a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 52/99, uma vez que este se 
encontra em condições de ser apreciado em Plenário. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa Acordo de Lideranças em que a totalidade 

dos Líderes com assento nesta Casa, nos termos do § 4° do art. 73 do 
Regimento Interno e tendo em vista o surgimento de fatos novos que 
demandam esclarecimentos, acordam que seja apreciado pelo Plenário desta 
Casa requerimento para que a Comissão Especial da Mercedes-Benz tenha 
sua segunda prorrogação por mais 30 dias. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 1° de março de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
O Sr. Presidente- Requerimento da Comissão Especial da Mercedes-Benz, 

em que, nos termos regimentais e em face do Acordo de Líderes, solicita a 
prorrogação, por mais 30 dias, de seu prazo de funcionamento. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado João Paulo, em que solicita que seja 
encaminhado ofício ao ilustre Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte, solicitando-lhe a suspensão imediata, no lançamento no 
Serviço de Proteção ao Crédito - SPC -, dos nomes de mutuários que 
estejam em atraso com prestações da casa própria perante os agentes 
financeiros. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar e 

agradecer os colegas pela solidariedade da Casa, que já previa seria 
efetivada. Quero dizer, ainda, que, no final do pronunciamento, tive um 
aparte, e não pude concluí-lo com relação ao projeto de lei que protocolizei 
na Casa, propondo que esses sorteios de carros e outros bens dados pelos 
shoppings centers se façam sem a necessidade de o consumidor preencher 
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uma ficha cadastral para se habilitar ao sorteio. Que se faça como o bilhete 
de loteria: anunciado o número; se o sujeito ganhar, vai lá e recebe o bem, 
sem ser identificado, porque isso tem causado um prejuízo muito grande. 
Obrigado, Presidente. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Sr. Presidente. Não vou usar o 

tempo todo a que tenho direito; em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a 
Mesa, por meio da Presidência e das Lideranças, que chegaram a um acordo 
a respeito das investigações das denúncias feitas pelo "Estado de Minas". 

Em segundo lugar, ficamos satisfeitos por ver que, realmente, há 
amadurecimento dos Deputados. Nós, que somos principiantes, estamos 
começando a entender que esse trabalho realmente merece o aplauso da 
população de Minas Gerais, pois, independentemente de partido, será objeto 
de investigação aquilo que foi denunciado. 

Fora isso - e já apresentei o requerimento -, gostaria de aproveitar essas 
investigações para pedir, na forma regimental, que seja também investigada 
a destinação dos recursos da "caixinha" do Conselho Rodoviário, oriundos 
dos 5% do pagamento de obras junto ao DER-MG e 4% da taxa de custo de 
gerenciamento operacional dos transportes coletivos intermunicipais e da 
região metropolitana. 

Era esse o adendo que gostaria de fazer. Já temos assinaturas suficientes. 
Para não gastarmos mais CPis, que tal investigação fosse incorporada à que 
será criada. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 

de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, de 
27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir 
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Eduardo Brandão opina 
pela manutenção do veto. O veto teve sua discussão encerrada na reunião 
extraordinária de hoje, nos termos do art. 244. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos à 

tribuna para fazer o encaminhamento de votação do projeto relativo ao veto 
parcial do ilustre Governador Itamar Franco à competência de a TURMINAS 
estabelecer convênio com a Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR. 

Antes de comentar o veto, gostaríamos de saudar a ilustre Deputada Elbe 
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Em que pese ao turismo, por falta de investimentos, ainda estar tímido, em 
Minas, nossa Deputada tem lutado e trabalhado para o seu desenvolvimento. 
Ela buscou, com esse projeto, conseguir recursos para o incremento do 
turismo. Mas, quanto às alegações do veto, também as entendemos como 
uma oposição construtiva, que deseja ajudar o Governador, que entende o 
papel do Executivo, que tem suas razões. Diante das dificuldades financeiras 
e econômicas do Estado, o Governo não poderia facilitar essa iniciativa 
unilateral, ou mesmo isolada, da TURMINAS, que tem como objetivo apenas 
operacionalizar. Já existe toda uma estrutura de secretaria montada para 
cuidar desses convênios. Entendemos o papel do Governador, sabendo que 
procura desempenhar suas funções com a honradez que lhe é peculiar. 
Entendemos, também, que a burocracia inchada dificulta as ações 
governamentais. Ao apresentar veto, deseja simplificar as atribuições 
relativas ao turismo. Por isso, sintetizando, vamos votar favoravelmente ao 
veto, em que pese haver tramitado nesta Casa o projeto, sendo que foi 
aprovada a proposta da Deputada Elbe Brandão. Mas as justificativas do veto 
nos convencem, de forma que a Oposição atua entendendo as dificuldades 
enfrentadas pelo Governo, principalmente quanto aos indicadores sociais 
relativos à saúde, à educação e às dificuldades que tem para cumprir seus 
compromissos com o funcionalismo com um comprometimento de folha que 
ultrapassa 80%. Temos, para qualquer projeto dessa natureza, uma alegação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está sendo estudada no Congresso 
Nacional. Em que pese às posições contrárias a essa lei, ela é um marco 
necessário do início de um debate que começou no Congresso Nacional e 
não pode ser rejeitado pelos mineiros. Tive notícias, pelo jornal, de que a 
discussão foi unilateral, apenas se falou mal da lei, dizendo ser ela 
impraticável, inexeqüível. Mas nós, no Poder Legislativo, temos de dar 
subsídios para formatar, pelo menos, o esqueleto da lei, dar os devidos 
contornos, criar ramificações para que possa ser um instrumento, uma 
ferramenta de administração do Poder Executivo. Pelas razões expostas, a 
Bancada do PSDB, que é Oposição na Casa, votará favoravelmente, pois se 
encontra junto com o Governo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Maria 

Tereza Lara, público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, 
queremos encaminhar a votação desse veto parcial do Sr. Governador à 
Proposição n° 14.212. Trata-se de um dos inúmeros vetos que teremos que 
apreciar neste reinício dos trabalhos da Assembléia Legislativa. É um veto 
parcial, mas apreciaremos alguns vetos totais a projetos de Deputados e 
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Deputadas encaminhados ao Governo. Na maioria das vezes, os projetos 
receberam veto total. Temos o trabalho de elaborar o projeto; gastamos, 
muitas vezes, um ano ou mais para discuti-lo; convidamos a sociedade e as 
entidades para nos ajudar; os projetos recebem emendas e substitutivos de 
outros Deputados. Para nós, um veto deveria ser acompanhado por uma 
justificativa muito forte por parte do Governador do Estado. Do contrário, não 
deveria receber apoio por parte da Assembléia Legislativa. 

Infelizmente, nesta legislatura, temos visto a aprovação dos Deputados a 
esse procedimento do Governador. Em alguns casos, são mantidos os vetos 
relacionados a matérias que dizem respeito até a CPis. Os Deputados 
dedicam-se ao trabalho nas comissões com muito zelo, com muito cuidado. A 
Assembléia apóia e aprova os projetos oriundos das comissões, mas, ao 
final, vemos o veto do Governador do Estado a essas matérias. Mesmo as 
proposições vindas das CPis ou de comissões permanentes são vetadas. 

Gostaria de chamar a atenção dos Deputados para o cuidado que 
precisamos ter para com o trabalho desempenhado pelos companheiros 
Deputados e acompanhados por nós nas comissões. Quando esse trabalho é 
vetado pelo Governador, temos que ter muito cuidado em mantê-lo, porque 
esses projetos foram acompanhados por nós e fomos até relatores de alguns 
deles. Assim, apoiamos essas proposições, votamos favoravelmente a elas, 
apresentamos emendas, discutimos não apenas com os outros Deputados e 
nas comissões, mas também com a sociedade de Minas Gerais, que é 
convidada a comparecer à Assembléia Legislativa. E quando o Governador 
veta essas matérias, elas voltam para cá, e o que é que muitos Deputados 
fazem? Mantêm o veto do Governador, apesar de terem participado de sua 
elaboração, de terem sido seus relatores, de terem ajudado a enriquecer o 
projeto. Quando o projeto é vetado e volta, o Deputado vira de lado e passa a 
ser contra ele. 

Por isso temos de ter cuidado, especialmente com relação aos vetos. Esse 
é um dos pontos vitais dos trabalhos dos Deputados, que é de propor leis. 
Apreciaremos muitos vetos, e vários Deputados gastaram muito tempo nisso. 
A sociedade deslocou-se para a Assembléia Legislativa, e alguns vieram de 
outras regiões para discutir o projeto. Muitas vezes votamos pela 
manutenção do veto do Governador, contra tudo o que foi discutido aqui. A 
questão da TURMINAS e da Secretaria de Turismo, tivemos oportunidade de 
discutir exaustivamente nesta Casa. Foi exaustivo aguardar uma promessa 
de Governo por mais de um ano. Ficamos aqui aguardando por muito tempo 
0 que era prioridade para o Governo, que era o projeto de criação da 
Secretaria de Turismo. Infelizmente o Estado de Minas Gerais é lento nos 
avanços. Um dos vetos foi ao Programa Estadual de Proteção a Vítimas e 
Testemunhas, que recebeu uma contribuição muito grande da Deputada 
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Indo a Brasília, com os Deputados Glycon Terra Pinto e Miguel Martini e os 
membros da Comissão de Direitos Humanos, tivemos a oportunidade de 
inscrever dois cidadãos de Minas Gerais no Programa Nacional de Proteção 
a Vítimas e Testemunhas. Um deles foi o Sr. Oracy Rodrigues, testemunha 
da CPI da Carteira de Habilitação. No dia 18 de fevereiro, saiu de Minas 
Gerais e está no Programa Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas. 
Depois de um ano de trabalho para que pudéssemos ter o Programa no 
Estado de Minas Gerais, o Governador vetou-o. 

Minas Gerais, que demorou um ano para ter a sua Secretaria de Turismo, 
apesar de o Governo dizer que era uma prioridade -, é muito lenta com 
relação ao seu Governo, porque o Programa também já existe no Brasil e em 
outros países desde 1700. Agora tivemos o veto desse Programa. Estamos 
atrasados. Ficamos aguardando, por um ano, que esse projeto fosse enviado 
à Assembléia Legislativa. Apesar de não termos recebido a mensagem do 
Governo, a Secretaria já estava funcionando virtualmente. Essa é uma outra 
questão que está no Ministério Público para apuração. Esperamos que os 
responsáveis pelo funcionamento da secretaria virtual possam ressarcir aos 
cofres públicos o que gastaram enquanto a Assembléia Legislativa não tinha, 
por lei, criado a Secretaria de Turismo. Aguardamos o encaminhamento de 
votação dos outros Deputados ao veto do Governador. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, por gentileza, vou 
encaminhar a votação do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212. 

Questões de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, vemos que não há "quorum" 

para a continuação dos trabalhos. O Regimento Interno determina a 
presença, em Plenário, de 26 Deputados para o prosseguimento da reunião. 
Por essa razão, solicito o encerramento da reunião. E gostaria que os 
câmeras da TV Assembléia mostrassem a verdade do que afirmo. Não sei se 
há orientação por parte da Presidência para que os câmeras não mostrem o 
Plenário vazio, mas a verdade é que não há número regimental. 

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito que seja feita a 
chamada para recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - É regimental. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados, para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, que, somados 

aos 4 parlamentares que estão nas comissões, perfazem o total de 39 
Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos. 
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O Deputado Amilcar Martins profere discurso para encaminhar a votação 
do veto, o qual será publicado em outra edição. 
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O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na verdade o 
tempo que me resta é muito pequeno. Queria fazer uma discussão geral 
sobre a questão dos vetos do Governador, que é, inclusive, prerrogativa do 
Poder Executivo, no que diz respeito à relação que se estabeleceu entre o 
Governo Itamar Franco e esta Assembléia Legislativa, que é de desrespeito e 
ofensa à nossa soberania, autonomia e independência. Isso aconteceu desde 
a eleição da Mesa Diretora, passando por vários episódios e chegando até os 
18 vetos a projetos aprovados nesta Casa, de Deputados de todos os 
partidos políticos. Foram projetos consensuais, descutidos e acertados com a 
liderança do Governo, no sentido de que seriam respeitados pelo Sr. 
Governador. No entanto, nem tudo que se acerta aqui é cumprido lá, pois a 
memória do Sr. Governador é curta. Como meu tempo já se esgotou, gostaria 
de deixar, pelo menos, minha palavra de protesto, indignação e reflexão, pois 
temos que pensar sobre o significado dos vetos em geral do Governador 
Itamar Franco e no seu desrespeito para com a Assembléia Legislativa, para 
maior autonomia, independência e soberania do Poder Legislativo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, não há "quorum" para a 

votação do veto. 
O Sr. Presidente - Deputado, acabamos de fazer a recomposição de 

"quorum", e a chamada registrou a presença de 39 Deputados. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 

processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão 
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à 
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que 
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. 
Em votação. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico . 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não há "quorum" para 

votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. 
Questão de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Solicito recomposição de "quorum", Sr. 
Presidente. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados; há 4 

Deputados nas comissões, perfazendo o total de 39 Deputados. Há "quorum" 



para votação. A Presidência vai renovar a votação do veto. Em votação. 
- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Não há "quorum" para 
votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 56, que extingue o Fundo de Previdência Complementar 
dos Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais - PRELEGIS. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. 
Em discussão, o veto. Para discutir o veto, com a palavra, o Deputado João 
Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, nas razões do Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar n° 56/99, que extingue o PRELEGIS e dá 
outras providências, o Governador diz que ao considerar para sanção essa 
proposição de lei é conduzido a opor veto ao § 1° do art. 7°, tendo em vista 
razões de ordem legal e de interesse administrativo. Em suas razões, o 
Governador continua dizendo que o § 1° ora vetado dispõe que 58% dos 
recursos que couberem à Assembléia Legislativa no rateio do saldo 
remanescente dos haveres patrimoniais a serem recolhidos ao Tesouro 
Estadual serão aplicados em programas constantes nos planos 
governamentais, estabelecendo que esses recursos serão depositados em 
conta específica vinculada ao cumprimento de tais programas. 

"Trata-se" - diz o Governador -, "como se nota, de vinculação 
desnecessária diante da regra inscrita no inciso I do art. 7° da proposição, 
que já prevê como esses recursos serão aplicados, prefixando seu emprego 
em obras. instalações e equipamentos e no atendimento de propostas 
priorizadas no Orçamento Participativo, envolvendo execução a ser efetivada 
no âmbito do orçamento fiscal, mediante afetação de recursos que permitam 
o integral cumprimento das finalidades previstas no referido inciso I do art. 7° 
da proposição. Além disso" - diz o Governador -, "a vinculação pretendida, 
sendo. como ficou assinalado, desnecessária em face dos próprios dizeres 
da proposição, fere ainda a regra do caixa único, que a legislação estadual 
reproduz em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Federal no 4.320, de 
17/3/64, segundo o qual o recolhimento de todas as receitas far-se-á em 
estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer 
fragmentação para criação de caixas especiais, assim entendidas as 
vinculações que interditam o uso de tais recursos, em detrimento da boa 
execução orçamentária. 

Cabe assinalar, ademais, que, se os ingressos de recursos no Tesouro 
Estadual não se sujeitam legalmente a eventuais vinculações, essa vedação 
de direcionamento de recursos constitui condição do contrato sobre a 
liquidação da dívida do Estado com a União, em razão do qual o Estado se 
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de atender aos encargos assumidos neste instrumento. 
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Essas são as razões de ordem legal e de interesse público que me levam a 
vetar o§ 1° do art. 7° da Proposição de Lei Complementar n° 56 ... " 

O Governador diz, então, que devolve a proposição à egrégia Assembléia 
Legislativa para reexame. 

Vemos, nas razões do veto do Governador que, na verdade, interessa-lhe 
desviar esses recursos para o caixa único do Estado. É esta a pretensão do 
Governador do Estado: que esses recursos façam parte, sejam desviados, 
levados para o caixa único do Estado, e que não permaneçam com a 
obrigatoriedade proposta pela Assembléia Legislativa, de uma conta 
separada, de que esses recursos fossem depositados em conta específica, 
vinculada ao cumprimento de tais programas. É isto o que o Governador está 
dizendo: não quer essa conta vinculada; quer que sejam desviados esses 
recursos para o caixa único do Estado, não entendendo ser possível essa 
conta específica. Ao contrário, pretende o Governador que todo esse recurso 
esteja no caixa único do Estado. 

A Lei Complementar n° 56 mereceu um exame cuidadoso por parte da 
Assembléia Legislativa. A Comissão Especial que tratou da apreciação dessa 
lei, teve a oportunidade de, no seu relatório, dizer que o Governador do 
Estado, no uso de suas atribuições, encaminhou veto parcial à apreciação da 
Assembléia, por meio da Mensagem n° 71/99, e a Comissão Especial emitiu 
seu parecer sobre essa matéria. "O art. 7° da proposição", diz o relator, "faz o 
rateio da parte dos recursos que couberam à Assembléia, estipulando seu 
inciso I que 58% serão recolhidos do Tesouro Estadual para serem aplicados 
em programas de Governo constantes nos planos governamentais 
relacionados com obras, instalações e equipamentos e no atendimento das 
propostas de natureza orçamentária priorizadas no Orçamento Participativo, 
definidos no orçamento do Estado. Os incisos 11 e 111 destinam 32% para a 
obtenção do equilíbrio atuarial do IPLEMG e 10% à conta da Assembléia 
Legislativa, respectivamente. 

O parágrafo 1°, do art. 7°, único dispositivo objeto de veto, estabelece que 
os 58% destinados ao Tesouro Estadual, conforme o inciso I, serão 
depositados em conta específica, instituída para a finalidade descrita no 
referido inciso". Analisando o dispositivo vetado, concorda o relator com as 
razões apresentadas, ao estabelecer a obrigatoriedade de que os recursos 
destinados ao Tesouro sejam depositados em conta específica. Diz o relator 
que o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao 
princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para 
criação de caixas especiais. Cabe ressaltar que continua valendo o inciso I, 
que estabelece como serão aplicados os recursos a serem enviados ao 
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Tesouro. O que está em questão é tão-somente a abertura da conta, que 
fere a regra do caixa único. Temos aqui as razões do veto do Governador. 
Pretendeu a Assembléia Legislativa que 58% dos recursos fossem aplicados 
nessas prioridades, retiradas do Orçamento Participativo, que, anteriormente, 
tinha o nome de Audiência Pública Regional e, agora, de Orçamento 
Participativo. Pretendeu a Assembléia dar algum recurso para que fossem 
atendidas as prioridades das regiões de Minas Gerais, que têm uma 
expectativa muito grande do atendimento pelo Orçamento Participativo 
daqueles pleitos que foram levados às chamadas audiências públicas 
regionais. Temos visto que a expectativa das pessoas é de atendimento, 
mas, diz o Governador do Estado, esses recursos serão colocados no caixa 
único do Estado e serão utilizados apenas nas prioridades do Orçamento 
Participativo, não podendo ser utilizados em nenhum outro programa do 
Governo, nem para outra ação governamental. Não é possível essa conta 
especial, porque esse recurso tem de estar no caixa único do Estado, mas 
será utilizado apenas para atender às prioridades da Audiência Pública 
Regional ou do Orçamento Participativo. 

Então, depois que a Assembléia Legislativa apreciar esse veto do 
Governador, não teremos essa conta especial. O recurso será todo desviado 
para o caixa único do Estado, que atenderá às prioridades das audiências 
públicas regionais, do Orçamento Participativo. 

Nosso sempre atento Deputado Mauro Lobo quer um aparte. Sei que o 
Deputado dará uma grande colaboração a esta discussão e, por isso, com 
muito prazer, concedo-lhe o aparte. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Deputado João Leite, V. Exa., na 
discussão desse veto, mencionou esse conceito de unidade de tesouraria, 
que era o caixa único. Hoje, denomina-se conta única. No ano passado, 
tivemos uma CPI para estudar, avaliar e, conforme o requerente dessa CPI, 
expor os desvios do Fundo. No desenrolar da CPI, ficou muito claro que não 
havia desvio. Havia apenas o encaminhamento para essa conta única dos 
recursos disponíveis em diversos fundos ou em diversas outras contas de 
autarquias ou de programas do Governo do Estado. Essa unidade de 
tesouraria era até uma exigência legal. Entendemos que a CPI foi útil para 
esclarecer sobre a conta única e sua necessidade, com vistas à melhor 
organização e controle das finanças do Estado. 

Por outro lado, ela apresentava um problema: quando o recurso era 
demandado, não se encontrava disponível. Ou seja, iam buscar um recurso 
num dos fundos geridos pelo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, mas 
o Tesouro ou a Secretaria da Fazenda não podiam, não tinham como, não 
queriam ou tinham outras prioridades de atendimento que não incluíam 
aquela demanda específica. Discutimos essa situação muitas vezes, não 
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apenas na CPI, mas também na Comissão de Fiscalização Financeira. 
Apresentamos até um substitutivo ao projeto de um colega que disciplinaria a 
conta única. O que estamos propondo nesse substitutivo é a criação de um 
fundo de liquidez dentro da conta única. Ou seja, uma espécie de colchão de 
liquidez, como temos em uma agência bancária, que tem, hoje, apenas 7% 
ou 8% de seus depósitos disponíveis. O que queremos com isso é atender ao 
Executivo, que precisa controlar as finanças do Estado, mas, ao mesmo 
tempo, garantir para aquelas contas credoras da conta única que esses 
recursos sejam liberados, quando houver necessidade. 

Então, acho que essa discussão acontecerá novamente quando o projeto 
vier a Plenário. É muito importante que discutamos o assunto a fundo, porque 
precisamos entender não aquilo que a situação imaginava na CPI, ou seja, 
acabar com a conta única. Acho que, se isso acontecesse, ela estaria 
prestando um grande desserviço ao próprio Governo que defende. Além 
disso, se mandássemos o projeto propondo a extinção da conta única, acho 
que seria vetado de plano, aliás, nem passaria, porque obviamente o 
Governo orientaria sua base para que não o aprovasse. Particularmente, 
também defendo a manutenção da conta única, mas não na situação atual. É 
preciso dar condição de liquidez às diversas demandas que surgem. 

Portanto, Deputado, acompanhando sua apresentação, gostaria de dizer 
que V. Exa., com muito brio, está expondo a toda a sociedade mineira o veto 
a esse projeto e as razões do veto. E, mais ainda, V. Exa. está se 
aprofundando em determinados assuntos que são muito pertinentes neste 
momento. Cumprimento, mais uma vez, a V. Exa. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Tendo em vista a 
configuração de "quorum" para votação, a Presidência, nos termos do§ 5° do 
art. 249 do Regimento Interno, vai renovar a votação do veto à Proposição de 
Lei n° 14.212. Em votação. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
-Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho -

Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Cabo Morais 
- Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Ivo José- João Batista de Oliveira - João Paulo -
João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira- José Henrique- José Milton -
Luiz Fernando Faria -Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votou "não" 1 Deputado, 
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totalizando 39 votos. Portanto, está mantido o veto ao inciso 11 do art. 2° 
da Lei n° 7.658, de 27/12/79, contido no art. 1° da Proposição de Lei n° 
14.212. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar n° 56, que extingue o Fundo de Previdência 
Complementar do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais - PRELEGIS. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para continuar a 
discutir o veto, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Mauro Lobo. Sabia que V. 
Exa. iria trazer uma grande contribuição à nossa discussão desta tarde. No 
ano passado, esse veto seria considerado um desvio de verbas. Isso é o que 
foi dito. O Governo quer colocar no caixa único os recursos do PRELEGIS. 
Seria o desvio dos recursos do PRELEGIS. Agora, deveríamos manter o veto 
do Governador ao desvio dos recursos para o caixa único do Estado. 
Precisamos discutir isso melhor. 

*- Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite- Sr. Presidente, como V. Exa. pode ver, não temos 
número suficiente de Deputados para a continuação dos trabalhos. Gostaria 
que encerrasse, de plano, esta reunião, mas peço que mantenha o meu 
tempo, porque gostaria de discutir mais, com os Deputados, esse veto 
parcial. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- A Presidência verifica, de plano, a 

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 
20 horas, e de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos temos dos editais de 
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 24/99 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia onze de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparece no auditório do Campus 
Universitário Professor Darcy Ribeiro, da Universidade Estadual de Montes 
Claros - UNIMONTES -, o Deputado Carlos Pimenta, membro da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença, também, do Deputado Arlen Santiago. O 
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e informa 
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que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o tema objeto 
da Comissão, relativo à dotação de recursos à UNIMONTES. A seguir, a 
Presidência esclarece que serão ouvidos os Srs. José Geraldo de Freitas e 
Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor e Vice-Reitor da UNIMONTES, 
respectivamente; Danivan Borges Mendes, Conselheiro Universitário, 
representando o Sr. Fhad Zuliani Costa Castro, Presidente do Diretório 
Central dos Estudantes - DCE - da UNIMONTES; José Hélio Guimarães 
Carvalho, Vereador, representando o Sr. Tarcísio lran Rego, Presidente da 
Câmara Municipal de Montes Claros; Ronaldo Mata Dias, Presidente da 
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene -AMAMS -; Roberto 
Mauro Amaral, Diretor da SUDENE; Geraldo Edson Souza Guerra, Diretor-
Geral do Hospital Universitário Clemente de Faria; João Canela, Diretor do 
Centro de Ciências Biológicas da Saúde; Wildemar Maimino da Cruz, Prefeito 
Municipal de Janaúba; representantes de diversas entidades de Montes 
Claros e outros participantes. Dando prosseguimento, passa-se a palavra aos 
convidados mencionados, que fazem as suas exposições e respondem às 
perguntas formuladas pelos Deputados e por representantes de entidades de 
Montes Claros, conforme consta nas notas taquigráficas. Logo após, o 
Presidente solicita à assessoria da Comissão que envie à Reitoria da 
UNIMONTES as notas taquigráficas das reuniões realizadas na Comissão, 
para que sejam devidamente apreciadas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e do Deputado Arlen 
Santiago, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Carlos Pimenta, Presidente - Paulo Piau -Álvaro Antônio. 

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Marcelo 
Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Está 
presente também o Deputado Antônio Roberto. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente procede à leitura da 
seguinte correspondência: ofício do Deputado Federal Cabo Júlio em que 
pede apoio desta Casa, manifestando sua insatisfação com o tratamento 
inadequado e desumano que o 22° Batalhão de Polícia Militar vem 
dispensando ao Cabo Roberto Luiz Alves de Oliveira e encaminha cópia de 
ofício que enviou ao Comandante Severo Augusto da Silva Neto solicitando a 
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revisão das punições aplicadas ao referido Cabo; ofício da Ouvidoria de 
Polícia esclarecendo que a Corregedoria de Polícia decidiu pelo 
arquivamento do pedido de providências em favor do Sr. Danney Elias 
Filgueiras, já que aquele órgão não é detentor de atribuição para eventual 
reparação de dano, e que o processo foi encaminhado à Assessoria Jurídica 
da Coordenação de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte; 
memorando interno do Coronel José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-
Maior da Polícia Militar, em que trata dos disparos acidentais e intimidativos 
realizados por policiais militares e solicita aos demais comandantes que 
procurem, junto a suas equipes, atenderem à meta "erro zero"; ofício da 
Associação dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
informando que ex-policiais civis estão cumprindo pena na Penitenciária de 
Segurança Máxima de Contagem e na Casa de Detenção Antônio Dutra 
Ladeira em pavilhões comuns, junto a outros detentos, e pedindo 
providências, conforme publicado no "Diário do Legislativo em 12 de fevereiro 
último; ofícios do Sr. Robson Sávio Reis de Souza, Diretor da Subsecretaria 
de Direitos Humanos de Minas Gerais: informando que o Sr. Marcos Coelho 
de Oliveira, que cumpria pena em Unaí foi transferido para a Penitenciária 
Nelson Hungria; e esclarecendo que encaminhou o Requerimento n° 612/99, 
que trata de ofício enviado pelo Delegado Carlos Moura, da Comarca de 
Venda Nova, ao Secretário de Estado da Segurança Pública, já que as 
cadeias públicas ainda se encontram sob a administração dessa Secretaria; 
resposta do Coronel José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da 
Polícia Militar, a requerimento da Comissão, informando que a denúncia 
formulada pela Sra. Maria lramaia Oliveira contra policial da 65a Companhia 
da PM não se confirmou; ofício do Sr. José Roberto Gonçalves Rezende, 
Ouvidor de Polícia, informando que a Policia Militar decidiu pelo 
arquivamento da denúncia formulada pelo Sr. Paulo Oscar Aquino, motivada 
pela impossibilidade da elucidação dos fatos; ofício do Sr. José Francisco da 
Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, encaminhando ofício do Sr. 
José Roberto Gonçalves Rezende, Ouvidor de Polícia, em que informa que a 
denúncia formulada pelo Sr. Geraldo de Oliveira, ex-policial militar, foi 
repassada à Polícia Militar e que aquela ouvidoria ainda não obteve resposta; 
carta do Sr. Ernando Corrêa Borges, morador do Bairro Santa Terezinha, em 
Patrocínio, denunciando a instalação de empresas de torrefação de café 
nesse bairro e pedindo providência (a Presidência determina que essa carta 
seja encaminhada à Comissão de Meio Ambiente por se tratar de matéria 
afeta a essa Comissão); cópia da resposta do Juiz de Direito da Comarca de 
ltaguara ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais de Belo 
Horizonte, informando sobre a situação do detento Antônio Carlos de Araújo 
Fonseca; resposta do Sr. Mauro Lopes, Secretário de Segurança Pública, 
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informando que os dados constantes no Requerimento n° 883/99 não são 
suficientes para investigar o desaparecimento do menor Paulo César 
Gonçalves; ofício do Coronel PM José Antônio Borges informando que as 
denúncias de irregularidade praticadas por policiais militares em Manhuaçu 
estão sendo apuradas, conforme publicado no "Diário do Legislativo em 15 
de janeiro último; oficio do Ouvidor de Polícia informando que sindicância da 
Polícia Militar concluiu pela procedência dos fatos relatados pelo Sr. José de 
Miranda dos Santos relacionados com o desaparecimento de seu filho, 
conforme publicado no "Diário do Legislativo em 5 de fevereiro último; ofício 
do Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, encaminhando ofício do Superintendente-Geral da 
Polícia Civil em que informa que as visitas aos presos recolhidos na Divisão 
de Crimes contra o Patrimônio ocorrem uma vez por mês, conforme 
publicado no "Diário do Legislativo" em 5 de fevereiro último; ofício da 
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, encaminhando cópias dos 
ofícios atinentes aos casos do Sr. Franco Araújo Prata e da Sra. Marlei das 
Graças Alves Pinto, conforme publicado no "Diário do Legislativo" em 8 de 
janeiro último; ofício do Ouvidor de Polícia informando que os fatos que 
culminaram na rebelião dos presos da Cadeia Pública de Janaúba estão 
sendo apurados por meio de Inquérito Policial da 22a Delegacia Regional da 
Segurança Pública desse município, conforme publicado no "Diário do 
Legislativo" em 8 de janeiro último; relatório de visita da Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo à cidade de 
Chiapas, no México, realizada entre 22/10 a 6/11/99, conforme publicado no 
"Diário do Legislativo" em 18 de fevereiro último; ofício do Sindicato dos 
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais em que solicita 
a realização de um reunião pública com a presença da Sra. Ângela Maria 
Prata Pace Assis, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, para se 
discutir o porquê de os presos ainda não terem sido transferidos da 
Secretaria da Segurança Pública para aquela Secretaria; ofício do Sr. 
Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-MG, informando sobre a execução 
do serviço de ligação de esgoto do prédio localizado na Rua Clorita, n° 64, e 
que a ligação do prédio n° 100 depende da prumada de esgoto primário e 
outros serviços; ofício do Coronel Severo Augusto da Silva Neto, 
Comandante de Policiamento da Capital, encaminhando os autos da 
sindicância que apura a denúncia de agressão formulada pelo Sr. João Paulo 
Inácio contra a policial Andréa Danielle Janhsen e informando sobre o 
arquivamento dos procedimentos, conforme publicado no "Diário do 
Legislativo" em 12 de dezembro último; correspondência da Sra. Rosemary 
Mafra Nunes Leite, Presidente da 43a Subseção da OAB-MG, informando 
sobre a completa desestruturação da Polícia Civil em Governador Valadares 
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e pedindo providências da Comissão junto à Secretaria Estadual da 
Segurança Pública; carta do Sr. Nancy Barbosa Torres, de Governador 
Valadares, denunciando que seu filho Demétrio Lyrio Torres, estudante do 
último ano de Medicina, foi barbaramente assassinado e que seu filho Wilde 
Lyrio Torres foi baleado com dois tiros, encontrando-se em estado grave, 
pelo detetive Rânderson Ribeiro Campos e pedindo providências. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 683/99, (relator: 
Deputado Marcelo Gonçalves}, na sua forma original. Em seguida, passa-se 
à fase de discussão e votação de proposições da Comissão, quando são 
aprovados os seguintes requerimentos: da Deputada Maria Tereza Lara: em 
que solicita seja designado um membro da Comissão para acompanhar a 
ocupação de famílias de trabalhadores rurais na Fazenda de Caio Martins, 
em Esmeraldas; em que solicita seja designado um membro da Comissão 
para participar de ato público em defesa dos acampados em uma fazenda no 
Município de Campo do Meio, a se realizar na próxima sexta-feira, às 14 
horas; dos Deputados Maria Tereza Lara, Edson Rezende e Adelmo Carneiro 
Leão, em que solicitam seja realizada reunião conjunta da Comissão com as 
Comissões de Agropecuária e Política Rural e de Educação, para se obterem 
informações sobre a Fundação Caio Martins, particularmente sobre a sua 
unidade no Município de Esmeraldas e sobre a ocupação recentemente 
organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Em seguida, o 
Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Marcelo Gonçalves, 
em virtude da apreciação de matéria de sua autoria. Ato contínuo, são 
aprovados os seguintes requerimentos do Deputado João Leite: em que 
solicita seja realizada audiência pública em Governador Valadares para tratar 
de denúncias feitas pela OAB dessa cidade e pelas famílias das vítimas de 
assassinato praticado por policial civil; em que solicita seja encaminhado voto 
de congratulações ao Deputado Federal Hélio Bicudo por sua escolha para 
presidir a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos - OEA -; em que solicita seja realizada audiência pública para se 
discutir o relatório apresentado pela Promotoria de Defesa dos Direitos 
Humanos, no qual estão relatados fatos relacionados com o exercício de 
polícia em Minas Gerais, em desrespeito aos direitos dos cidadãos. A seguir, 
o Deputado Marcelo Gonçalves retorna a Presidência ao Deputado João 
Leite, que passa a palavra às seguintes pessoas que formulam denúncias à 
Comissão: André Cristiano Miranda, Joaquim Carlos Vieira Rios, de Teófilo 
Otôni, e o Vereador Adalberto Duarte da Silva, de Uberlândia. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
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convoca os membros da Comissão para a prox1ma reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de março de 2000. 
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Maria Tereza Lara, Presidente- Glycon Terra Pinto- Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Ás dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, Agostinho 
Patrús, Chico Rafael e Sargento Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor 
Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão . O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e faz a leitura da seguinte correspondência: ofício da Câmara 
Municipal de Três Pontas. Passa-se à 1a Fase da Ordem do dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Arlen Santiago, relator 
do Projeto de Lei n° 597/99, no 2° turno, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Sargento Rodrigues. Este solicita prazo regimental para emitir o 
seu parecer. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, relator do 
Projeto de Lei n° 599/99, no 1° turno, emite seu parecer pela aprovação da 
matéria. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Registra-
se a presença do Deputado Arlen Santiago. Passa-se à 2a Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. É colocado em votação o 
Requerimento no 977/99, da Comissão de Direitos Humanos. Para 
encaminhar a votação, usam a palavra todos os Deputados presentes. O 
Deputado Sargento Rodrigues apresenta proposta de substitutivo ao 
mencionado requerimento. Colocado em votação, é o requerimento aprovado 
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado. Em seguida, são colocados em 
votação e aprovados os 995/99, da Comissão de Administração Pública; 
1.019/99, dos Deputados Alberto Bejani e Márcio Kangussu; 1.025/99, do 
Deputado Dinis Pinheiro; 1.027/99, do Deputado Luiz Tadeu Leite; 1.031/99, 
do Deputado Gil Pereira, sendo rejeitado o Requerimento n° 1.030/99, do 
Deputado Sebastião Costa. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o 
Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento solicitando convidar o Sr. 
Roberto Amaral, Diretor Regional da SUDENE em Montes Claros, para 
reunião da Comissão, a fim de fazer uma explanação sobre as atividades 
dessa Agência de Desenvolvimento do Nordeste, seu plano de ação para o 
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quatriênio 2000/2003, dando ênfase à programação para o combate 
permanente das secas no vale do Jequitinhonha e na região Norte de Minas. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de março de 2000. 
Doutor Viana, Presidente - Chico Rafael - Sebastião Navarro Vieira -

Sargento Rodrigues - Arlen Santiago. 
ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Adelmo Carneiro Leão, 
Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e Sebastião Costa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência dá ciência do recebimento de correspondência do 
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas de Minas Gerais, manifestando-se contrariamente à redução da 
idade limite de imputabilidade penal e solicitando apoio junto aos Deputados 
Federais para que rejeitem essa medida. A seguir, informa que a reunião se 
destina a apreciar matéria constante na pauta e que houve distribuição de 
matérias a relatores, cabendo ao Deputado Ermano Batista os Projetos de 
Lei n°s 790, 792, 793 e 804/2000; ao Deputado Antônio Júlio, os Projetos de 
Lei n°s 785, 796 e 805/2000; ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, os 
Projetos de Lei n°s 788, 794, 797, 809/2000 e o Projeto de Lei Complementar 
n° 22/2000; ao Deputado Agostinho Silveira, os Projetos de Lei n°s 800, 803 
e 807/2000; ao Deputado Eduardo Daladier, os Projetos de Lei n°s 789, 791, 
801 e 806/2000; ao Deputado lrani Barbosa, os Projetos de Lei n°s 784, 799 
e 808/2000; e ao Deputado Paulo Piau, os Projetos de Lei n°s 795 e 
798/2000. 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° 21/99 com a Emenda n° 1 e dos Projetos de 
Lei n°s 696/99 com a Emenda n° 1 e 786/2000 com as Emendas n°s 1 a 4 
(relator: Deputado Agostinho Silveira); 712/99 na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 787/2000 (relator: redistribuído 
ao Deputado Sebastião Costa) e o parecer que conclui pela 



o 

111 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de 
Lei n° 723/2000 (relator: Deputado Eduardo Daladier). Os Projetos de Lei n°s 
651 e 703/99, que receberam pareceres concluindo pela sua 
inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade, tiveram sua discussão 
adiada em virtude de pedidos de vista ao parecer deferidos pela Presidência. 
Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o 
envio do Projeto de Lei n° 723/99 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, 2 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier - Antônio Júlio - Adelmo 

Carneiro Leão- Agostinho Silveira. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de 
fevereiro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ronaldo Canabrava, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião 
é ouvir o Sr. José Luiz Rocha, ex-Presidente do BEMGE, a quem convida a 
tomar assento à mesa dos trabalhos. O Presidente registra também a 
presença do Sr. Marcos Bastos, ex-Superintendente de Informática do 
BEMGE, assessor do Sr. José Luiz Rocha. Com a palavra, o convidado faz 
sua exposição e, em seguida, responde a perguntas dos Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Doutor Viana e Mauro Lobo. Após, ele entrega documentação 
ao Presidente, e este solicita à assessoria que a inclua nos autos do 
processo. A Presidência passa a palavra ao Sr. José Luiz Rocha, que faz 
suas considerações finais. O Deputado Adelmo Carneiro Leão, com a 
palavra, apresenta sugestão para que o dia das reuniões ordinárias da 
Comissão passe de quinta-feira para quarta-feira, no mesmo horário, a partir 
da terceira semana de março. Colocada em discussão e votação, fica a 
alteração aprovada. O Presidente informa que o inteiro teor da reunião consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
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Ronaldo Canabrava, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Cristiano 
Canêdo - Sebastião Costa. 
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ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 24/99 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Carlos Pimenta, Paulo Piau, Márcio Cunha e José Milton, 
membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado José Milton, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater, em 
audiência pública, o tema objeto da Comissão Especial, a dotação de 
recursos à UEMG e à UNIMONTES. Ato contínuo, esclarece aos Deputados 
e aos demais participantes que serão ouvidos os Srs. Gerson de Britto Mello 
Boson, José Gama Dias e Eduardo Andrade Santa Cecília, respectivamente, 
Reitor, Pró-Reitor de Administração, Finanças e Planejamento e Pró-Reitor 
de Pesquisa e Extensão da UEMG; Hélcia Maria Silva Veriato, Presidente do 
DCE da UEMG; Nelcy das Neves Ramos e Lavínia Rosa 
Rodrigues,respectivamente, Presidente e Diretora do Sindicato dos Docentes 
da UEMG - SINDUEMG; Elton Santos, Secretário-Geral do Conselho 
Municipal da Juventude de Belo Horizonte - CMJ-; Celina Alves Padilha 
Arêas, Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais -
SINPRO-MG; Gilson Soares, Secretário-Executivo da FUNEDI, e Antônio 
Carlos Batista, Diretor da Faculdade de Direito de Passos. Registra-se, ainda, 
a presença dos Srs. Domingos Sávio Lins Brandão, Marina Ewelin Wasner 
Machado, Vera Lúcia Viana de Macedo, Janete Gomes Barreto Paiva, José 
Januzzi de Souza Reis, José lldeu Corgozinho, Ana Rita Moura, Regina 
Márcia Pereira de Oliveira, Messias Antônio Silva, Paulo Roberto Ferreira, 
Maria de Lourdes Melo Prais, Elizabeth Figueiredo, Maria José Reis 
Machado, Rodolfo José de Moura Neto, José Maria da Conceição de Oliveira, 
Carlos Alberto Menezes da Costa Filho, Júlio Cézar de Almeida e Benedito 
Cortez Domingos. O Presidente tece as considerações iniciais relativas ao 
objetivo da reunião e, em seguida, passa a palavra aos convidados, que 
fazem sua exposição e respondem às perguntas formuladas pelos Deputados 
e pelos participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados pela 
participação e pelos valiosos subsídios prestados aos trabalhos da 
Comissão; agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da 



Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Carlos Pimenta, Presidente - Paulo Piau -Álvaro Antônio. 

ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
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Às quinze horas do dia vinte e nove de fevereiro de dois mil, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, Cabo Morais, 
Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Roberto, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar o relatório final da 
Comissão. Em seguida, passa a palavra ao Deputado Cabo Morais, relator 
da Comissão, que faz a leitura do relatório final. Na fase de discussão, é 
solicitada vista do relatório pelo Deputado Cristiano Canêdo, o que é 
concedido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária a ser realizada dia 2/3/2000, às 1 O horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de março de 2000. 
Antônio Roberto, Presidente - Márcio Kangussu - Sargento Rodrigues -

Cabo Morais - Cristiano Canêdo -João Paulo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 780/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ambrósio Pinto, pretende seja 
declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Sagrado Coração de 
Jesus, com sede no Município de Ubá. 

Publicada em 24/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõem os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no Estado 

possam ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1° da 
Lei no 12.972, de 27/7/98. 

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

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 780/99 na forma original. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 24/99 
Comissão Especial 

Relatório 
A proposição em epígrafe, de autoria de 1/3 dos membros da Assembléia 

Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Paulo Piau, 
acrescenta dispositivos aos arts. 161 e 199 da Constituição do Estado. 

Encaminhada a matéria a esta Comissão, cumpre-nos emitir sobre ela 
parecer para o 1° turno, conforme estabelece o Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposta de emenda à Constituição em análise é estabelecer 

um valor mínimo das receitas do Estado para a plena implantação e 
desenvolvimento das duas universidades públicas estaduais: a Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a Universidade de Montes Claros -
UNIMONTES -, ambas com presença marcante no âmbito da vida acadêmica 
do Estado. 

A estrutura e a organização da UNIMONTES já se encontram definidas e 
consolidadas e permitem-lhe dar contribuição científica, docente e de 
pesquisa altamente significativa para o crescimento cultural e econômico de 
sua região e de todo o Estado. 

A Constituição do Estado de 1989, que determinou a criação da UEMG, 
previa, nos arts. 81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
os procedimentos necessários à sua constituição. Pode-se dizer que a UEMG 
evoluiu bastante nesses dez anos, mas ainda falta muito para sua plena 
organização e implantação. 

De fato, até hoje essa universidade não conseguiu realizar sua obrigação 
constitucional de absorver escolas optantes do interior do Estado. Ocorreram 
apenas absorções parciais de unidades, ainda precárias do ponto de vista 
jurídico. 

Não se pode, portanto, falar de uma UEMG implantada, integrada em sua 
unidade jurídico-institucional pelas escolas optantes. Ela ainda não chegou a 
ser o que o constituinte de 1989 pretendeu: uma universidade integradora 
das aspirações das diversas regiões e comprometida com o preenchimento 
dos vazios culturais, científicos e acadêmicos que se podem identificar no 
nosso Estado. 
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Isso porque nunca se puseram a serviço desse grande projeto recursos 

suficientes para viabilizá-lo. Há carências que só uma universidade estadual 
pública poderia satisfazer, desde que disponha de recursos financeiros 
suficientes. 

É o que nos leva a pensar na conveniência e oportunidade da proposta de 
emenda à Constituição em pauta. Se aprovada a proposta, a UEMG poderá 
completar o trabalho de implantação efetiva de sua estrutura acadêmica, 
permitindo a absorção da totalidade dos cursos espalhados pelo interior e já 
optantes, nos termos da norma constitucional. 

Para se desincumbir dessa tarefa, é necessário que tanto a UEMG como a 
UNIMONTES tenham recursos orçamentários que independam da vontade 
dos governadores que venham a ocupar o poder no Estado. Os interesses 
maiores do Estado devem estar acima das vicissitudes do momento. E a 
UEMG e a UNIMONTES fazem parte desse núcleo de interesses prioritários 
do Estado. 

Deve-se acrescentar que embora alguns doutrinadores sustentem a tese 
de que seria inconstitucional a vinculação de receita, por caracterizar 
ingerência no Poder Executivo, ferindo o princípio da separação harmônica 
dos Poderes, essa interferência tem ocorrido na prática, sem que se 
argumente a sua constitucionalidade. De fato, alguns Estados da Federação 
inseriram no bojo de suas Constituições a destinação de recursos 
orçamentários para as suas universidades estaduais. 

Há de se ressaltar, ainda, que a vinculação de receita vedada pela 
Constituição Federal em seu art. 167, inciso IV, diz respeito à receita de 
impostos, e não à receita corrente ordinária. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1° turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição n° 24/99. 
Sala das Comissões, 2 de março de 2000. . 
Carlos Pimenta, Presidente e relator- Paulo Piau -Alvaro Antônio. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 651/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe dispõe 
sobre o Conselho de Administração das Empresas Públicas do Estado de 
Minas Gerais. 

Publicado em 5/11/99, 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, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposrçao tem o objetivo precípuo de obrigar os conselhos de 

administração ou instituições equivalentes de órgãos, empresas ou entidades 
da administração pública direta ou indireta do Estado a incluir em sua 
composição no mínimo dois representantes dos trabalhadores, indicados pelo 
sindicato majoritário da categoria e nomeados pelo Governador do Estado. 

O projeto determina, também, que o conselho de administração ou 
instituição equivalente de órgão, empresa ou entidade já existente terão o 
acréscimo dos mencionados representantes, na forma acima indicada, os 
quais serão nomeados trinta dias após a publicação da lei. 

É importante recordar que em 1999 tramitou nesta Casa o Projeto de Lei n° 
442/99, de mesma autoria, com ementa idêntica à da proposição em exame. 
Esta Comissão, ao analisar a matéria, emitiu parecer por sua antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade. Após a emissão do parecer, foi 
apresentado pelo autor, em Plenário, requerimento de retirada do projeto, 
que foi deferido em 8/9/99. 

Cumpre informar, outrossim, que, conquanto as ementas das proposições 
sejam idênticas, o Projeto de Lei n° 442/99 tinha menor amplitude, uma vez 
que obrigava somente as empresas públicas, as autarquias e as fundações 
do Estado a incluírem representantes dos trabalhadores em seus conselhos 
administrativos. 

O projeto em tela, por sua vez, amplia tal obrigatoriedade, estendendo-a a 
todos os órgãos da administração direta. 

Inicialmente, com relação à empresa pública, preleciona Hely Lopes 
Meirelles que "as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado 
criadas por lei específica, com capital exclusivamente público, para realizar 
atividades de interesse da Administração instituidora nos moldes da iniciativa 
particular, podendo revestir qualquer forma e organização empresarial. As 
empresas públicas são as mais modernas instituições paraestatais, 
geralmente destinadas à prestação de serviços industriais ou atividades 
econômicas em que o Estado tenha interesse próprio ou considere 
convenientes à coletividade. O que caracteriza a empresa pública é o seu 
capital exclusivamente público, de uma só ou de várias atividades, mas 
sempre de capital público. Sua personalidade é de direito privado e suas 
atividades se regem por preceitos comerciais" ("Direito Administrativo 
Brasileiro", 16a ed., p. 319-320). 

Quanto às autarquias, pessoas jurídicas de direito público, uma de suas 
características primordiais é a de possuírem patrimônio e receita próprios e 
capacidade de auto-administração. 

Como ensina, ainda, o mestre Hely Lopes Meirelles, "as fundações 'como 
universalidade de bens personalizada, em atenção ao fim, que lhe dá 
unidade', ou como 'um patrimônio transfigurado pela idéia, que o põe ao 
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serviço de um fim determinado', sempre estiveram nos domínios do 
Direito Civil, sendo consideradas pessoas jurídicas de Direito Privado. 
Ultimamente, porém, pelo fato de o Poder Público vir instituindo fundações 
para prossecução de objetivos de interesse coletivo - educação, ensino, 
pesquisa, assistência social, etc.- com personificação de bens públicos e, em 
alguns casos, fornecendo subsídios orçamentários para sua manutenção, 
passou-se a atribuir personalidade pública a essas entidades, a ponto de a 
própria Constituição da República de 1988, encampando a doutrina existente, 
ter instituído as denominadas fundações públicas, ora chamando-as de 
'fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público' (art. 71, 11, 111 e IV; 169, 
parágrafo único; 150, § 2°; 22, XXVII); ora de 'fundação pública' (art. 37, XIX; 
19 das Disposições Transitórias); ora 'fundações mantidas pelo Poder 
Público' (art. 37, XVII); ora simplesmente 'fundação' (art. 163, 11). Com esse 
tratamento, a Carta da República transformou essas fundações em entidades 
de direito público, integrantes da Administração Indireta, ao lado das 
autarquias e das entidades paraestatais" ( op. cit. págs. 311-312). Observe-
se, também, que a Carta mineira, no § 5° do art. 14, dispõe que ao Estado 
somente é permitido instituir ou manter fundação com a natureza de pessoa 
jurídica de direito público. 

Assim sendo, em face da diversidade da natureza jurídica e das 
características específicas das empresas públicas, autarquias e fundações, 
não é possível estabelecer-se um critério único para a indicação de 
representantes nos respectivos conselhos de administração. Tais entidades 
são regidas por ordenamentos próprios, que estabelecem, cada qual, a sua 
composição. 

Acrescente-se, por outro lado, que a Constituição do Estado, no art. 66, 111, 
"e", estabelece que é da competência privativa do Chefe do Poder Executivo 
apresentar proposição que trate da estruturação não somente de entidade da 
administração indireta (empresas públicas, autarquias e fundações), mas 
também de órgão integrante de secretaria de Estado, como no caso das 
hipóteses que ora examinamos, o que evidencia outra irregularidade do 
projeto, que constitui vício de inconstitucionalidade de natureza formal. 

Esse vício torna-se mais evidente na medida em que o "caput" do art. 14 da 
Constituição do Estado estabelece que a administração pública direta é a que 
compete a órgão de qualquer dos Poderes do Estado. Assim sendo, o projeto 
em exame estaria usurpando, também, competência privativa do Poder 
Judiciário, já que a organização e a divisão judiciárias e a organização de 
tribunal e juízo inferiores e vara judiciária são matérias cuja iniciativa compete 
privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 



118 
e ilegalidade do Projeto de Lei n° 651/99. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier 

- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 702/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Chico Rafael, pretende disciplinar os 
procedimentos para concessão de isenção do IPVA aos portadores de 
deficiência física. 

Publicado em 27/11/99, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, conforme o disposto no art. 188, c/c o art 102, do Regimento 
Interno. 

Por força do mesmo Regimento, foi anexada à proposição em apreço o 
Projeto de Lei no 744/99, do Deputado João Leite, por dispor sobre matéria 
de conteúdo similar. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe pretende estabelecer mecanismos de facilitação para 

que o portador de deficiência física usufrua do benefício constante na Lei no 
12.735, de 30/12/97, no que diz respeito à isenção de recolhimento do IPVA. 

Segundo consta no art. 3° do mencionado diploma legal, "é isenta do IPVA 
a propriedade de veículo de pessoa portadora de deficiência física, quando 
adaptado por exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua utilização 
pelo proprietário". 

O § 2° do mesmo dispositivo remete à regulamentação da lei as hipóteses 
em que seja necessário o reconhecimento da isenção, como também as 
formalidades a serem observadas para sua concessão. 

O Decreto n° 39.387, de 24/1/98, por seu turno, condiciona a isenção do 
IPVA à emissão de laudo da perícia médica fornecida pela Comissão de 
Exames Especiais do DETRAN-MG, especificando o tipo de defeito físico que 
impede o benefíciário de dirigir veículos comuns. 

A pertinência da proposição, segundo afirma o autor da proposta, consiste 
exatamente no fato de inexistir, no interior do Estado, Comissão de Exames 
do DETRAN-MG, o que obriga o beneficiário a deslocar-se até a Capital. 

A matéria deve ser apreciada por esta Casa, uma vez que se insere entre 
aquelas previstas no art. 61 da Constituição do Estado. 

Por outro lado, não há vedação constitucional para que se instaure o 
processo legislativo por iniciativa parlamentar, tratando-se de matéria de 
natureza tributária. 

A Carta mineira não incluiu entre as propostas de iniciativa privativa do 
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Chefe do Poder Executivo aquelas de natureza tributária, o que, de certo 
modo, aumenta o leque de prerrogativas desta Casa legislativa. 

Diga-se, por último, que ao deficiente físico deve ser conferido um 
tratamento que lhe proporcione melhor integração social e acesso aos bens e 
serviços coletivos, conforme preceitua o art. 224 da Constituição do Estado. 

Feita a apreciação jurídica da matéria e não se constatando qualquer óbice 
a sua tramitação, verifica-se, todavia, que em relação à técnica legislativa a 
proposição mereceria alguns reparos. Tendo em vista o fato de estar em 
vigor a Lei n° 12.735, de 1997, que trata genericamente do IPVA, imposto 
sobre o qual recai o benefício em questão, seria recomendável que se 
procedesse à alteração do referido ordenamento, bastando acrescentar-lhe 
novos dispositivos contendo as medidas pretendidas pela proposição em 
análise, em vez de se editar uma lei específica sobre a questão. Nesse 
sentido, a técnica utilizada pelo Projeto de Lei n° 744/99, que foi anexado a 
este, mostra-se mais adequada, razão pela qual apresentamos o Substitutivo 
no 1, aproveitando parcialmente o texto da proposição anexada. Frise-se que 
tal substitutivo em nada altera o sentido do projeto em análise. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 702/99 na forma do Substitutivo n° 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Acrescenta parágrafo ao art. 3° da Lei n° 12.735, de 30de dezembro de 

1997, que dispõe sobre o lmpostosobre a Propriedade de Veículos 
Automotores- IPVA- edá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 3° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, passa a 

vigorar acrescido do seguinte§ 3° : 
"Art. 3°- ... 
§ 3° - Na hipótese do inciso 111 deste artigo, a isenção será reconhecida 

mediante requerimento apresentado à Administração Fazendária (AF) da 
circunscrição do interessado, acompanhado de laudo de perícia médica 
especificando o tipo de defeito físico do requerente e atestando sua total 
incapacidade para dirigir automóveis comuns, o qual deverá ser fornecido 
pela Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física 
do Departamento Estadual de Trânsito ou, nas regiões onde a Comissão não 
realize o exame, por médico credenciado no Sistema Único de Saúde.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente- Adelmo Carneiro Leão, relator- Antônio Júlio-



Paulo Piau- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 703/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n° 703/99 
dispõe sobre o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de 
Renda do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/11/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria, sob os 
aspectos jurídico, constitucional e legal, fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo criar o Conselho Estadual do Trabalho, 

Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais, de caráter 
permanente, para deliberar sobre as políticas públicas de fomento e apoio à 
geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação profissional no 
Estado. 

Entre as atribuições definidas para o Conselho, destacam-se as de propor 
aos órgãos públicos programas, projetos e medidas, com vistas a minimizar 
os impactos negativos do desemprego conjuntural e estrutural no Estado; 
acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos empregados na 
geração de trabalho, emprego, renda e na qualificação profissional em Minas 
Gerais; participar da elaboração e execução do plano de trabalho do Sistema 
Nacional de Emprego - SINE - e propor a reformulação de suas atividades e 
metas quando necessário, em consonância com as diretrizes do Conselho 
Deliberativo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT. 

O Conselho será composto por 18 membros, representando paritariamente 
os trabalhadores, os empregadores e o poder público, conforme estabelecido 
no art. 4°, §§ 1°, 2° e 3° da proposição. 

Objetiva-se, finalmente, transferir para o Conselho a ser criado grande 
parte das funções da Comissão Estadual de Emprego, criada por meio do 
Decreto n° 36.823, de 27/4/95, a qual possui semelhante estrutura, 
ressaltando-se a sua composição paritária com 15 membros e uma 
Secretaria Executiva, a qual é de responsabilidade da coordenação estadual 
do SINE, consoante o previsto no projeto em exame. 

Analisando a proposição quanto aos aspectos constitucionais e legais 
pertinentes, observa-se que a matéria é de iniciativa privativa do Governador 
do Estado, pois trata-se de organização administrativa no âmbito do Poder 
Executivo, visando à criação de um órgão público, cuja finalidade é 
assessorar o Governo do Estado nas políticas públicas de combate ao 
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desemprego e de geração de emprego, sempre em consonância com a 
política nacional de emprego. É o que estatui o art. 90, incisos 11 e XIV, da 
Constituição Estadual, "in verbis": 

"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - ·················································· 
11 -exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior do 

Poder Executivo; 
111 - ················································· 
XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder 

Executivo;". 
Ressalte-se, todavia, que a própria Carta mineira dispõe expressamente, 

no art. 70, § 2°, que "a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder 
Executivo no processo legislativo". 

Assim, na esteira desse entendimento e em face da relevância da matéria, 
não vislumbramos óbices para o desencadeamento do processo legislativo. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Lei n° 703/99. 
Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antônio Júlio -

Eduardo Daladier- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 774/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em apreço, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
estabelece critérios para o controle da ordem cronológica dos pagamentos 
dos contratos administrativos. 

Publicada em 23/12/99, vem a matéria a esta Comissão, para receber 
parecer quanto a seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos 
do que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta parlamentar visa a alterar a redação do art. 11 O da Lei n° 9.444, 

de 25/11/87, que dispõe sobre licitações e contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado de Minas Gerais. 

A nova redação que se pretende dar ao texto do citado dispositivo tem por 
objetivo estabelecer critérios para a estrita observância da ordem cronológica 
nos pagamentos das obrigações contratuais assumidas pelas diversas 
unidades da administração pública. 

A proposta já se encontra parcialmente disciplinada pela Lei Federal n° 
~ 8.666, de 21/6/93, cujo art. 92 estabelece sanção penal para os casos de 
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Conforme consta na justificação do projeto, o dispositivo não vem sendo 

aplicado sob o argumento de que a matéria não está regulamentada, sendo 
objeto apenas de resoluções no âmbito dos Tribunais de Contas de diversos 
Estados. No entanto, para o estabelecimento dos critérios e instrumentos de 
controle, efetivamente, a via legislativa se afigura a mais adequada. 

O art. 22, XXVII, da Carta da República estabelece a competência da União 
para legislar sobre "normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios". 

Particularmente, no que diz respeito à matéria em questão, o Estado 
membro exerce sua competência residual, nos exatos termos do disposto no 
art. 24, §§ 1° e 2°, do mencionado diploma. 

A proposta deve ser apreciada por esta Casa legislativa nos termos do 
disposto no art. 61, XVIII, da Constituição mineira, inexistindo qualquer 
vedação no que tange à instauração do processo legislativo por iniciativa 
parlamentar. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 774/99. 
Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão- Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 778/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Adelino de Carvalho, tem por escopo 
seja declarada de utilidade pública a Fundação Maçônica de Araxá, com 
sede nesse município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", a proposição foi publicada e, a 
seguir, distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Instituída em 22/11/96, a Fundação Maçônica de Araxá é uma entidade 

organizada sob o regime civil de direito privado, com personalidade jurídica; 
não tem finalidade lucrativa e sim filantrópica, e seus Diretores, de 
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício dos cargos. 
Estão atendidas, portanto, as exigências contidas no art. 1 o da Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, para que essa Fundação possa ser declarada de utilidade pública 
estadual. 

Não se vislumbra, pois, a existência de vício na proposta de lei em análise. 
Conclusão 
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Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 778/99 na forma 
apresentada. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau - Adelmo 

Carneiro Leão - Eduardo Daladier. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 1°/3/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, informando o falecimento da Sra. 

Maria Corinta de Las Casas Ignácio da Silva, ocorrido no dia 1° de março, 
nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, noticiando o falecimento do Sr. José Otaviano 
Rocha Lobato, ocorrido no dia 29 de fevereiro, em Divinópolis. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, informando o falecimento do Sr. Ronaldo 
Antônio Barbosa, "Ronaldor'', ocorrido em 28 de fevereiro, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 13 Parte: 13 Fase (Expediente): Ata-
23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 843 a 845/2000 - Requerimentos n°s 1 .149 a 1 .157/2000 -
Requerimentos dos Deputados Rogério Correia, Hely Tarqüinio e outro, 
Mauro Lobo, Alencar da Silveira Júnior (2) - Comunicações: Comunicações 
das Comissões de Política Agropecuária, de Transporte e de Direitos 
Humanos, da Bancada do PTB e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e 
Jorge Eduardo de Oliveira - Oradores Inscritos: Discurso da Deputada Elaine 
Matozinhos; suspensão e reabertura da reunião; discursos dos Deputados 
Antônio Andrade, Doutor Viana e Luiz Tadeu Leite- 2a Parte (Ordem do Dia): 
1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Durval Ângelo e outros, Mauro Lobo, Alencar da Silveira Júnior 
(2); deferimento - Questões de ordem - 23 Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno 
único, do Projeto de Lei n° 427/99; votação do Substitutivo n° 1, salvo 
emendas; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; questões de ordem; chamada para 
recomposição do número regimental; inexistência de "quorum" para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

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

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier 
- Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira -José Henrique- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
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Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 14h14min, a lista de 

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

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - 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° 843/2000 

Considera em serviço o militar do Estado que se deslocar em transporte 
coletivo intermunicipal, nas condições que especifica, e dá outras 
providências. 

Art. 1 o - Será considerado em serviço o militar do Estado que se deslocar 
fardado, utilizando veículo de transporte coletivo intermunicipal, partindo de 
terminal de passageiros, não sendo computado como passageiro para 
nenhum efeito, ficando isento do custo da passagem. 

Parágrafo único - Para se enquadrar na condição prevista no "caput" deste 
artigo o militar deverá apresentar identidade funcional no guichê da empresa 
concessionária. 

Art. 2°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a 
contar de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Alberto Bejani 
Justificação: A segurança pública é, nos tempos atuais, uma das maiores 

preocupações da sociedade. A violência atinge a todos os setores de 
atividade. Os assaltos a coletivos, urbanos e intermunicipais, raros e quase 
desconhecidos há poucos anos, tornaram-se freqüentes. Uma alternativa 
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colocada em prática em diversos municípios, inclusive na Capital, foi a 
concessão de passe livre ao militar fardado nos ônibus urbanos, com 
resultado positivo na redução dos assaltos. Sabe-se que a presença 
ostensiva do militar fardado inibe a ação do criminoso e reduz sua 
oportunidade de deliqüir. 

Por outro lado, observa-se, nas estradas, militares fardados pedindo carona 
para se deslocar, seja a serviço ou não. Há risco para quem oferece a 
carona. 

Este projeto, aprovado, prop1c1ará segurança aos passageiros e 
tranqüilidade e facilidade para os militares. 

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

PROJETO DE LEI N° 844/2000 
Concede auxilio-funeral para doadores de órgãos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Serão custeados pelo poder público estadual as despesas de 

sepultamento de pessoas que em vida tenham autorizado a doação de 
órgãos. 

Parágrafo único - Poderão usufruir os benefícios da presente lei os 
doadores cujas famílias confirmem seu desejo, a tempo de que seus órgãos 
possam ser reaproveitados. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias a contar de sua publicação. 

Art. 3° - As despesas decorrentes desta lei serão cobertas por dotação 
orçamentária própria. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2001. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1° de março de 2000. 
Maria Olívia 
Justificação: Esta proposta, visa tão-somente a fazer com que aumente o 

número de doadores de órgãos e que as filas de espera por um órgão sofram 
uma diminuição. 

É sabido por todos nós que são feitas inúmeras campanhas para doação 
de órgãos, mas mesmo assim há, sem dúvida, uma grande resistência a esse 
ato de amor e respeito ao nosso semelhante. 

A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios de todos os que se 
encontram à espera de um órgão para voltar a ter uma vida normal e poder 
deixar o leito hospitalar para outro tipo de atendimento. 

Assim sendo, espero e confio no apoio integral de meus pares a esta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 845/2000 
Obriga as empresas que promovam vendas a crédito a fornecer, por 

escrito, as razões do indeferimento de pedidos de financiamento para pessoa 
idosa. 

A Assembléia do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam as empresas comerciais e industriais que façam vendas a 

crédito obrigadas a fornecer, por escrito, em papel timbrado, as razões do 
indeferimento de pedidos de financiamento a pessoa idosa. 

Parágrafo único - Considera-se pessoa idosa, para efeito desta lei, a 
pessoa com mais de sessenta anos de idade, conforme o art. 2° da Lei n° 
12.666, de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e 
dá outras providências. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1° de março de 2000. 
Maria Olívia 
Justificação: Os meios de comunicação têm divulgado constantemente 

fatos que demonstram que os idosos têm sido vítimas de discriminação em 
função de sua idade na hora de fazer compras financiadas ou parceladas. 

Discriminação é algo que este parlamento não pode permitir sob hipótese 
alguma, razão pela qual apresento este projeto de lei, que certamente 
contará com o apoio integral de meus ilustres pares. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.149/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 

anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Andy Petroianu por ter sido 
incluído pela Universidade de Cambridge, Inglaterra, entre os 2 mil 
intelectuais que mais se destacaram neste século. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 1.150/2000, do Deputado Arlen Santiago, pleiteando seja solicitada ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado a instalação de sindicância 
administrativa para apurar denúncias de desvios na utilização, pela Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, de recursos da áreas da saúde e do FUNDEF, 
bem como para investigar os gastos com publicidade e os contratos 
assinados nos últimos três anos por essa Prefeitura. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

N° 1.151/2000, do Deputado Arlen Santiago, pleiteando seja solicitada ao 
Secretário da Segurança Pública proteção policial permanente para os 



\ 

128 
Vereadores da Oposição em Montes Claros, os quais estariam sendo 
vítima de agressões por parte de assessores do Prefeito desse município(- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.152/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de 
Diamantina pelo 162° aniversário de emancipação político-administrativa 
desse município. 

N° 1.153/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de 
Presidente Juscelino pelo aniversário de emancipação político-administrativa 
desse município. 

N° 1.154/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de 
Monjolos pelo 35° aniversário de emancipação político-administrativa desse 
município. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.155/2000, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitada ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG a 
recuperação da rodovia MG-405, nos trechos Jacinto-Santo Antônio do 
Jacinto e Jacinto-Santa Maria do Salto; e da Rodovia MG-406, no trecho 
Rubim-Aimenara. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.156/2000, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
encaminhada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM - de Belo 
Horizonte denúncia contra a empresa Park Fibras Comércio e Indústria Ltda., 
apresentada a esta Casa pela Sra. lzolda Maria Nunes Santa Marina Avalde. 
(-À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.157/2000, do Deputado Rogério Correia, pleiteando seja solicitado ao 
Comando de Policiamento da Capital o policiamento da passarela localizada 
na esquina da R. Januária com a Av. do Contorno.(- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja o Projeto de Lei n° 651/99 
encaminhado à comissão seguinte, uma vez que a Comissão de Justiça 
perdeu o prazo para sobre ele emitir parecer. 

Do Deputado Hely Tarqüínio e outro, solicitando sejam convidados o 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e o Diretor-Geral do DER-MG 
para prestarem esclarecimentos em Plenário sobre a contratação, sem 
licitação pública, de empreiteiras para obras de recuperação de rodovias no 
Sul de Minas. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Mauro 
Lobo e Alencar da Silveira Júnior (2). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 
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Política Agropecuária, de Transporte e de Direitos Humanos, da Bancada 
do PTB e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e Jorge Eduardo de 
Oliveira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos 

esta tribuna hoje, com muita alegria, para registrar que a Prefeitura de Belo 
Horizonte, ontem, iniciou o Mês Mulher da PBH. Também tivemos a 
apresentação da Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher, que foi 
criada a partir de um projeto de lei de nossa autoria, junto com as demais 
Vereadoras da Câmara Municipal à época, e ele teve total apoio do Prefeito 
Célio de Castro, sendo sancionado e publicado. 

Portanto, ontem, para nós, mulheres, e para a sociedade belo-horizontina, 
foi um dia de muita alegria, em virtude da implantação dessa Coordenadoria, 
que tem à frente Neusa Melo, além das bravas companheiras Marcinha, 
Débora e todas as outras integrantes. A primeira palestrante foi a Presidente 
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que fez uma belíssima palestra 
após a fala de grandes autoridades do nosso município. Portanto, a 
Coordenadoria merece desta Casa, do PSB, dos movimentos organizados de 
mulheres um voto de louvor, como também o Prefeito Célio de Castro. 

Assim, a sociedade que vivenciou, ao longo da nossa caminhada, a 
discriminação e o preconceito em relação à mulher, a superioridade de 
gênero, já conta com mecanismos, equipamentos, órgãos públicos que estão 
trabalhando em prol da cidadania da mulher. É importantíssimo registrar que 
temos, em Belo Horizonte, o Centro de Apoio Bem-Vinda; a Delegacia 
Especializada de Crimes contra a Mulher; o Conselho Estadual da Mulher, 
que atua de forma muito firme; o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 
muitíssimo bem dirigido pela companheira, grande amiga, guerreira, a ex-
Vereadora Neusinha Santos, hoje administradora da Regional Noroeste, pelo 
PT. 

É importante saber que também temos, em Belo Horizonte, dando apoio à 
luta das mulheres e à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, a 
casa-abrigo, que funciona em local preservado, muitíssimo bem aparelhada, 
com uma equipe multidisciplinar de primeira categoria, a fim de receber as 
mulheres vítimas de violência que chegam à Delegacia e não têm para onde 
ir, não têm um amigo, não têm alguém da família que possa abrigá-las 
enquanto persiste a situação de violência. 

Então, temos, graças a Deus, no Governo Municipal de Belo Horizonte, 
uma administração que mostra o que é ser socialista; temos a casa-abrigo 
para as mulheres vítimas de violência; a Coordenadoria, que marca, se Deus 
quiser, o início de um século em que, a passos largos, nós, mulheres, 
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estaremos trabalhando todas as políticas de nosso interesse, como a da 
creche; a do planejamento familiar; a da saúde da mulher, de forma muito 
especial, a prevenção contra os cânceres de útero e de mama, principais 
causas de morte das mulheres; a política da habitação para a mulher chefe 
de família. Cerca de 35% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres 
que não têm maridos, não têm companheiros, estão em situação 
extremamente precária no que se refere à questão da habitação. São 
mulheres que precisam trabalhar e, na maioria das vezes, têm de deixar os 
filhos debaixo de lonas pretas e de viadutos, e, ao retornarem do trabalho, 
encontram o que vimos ao longo da nossa trajetória frente à Delegacia de 
Mulheres: a filha estuprada ou o filho atropelado. 

Então, a Coordenadoria Municipal das Mulheres foi apresentada à 
sociedade. Devidamente implantada, vai buscar todas as políticas públicas 
que garantam nossa cidadania. Queríamos muito imaginar que nossas netas, 
bisnetas, talvez, não precisassem de órgãos de governo para garantir seus 
direitos. Tomara! Rogamos a Deus nesse sentido, mas sabemos também 
que, apesar de a primeira Constituição proibir o preconceito quanto ao sexo, 
ao longo da nossa história, até as leis ordinárias nos discriminaram. 
Discrimina-nos o Código Civil, quando estabelece a anulação de casamento 
por erro de pessoa se a mulher não for virgem; discrimina-nos o Código Civil, 
mais uma vez, quando estabelece a possibilidade da deserdação do pai à 
filha considerada desonesta; discrimina-nos também o Código Penal quando, 
no artigo do rapto, expressamente declara: "raptar mulher honesta". 
Lembramos que o conceito de honestidade é muito subjetivo, e cada 
autoridade, seja policial, seja judiciária, seja o próprio Ministério Público, tem 
seu conceito de honestidade. 

Precisamos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo mineiro, estar todos 
numa grande cruzada, no que se refere ao combate à discriminação e ao 
preconceito, que, sem sombra de dúvida, é um passo muito pequeno para se 
chegar à violência que vimos ao longo de toda a história. 

Vimos, com muita tristeza, que tivemos, notadamente na década de 70, até 
meados da década de 80, um grande número de assassinatos de mulheres. 
Vimos também seus assassinos serem absolvidos pela alegação da legítima 
defesa da honra. Então, em 1985, quando tivemos a coragem de criar a 
Delegacia de Mulheres, conseguimos combater e coibir, em muito, a violência 
que se pratica contra as mulheres. E conseguimos muito mais. Conseguimos 
fazer com que aquela violência, que, até a instalação daquela Delegacia, só 
ficava dentro do lar, de quatro paredes, por constrangimento da vítima em 
procurar uma unidade policial convencional, chegasse àquela Delegacia, 
muitíssimo bem chefiada pela Ora. Olívia Braga Melo, que tem, como Chefe 
de Divisão, a Ora. Noeme Barros Guimarães Bernardes, que está lá, 
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recebendo mulheres de todas as classes sociais, de todos os níveis, de 
todas as faixas etárias, de todas as raças. E temos buscado fazer nossa 
parte, cumprir nosso papel. 

Iniciamos agora o mês da mulher. Esta Casa estará fazendo sessão 
especial no dia 15. Portanto, queremos conclamar os Deputados desta Casa, 
o povo mineiro e brasileiro para tantas e belas programações deste mês, 
destacando-se a programação dos Conselhos, da Delegacia de Mulheres e 
da Coordenadoria. Mas queremos, além de todas essas programações, estar 
trabalhando numa grande campanha pela conscientização da sociedade 
como um todo, no sentido de destacar o papel da mulher na nossa 
sociedade. Qual é o papel de quem hoje octJpa 40% da força bruta de 
trabalho neste País? Será que ainda vamos continuar com nossos salários 
diferenciados dos salários dos homens quando desempenhamos o mesmo 
trabalho? Essa questão foi objeto de grande "lobby" na época da elaboração 
da Constituição de 1988, e essa proibição hoje está consagrada. 

Mas, na realidade, estamos vendo a cada dia que, para ingressarem no 
mercado de trabalho, apesar de registrarem 40% da força bruta de trabalho 
no Brasil, as mulheres ainda sentem dificuldades. Têm dificuldades até por 
serem casadas, quando se exige delas atestado de laqueadura de trompa. 
Exigem delas o comprovante de não-gravidez. A nossa sociedade, o nosso 
povo, ainda não conseguiu ver a função social da maternidade. Enfim, essa 
função tem que ser também colocada para reflexão. Durante este mês, nós, 
mulheres, os homens, os jovens e as crianças devemos estar imbuídos do 
espírito de igualdade, fraternidade e liberdade, sobretudo, com uma certeza: 
uma sociedade onde existir dominante e dominado, opressor e oprimido, 
jamais será uma sociedade igualitária, fraterna e feliz como desejamos. 
Entendemos que essa será a sociedade ideal para o nosso País. 

Finalizando, quero registrar mais uma vez o nosso aplauso, o nosso 
apreço, o nosso voto de louvor à Prefeitura de Belo Horizonte, que mais uma 
vez deu demonstração de que essa administração se preocupa com a 
cidadania da mulher, com os mecanismos de que dispõe. 

Desejamos à nova Coordenadora, à cara companheira Neusa Melo e a 
toda a sua equipe votos de sucesso, muito trabalho, com a certeza de que 
esse trabalho terá parcerias importantes: parcerias desta Casa, da Prefeitura 
com o Conselho Estadual, o Conselho Municipal e as entidades que 
representam os movimentos organizados de mulheres, as nossas ONGs. 

Queremos aqui, tomando a liberdade de falar em nome da Coordenadora, 
realizar uma grande parceria com a sociedade civil para discutir qual é o 
papel da mulher, o que desejamos para o futuro deste País, no qual as 
mulheres são 52% da população. 

Deus abençoe e ilumine a nossa Coordenadora e toda a sua equipe. Fica 



aqui, em nome do PSB, em nome da nossa bancada, os votos de sucesso 
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e o desejo de que seja realmente um espaço onde será construído aquilo de 
que precisamos: igualdade, combate à discriminação e ao preconceito e 
busca de uma sociedade igualitária e feliz. Muito obrigada. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente- A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos, 

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

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Estão reabertos os nossos 

trabalhos. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

que ocupam as galerias, o que me traz a esta tribuna é a necessidade de 
manifestar meu agradecimento à Bancada do PMDB pelo ano de 1999, 
quando fui seu líder. Tive a satisfação e honra de ter sido o Líder do PMDB 
durante o ano passado e, de público, agradeço a unidade, a coerência do 
partido. Essa bancada iniciou a legislatura com 9 Deputados e terminou com 
14. Foi sempre comprometida com as diretrizes e a política do Governo 
Itamar Franco, procurando, nesta Casa, dar toda a sustentação ao Governo, 
fazendo com que suas atitudes viessem ao encontro dos interesses do povo 
mineiro. Passamos por um ano difícil, em que o Governo procurou acertar as 
contas da administração passada, e a Bancada do PMDB, juntamente com 
este parlamento, não deixou, em momento algum, de dar seu apoio ao 
Governador Itamar Franco. 

A partir de hoje, tenho a satisfação de passar a ser o Líder da Maioria, da 
base do Governo, contando com o apoio das bancadas que dão sustentação 
ao Governo Itamar Franco. Ao assumir a Liderança da Maioria, quero contar 
com o mesmo apoio do PMDB e com a compreensão de todos. Espero que a 
bancada do Governo se fortaleça para dar apoio a um Governador sério e 
honrado como Itamar Franco. 

É um Governo que possui transparência, e prova disso é a denúncia muito 
bem feita pelo jornal "Estado de Minas", que tem credibilidade e procura 
informar todo o povo mineiro. O Governador Itamar Franco procura dar 
diretriz à apuração dos fatos e não mede esforços, mesmo afastando 
temporariamente dois grandes colaboradores do seu Governo, dois homens 
honrados, que são Antônio Bortoletti, Diretor do DER, e o Secretário Maurício 
Guedes. São homens que até o momento têm contribuído, e muito, com o 
Governo Itamar Franco. Mas, mesmo assim, depois das denúncias, para que 
tudo transcorresse da forma mais transparente possível, ele não teve dúvida 
sobre o afastamento desses dois grandes colaboradores. 
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E, num fato inédito nesta Casa, ele se propõe e deixa sua base de 

Governo bastante à vontade para que instale uma CPI que apure, pela 
primeira vez neste parlamento, os atos de um Governo ainda em transcurso. 
Essa é a marca do que quer o Governador Itamar Franco, é a prova da 
seriedade com que está à frente do Governo. Ao contrário do que 
Governadores anteriores, que impediram que se instalassem CPis para 
verificar atos do seu Governo, o Governador Itamar Franco pede o empenho 
desta Casa, à base do Governo, para que instale uma CPI e apure todos os 
fatos. E é esse Governo que tenho a honra de apoiar e do qual tenho a honra 
de continuar fazendo parte, pela sua transparência e seriedade, e que, com 
toda certeza, será conduzido até o seu término. Quero, mais uma vez, 
agradecer. 

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Gostaria de felicitar não o meu 
ex-Líder; mas meu Líder. Gostaria de memorizar suas colocações, que são 
da maior lucidez, que é o direcionamento que esperamos que seja, no futuro 
próximo, o nacional. Saiba V. Exa. que a probidade é a principal e 
fundamental preocupação do Governo Itamar Franco. 

V. Exa. desempenhou um trabalho junto à bancada, junto a esta Casa, que 
sempre vamos admirar. Sempre procurei e vou procurar sombrear o seu 
brilho, dentro de sua lucidez, quando busca hoje, por felicidade nossa, um 
Governo que é o espelho, um Governo que é um exemplo nesta Federação. 
Tenho certeza e concordo plenamente, meu nobre Deputado Antônio 
Andrade, que Antônio Bortoletti, Diretor do DER, e Maurício Guedes, 
Secretário de Obras, tiveram um gesto de grandeza e mantiveram a ética. 
Quando a pessoa está sendo questionada e tem esse gesto, é, para nós, 
motivo de orgulho ter um companheiro com esse perfil e essa sensibilidade. 
Eles não queriam, de maneira alguma, causar constrangimento à comissão 
nomeada pelo Governador Itamar Franco, presidida pelo Gen. Patrício, que 
hoje tomou posse como Secretário da Administração, respondendo pela 
Secretaria de Obras. Essa comissão terá seu livre arbítrio para questionar 
qualquer tipo de dúvida que venha à tona, por intermédio da imprensa, que 
está fazendo o seu papel corretamente, talvez com um pouco de excesso. 

Então, meu caro Líder, pode ter a certeza de uma coisa: o Governador 
Itamar Franco não quer que o povo mineiro tenha o mínimo de dúvida com 
relação a seu Governo. Agiu com toda sinceridade e com autenticidade para 
que pudesse dirimir qualquer sombra de dúvida que fique na consciência de 
qualquer um de nós, nesta Casa e fora dela. 

O Deputado Antônio Andrade - Gostaria de agradecer as palavras do Líder 
do PMDB, Deputado Paulo Pettersen, que expôs, com muita clareza e 
propriedade, o seu pensamento com relação ao Governo Itamar Franco. 
Gostaria de endossar as suas palavras e de dizer que essa é a diretriz e a 
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vontade do Governador, que quer um Governo transparente e que a 
sociedade mineira se sinta confortável em saber em que está sendo gasto 
cada centavo dos seus impostos. Podem até estar sendo gastos de forma 
errada, mas o povo mineiro terá conhecimento disso e será o grande 
fiscalizador dos atos do Governo. A imprensa tem, nesse momento, 
contribuído também com denúncias de possíveis irregularidades. Esse 
parlamento, cumprindo o seu papel de fiscalizador e legislador, procura, 
nesse momento, instalar uma CPI, a fim de fiscalizar os atos de um Governo 
em transcurso que poderiam, como no passado, ser coibidos. Parabéns ao 
parlamento mineiro, que tem acatado a vontade do povo mineiro de fiscalizar 
e exercer, com grande propriedade, o seu papel. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)*- Agradeço ao Deputado Antônio 
Andrade a oportunidade de participar do seu pronunciamento. Suas palavras 
estão absolutamente corretas. É importante que o Poder Legislativo tenha a 
oportunidade de se manifestar. Quando foi apresentada a solicitação dessa 
CPI, não procuramos nenhum Deputado da Situação ou da Oposição para 
antecipar os fatos ou para julgar quem quer que seja. O afastamento do 
Diretor-Geral do DER e do Secretário de Obras, na verdade, foi um gesto que 
permite ao próprio Poder Executivo levar adiante as auditorias que estão 
sendo realizadas pelo Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas. Qualquer 
Governo sério e com compromisso assumiria esse gesto como foi assumido. 
Gostaria de dizer que as denúncias partiram da grande imprensa mineira. O 
Poder Legislativo não poderia nunca fazer vista grossa a elas. Se houve erro 
ou má-fé, essa CPI terá a oportunidade de se manifestar a respeito. Isso é 
tranqüilo. Em nenhum momento, eu, os Deputados da Oposição nem 
tampouco os da Situação antecipamos ou prejulgamos o Diretor-Geral do 
DER, porque já tenho um conceito formado com relação a ele, pois se trata 
de um homem competente, que mostrou, acima de tudo, seu alto espírito ao 
se afastar do DER, para que o Governo chegasse a uma conclusão e 
apresentasse os fatos à sociedade mineira. Se houve erros, serão 
apontados, se não houve, seria um gesto de grandeza do Sr. Governador 
reconduzi-los aos cargos de origem. Estamos à disposição. Os fatos são 
graves, e o nome de Minas Gerais está exposto à execração pública e 
política em todo o País. O Estado não pode deixar que isso aconteça sem 
que os fatos sejam devidamente apurados. Parabéns pelo discurso. 

O Deputado Antônio Andrade -Agradeço, Deputado, pela sua coerência. 
O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Antônio Andrade, 

gostaria de cumprimentá-lo pelo belíssimo trabalho na Liderança do PMDB. 
V. Exa. sempre se reuniu com seus colegas de partido, orientando-nos e 
fazendo um trabalho belíssimo. 

Quero cumprimentar o Governador Itamar Franco pela atitude que tomou e 
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dizer que confiamos no trabalho do Diretor do DER-MG, Antônio Bortoletti, 
e do Secretário de Obras, Maurício Guedes. Essa CPI tem, realmente, que 
ser instalada para que os fatos possam ser apurados. O nosso Governador 
está corretíssimo. 

E, mais uma vez, quero cumprimentar V. Exa. pelo excelente trabalho na 
Liderança de nosso partido. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Andrade - Muito obrigado, Deputado Dimas 
Rodrigues. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Antônio 
Andrade, Líder da Maioria nesta Casa, portanto, nosso Líder, quero 
aproveitar a oportunidade para saudá-lo, desejar sucesso no seu trabalho e 
que V. Exa. nos possa conduzir às melhores posições na defesa do Estado 
de Minas Gerais e desta Assembléia Legislativa. E, permita-me, nobre 
Deputado, apresentar, neste momento, a posição do PT em relação a esse 
fato que está ocorrendo em Minas Gerais. Quero dizer aos nobres pares que 
a decisão do Governador Itamar Franco, em conjunto com o Ministério 
Público e a Procuradoria-Geral do Estado, de determinar à Auditoria-Geral do 
Estado a apuração das denúncias de execução de obras sem licitação em 
estradas no Sul de Minas revela que o princípio da probidade administrativa 
deve ser uma regra, e não uma exceção. 

O afastamento do Secretário de Estado de Obras Públicas, Maurício 
Guedes, e do Diretor-Geral do DER-MG, Antônio Erdes Bortoletti, contribui 
para que as investigações sejam feitas com transparência e liberdade de 
apuração. 

A agilidade na tomada dessa decisão reforça o apoio do PT ao Governo 
Estadual. 

A atitude do Governo traduz o firme propósito de administrar o Estado de 
Minas Gerais com os princípios da transparência, da honestidade e da defesa 
do patrimônio público. O PT considera que estes são preceitos fundamentais 
para a condução das ações do Estado. 

Ao longo de sua trajetória política, o Governador Itamar Franco tem 
demonstrado que a seriedade, a transparência e a honestidade no exercício 
da administração pública são parte de seus princípios éticos. Para a Bancada 
do PT, esse comportamento corresponde à confiança depositada pelo 
eleitorado mineiro no atual Governo. 

O combate enérgico e imediato às práticas viciadas na administração 
pública e a punição exemplar daqueles que insistem em conduzir o Estado 
sob o véu do autoritarismo, da corrupção, do favorecimento de poucos em 
prejuízo da maioria são valores fundamentais que qualificam o verdadeiro 
estadista. 

Tal atitude estabelece um norte para a prática administrativa de cada um 
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dos partidos e integrantes da aliança que compõe este Governo. Para a 
Bancada do PT, a atitude do Governo mineiro é uma demonstração de que é 
possível conduzir o Estado sob os princípios da transparência, da ética e da 
justiça social. 

O Deputado Antõnio Andrade - Quero agradecer as palavras do Líder do 
PT, Deputado Adelmo Carneiro Leão, e o apoio que tive de todos os 
Deputados do PMDB, como Líder desse partido. Quero pedir empenho e 
compreensão aos partidos que compõem a base do Governador Itamar 
Franco. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor 

Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galeria, 

imprensa, o motivo que me traz a esta tribuna não é outro senão o fato que 
está hoje tomando conta dos jornais do nosso Estado e do nosso País. 
Estamos muito tranqüilos como Deputados do PDT, não só a minha pessoa, 
mas todos os meus companheiros, porque estamos a apoiar o atual Governo. 
Isso nos deixa mais seguros de que Minas Gerais está caminhando no rumo 
certo, sendo guiado pelo pulso firme do Governador, que, com sua conduta 
honrada, leva o Estado a trilhar os bons caminhos e a servir como espelho 
para o resto do País. O Governador Itamar Franco trouxe consigo, do berço, 
sua índole e caráter, que lhe vêm arraigados ao longo de todos anos de vida 
pública. Não nos foi surpresa, quando, ainda em dúvida, já que nada foi 
apurado, ele tenha autorizado uma auditoria interna para apuração da 
veracidade das acusações com relação à Secretaria de Obras e ao DER-MG. 
Assim deve agir um governo que vem determinado a trabalhar com honradez, 
dignidade, ética e respeito, que é o que merece Minas Gerais e seu povo. A 
probidade de nosso Governador não serve apenas para divulgar suas ações 
na mídia ou para uma ou outra demonstração, mas pertence a seu interior, a 
sua vida e capacidade de administrar. Por isso, este Deputado, que 
representa Curvelo, cidade onde o Governador sempre foi muito bem-votado, 
e todo o povo do Estado nos sentimos orgulhosos pela maneira correta com 
que nosso Estado vem sendo governado, mostrando ao País e ao mundo 
que poderemos mudar um pouco - talvez muito - as situações que se vêm 
prolongando na história das administrações públicas. O termo "político" 
assumiu, aliás, uma conotação pejorativa, assim como os termos "homem 
público" e "administração pública", pois todos, atualmente, consideram que 
político não presta, é desonesto e só leva vantagens. Isso não é verdade. 

Temos exemplos também nesta Assembléia. Nosso Presidente, embora 
seja da base de sustentação do Governo, imediatamente, concordou em 
abrir, se necessário, uma CPI, para a apuração de qualquer irregularidade do 



z 
G 

"' o 
.:t 

137 
Governo. É assim que temos de responder ao povo de Minas Gerais, que 
acreditou e votou em todos nós para representá-lo. 

Portanto, fico bastante feliz e parabenizo o Governador por essa atitude, 
que dignifica, principalmente, sua pessoa, que é simples, mas competente. 
Ele está, realmente, devotado à causa pública, tomando os posicionamentos 
necessários na hora certa, sem deixar para depois, quando gerariam 
especulações e dúvidas. O Governador Itamar Franco posiciona-se acima de 
qualquer suspeita com relação a quem quer que for, pois o que lhe interessa 
é o Estado de Minas Gerais e seu povo. 

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte)- Deputado Doutor Viana, V. Exa., 
devido ao seu comportamento e à sua sensibilidade, há de convir que o 
grande perdedor não é o Governador do Estado, mas o povo do Sul de 
Minas. É muito difícil para nós, que concordamos, e para outros que 
discordam, encontrar palavras que definam uma situação desse porte, de 
tamanha emergência. 

Gostaria de fazer minhas as suas palavras, porque V. Exa., como homem 
público, sentiu a rapidez com que o Governador Itamar Franco agiu para 
resolver de vez o problema que aflige não só o Poder Legislativo, mas 
também a sociedade mineira. Sabemos, em virtude da nossa experiência, o 
que é uma cheia, o que são as enchentes. É uma situação avassaladora, 
pois não percebemos os problemas nos primeiros dias. No entanto, com a 
estiagem, com o calor, os problemas aumentam demasiadamente. 

Então, Deputado Doutor Viana, trata-se de um problema difícil, que requer 
a maior velocidade da comissão que irá apurar os fatos, sob a orientação do 
Gen. Patrício, a fim de que possam ser reiniciados os trabalhos no Sul de 
Minas, levando a tranqüilidade àquele povo, cumprindo, assim, o nosso papel 
de fiscalizador do Governo do Estado. 

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do Deputado Paulo 
Pettersen. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Fico muito honrado em poder 
manifestar-me com relação ao que está acontecendo em Minas Gerais. 
Posso até ser oposicionista, mas não sou e jamais serei ingrato para com as 
pessoas. E jamais - Deus continuará ajudando-me - falarei palavras que 
possam ofender pessoas honestas, pessoas que trabalham no caminho 
certo. 

Fica aqui a declaração de um pefelista chamado Alberto Bejani, ex-Prefeito 
de Juiz de Fora, que diz com todas as letras: o Sr. Itamar Franco é um 
homem honesto. O Sr. Itamar Franco é um homem que preza, e muito, o 
nome que tem em todo o Brasil. Não estou dizendo isso para aproximar-me e 
ser mais um membro do Governo, mas quero continuar sendo um 
oposicionista com os pés no chão. O que está acontecendo com o Governo 
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Itamar Franco é um assessoramento não devido, pessoas que não estão 
trabalhando conforme ele pensou que estivessem, pessoas que não estão 
dirigindo o Estado conforme deve ser dirigido, ou seja, de maneira correta. 
Com relação ao Governador, podem ter a certeza absoluta - e digo isso por 
conhecê-lo há muitos anos - de que é um homem honesto, é um homem de 
mãos brancas. 

Portanto, ficam as palavras de um pefelista que continua sendo da 
Oposição, oposição a atos do Governo, atos que não trazem bem-estar à 
população de Minas, não à situação de honra e honestidade do Sr. Itamar 
Franco. Muito obrigado, Deputado Doutor Viana. 

O Deputado Doutor Viana - Caro colega Deputado Alberto Bejani, se V. 
Exa. já foi Prefeito de Juiz de Fora, na época em que fui Prefeito de Curvelo, 
e, agora, foi eleito Deputado Estadual, é porque o senhor tem sensibilidade 
política e o povo reconhece o seu carisma. 

Então, parabenizo-o, porque temos de fazer oposição. Sou da base do 
Governo, mas, se acontecer algum dia algo de errado no meu Governo, terei 
também a honradez de denunciar, de ser contra, porque, muito mais do que 
ser a favor do que está errado no Governo, é você estar coerente com a sua 
consciência. E nisso você tem demonstrado o seu posicionamento, fazendo 
as suas observações como Oposição, com relação às atitudes 
governamentais; mas sempre o vejo brilhantemente defendendo a honradez, 
a honestidade, a ética do homem, da pessoa do atual Governador, com o que 
também concordo. Mas, o que estou reforçando, é a ação do Governo, a 
ação do cidadão-estadista Governador Itamar Franco de agir imediatamente, 
não deixando prolongar-se a dúvida. Ainda não temos a certeza de que 
ações erradas aconteceram, mas vamos apurar. É isso que tem de ser feito. 
Queira Deus que não haja nada, porque ficaremos mais tranqüilos, para que 
Minas continue a ser essa estrela de primeira grandeza na composição do 
nosso País, e para que continuemos a ser respeitados como sempre fomos. 
Torço por isso. Nós, que fomos Prefeitos, sabemos que corremos esse risco 
com relação a alguma atitude de algum componente do nosso Governo, que, 
às vezes, deixa dúvida. Você diretamente não tem culpa, mas cabe-lhe 
imediatamente apurar e chegar à conclusão se há alguma coisa de concreto 
nas acusações. E ele está fazendo isso muito bem. É por isso que aqui, 
antes de terminar, valorizo mais uma vez a família. Temos de trabalhar 
valorizando-a. Vemos que o Governador Itamar Franco é pessoa que teve 
educação familiar simples, mas firme, com os preceitos morais imbuídos em 
sua consciência, trazendo isso para o Governo de maneira muito natural. E 
isso só está trazendo benefícios para Minas Gerais. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado 
Doutor Viana. Quero, primeiro, apoiá-lo pelas palavras com relação à atitude 
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do Governador. E nisso temos uma ponta de orgulho pela sua decisão, 
pela sua determinação. O povo precisa de alguém que faça isso, ao contrário 
do Governo Federal, que pretende sempre nomear para cima aqueles que 
são suspeitos de corrupção. O Governador Itamar Franco tomou uma atitude 
muito clara, transparente, idônea. Por isso, congratulo-me com V. Exa. e 
quero aproveitar a oportunidade, Dr. Viana, nosso amigo médico, para louvar 
a ação do Conselho Regional de Farmácia, quando divulga os medicamentos 
genéricos numa cartilha com as dicas para o seu uso. E a Comissão de 
Saúde assina em apoio a essa ação do Conselho. Quero dizer aos médicos 
que estão aqui, na Assembléia, como o Dr. José Braga e outros, que a 
Comissão de Saúde está nesse trabalho contínuo junto com o Conselho 
Regional de Farmácia. Quero dizer também que, em conjunto com o 
Presidente desta Assembléia, estamos com a Comissão de Saúde, para 
aumentar a distribuição e o número dessas cartilhas. Hoje tivemos um debate 
intenso e muito proveitoso nessa Comissão, e devo dizer que a Assembléia 
assume um papel extremamente importante quando ajuda na distribuição 
dessas cartilhas, para que o povo entenda o que é o medicamento genérico e 
possa, então, ter um medicamento mais barato. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Para encerrar, quero dizer que a valorização da 
família é muito importante e que temos orgulho do nosso Governador Itamar 
Franco. Parabéns. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desde 

ontem estamos participando de alguns entendimentos para a constituição de 
uma comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar 
irregularidades neste Governo, que inicialmente fora proposta pela bancada 
da Oposição. 

Não houve número suficiente para apresentação desta comissão, e, por 
isso, nós, da bancada de sustentação do Governo nesta Casa, tomamos a 
iniciativa de apresentar outro pedido de CPI, que obteve 29 assinaturas e já 
está protocolado . 

O que percebemos é que essa CPI, que começou pelas mãos da 
Oposição, passou a cair nas graças e na simpatia do próprio Governador do 
Estado, do próprio Governo, que hoje está indicando, recomendando, que, de 
fato, a CPI seja instalada. 

Hoje pela manhã, o Governador disse que os fatos têm que ser apurados, e 
a CPI, por isso, cumprirá o seu papel. A novidade é que, ao invés de 
investigarmos só essa administração, também ousamos buscar nos últimos 
quatro anos, englobando a administração anterior do ex-Governador Eduardo 
Azeredo, algumas das mesmas afirmativas de irregularidades que têm sido 



140 
denunciadas contra este Governo. 

Algumas novidades estão ocorrendo: que eu saiba, é a primeira vez que 
um Governador do Estado pede que se apure, pede que se aprofunde, para 
buscar os responsáveis - se é que há responsáveis e se é que há alguma 
irregularidade. 

E, ao mesmo tempo que vamos buscar neste Governo a comprovação de 
irregularidades, por que não saber se, no Governo passado - que foi um 
governo nebuloso, que foi um governo em que a Oposição à época tentou se 
aprofundar, e não conseguiu -, também não houve irregularidades? Não vai 
nisso, Srs. Deputados e telespectadores da TV Assembléia, nenhum 
revanchismo nem interesse em embolar o meio-de-campo, como ouvimos 
ontem, alhures. O interesse é o seguinte: queremos estabelecer um padrão 
de comparação das ações deste Governo com as atitudes do Governo 
passado. Toda vez que uma CPI aqui for proposta, iremos nos mobilizar para 
estender o mesmo tipo de investigação para o Governo anterior. Não 
estamos fazendo nenhuma acusação prévia. Pode ser que se comprove que 
não houve nenhuma irregularidade, e estaremos aqui atestando a idoniedade 
do Governo anterior. Mas, se for apresentada alguma irregularidade, se 
algum ponto negativo for comprovado nessas investigações, pergunto: quem 
tem medo da verdade? Quem tenta impedir que a verdade venha à tona e 
que os responsáveis por qualquer irregularidade, seja no Governo Azeredo, 
seja no Governo Itamar, sejam punidos de acordo com a lei? 

Sinto, neste momento, que esta Casa está em paz, porque agora, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, poderemos comparar as ações deste Governo 
com as do Governo anterior, e vamos saber quem age com seriedade. Qual 
governo agiu como o povo mineiro, que votou neste e no outro, gostaria que 
ele tivesse agido. 

Concluímos a nossa palavra conclamando a Oposição desta Casa para, 
efetivamente, participar dessa CPI, que hoje vai ser instalada. 

Ouvimos algumas tentativas de não-participação, talvez por falta de tempo, 
talvez por falta de entrosamento. Não! Vamos aprofundar. Vamos ver até 
onde vai a verdade? A verdade aparecerá, e os culpados, sem dúvida 
alguma, terão de ser punidos. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 83, c/c 
o inciso IV do art. 180 do Regimento Interno, determina o arquivamento do 
requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita o 
encaminhamento do Projeto de Lei n° 651/99 à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça emitiu seu parecer dentro do 
prazo de 48 horas, previsto na decisão da Presidência de 5/5/99. 

Mesa da Assembléia, 2 de março de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária -
aprovação, na 30a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.095, 1.096, 
1.097 e 1.101/2000, dessa Comissão; de Transportes- aprovação, na 33a 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.047/2000, do Deputado Arlen 
Santiago; 1.053 e 1.054/2000, do Deputado Marco Régis; 1.056/2000, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior; 1.072 e 1.073/2000, do Deputado José 
Milton; 1.074/2000, do Deputado Gil Pereira; 1.085 a 1.088/2000, do 
Deputado João Batista de Oliveira, e 1.102/2000, da Deputada Maria Olívia; e 
de Direitos Humanos - aprovação, na 34a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.078 a 1.084 e 1.114 a 1.118/2000, da Comissão de 
Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); pela Bancada do PTB - indicação 
do Deputado João Pinto Ribeiro para líder da bancada (Ciente. Publique-se. 
Cópia à Área de Apoio às Comissões e às lideranças.); e pelo Deputado 
Alencar da Silveira Júnior- informando sua ausência do País no período de 4 
a 15/3/2000. (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros. Os 

Deputados que este subscrevem, com fulcro no art. 112 do Regimento 
Interno, requerem a V. Exa. a constituição de CPI para, no prazo de 120 dias, 
prorrogáveis por mais 60, apurar possíveis irregularidades nos processos 
licitatórios realizados, com dispensa ou inexigibilidade de licitação, pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais, a partir de janeiro de 1995. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXV do art. 
232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja incluído em 
ordem do dia o Projeto de Lei Complementar n° 11/99, em virtude de a 
Comissão de Fiscalização Financeira haver perdido o prazo para emitir seu 
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
Vil do art. 232, c/c o art. 241, do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior solicitando a inclusão 
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na ordem do dia do Projeto de Lei no 362/99. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior solicitando a inclusão 
na ordem do dia do Projeto de Lei n° 502/99. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, no requerimento em que se 

solicita a instalação de CPI, consta que devem ser investigadas obras não 
licitadas a partir de 1995. Há entendimento na Casa para que se elabore um 
texto. V. Exa. leu na solicitação dessa CPI com data de 1995. Gostaria de 
esclarecimentos. 

O Sr. Presidente - A Presidência, ontem, antes de fazer a leitura desse 
mesmo requerimento, suspendeu a reunião por 15 minutos para tentar 
buscar um acordo entre a base do Governo e a Oposição. Nesse período, 
avançamos um pouco na busca de um entendimento. Foi criada uma 
comissão de quatro Deputados - dois da Oposição e dois da base de 
sustentação. Ontem mesmo, a Presidência deu um prazo de 24 horas para 
que buscassem os entendimentos. 

Agora, logo após a abertura dos trabalhos, a Presidência, por solicitação de 
alguns Líderes, suspendeu novamente a reunião e buscou o entendimento, 
que não foi possível. Entendeu-se que deveria haver a CPI e que, no 
momento em que fossem indicados os membros para fazer parte dela, 
haveria o entendimento do prazo e do momento em que seriam realizadas as 
apurações sobre os processos que foram conduzidos sem licitação. 

A Presidência entendeu e comunicou a todos líderes, durante todo o 
tempo, que não tínhamos alternativa hoje a não ser ler o presente 
requerimento e, após o carnaval, aguardar a definição do Colégio de Líderes 
sobre a data a partir da qual iniciaríamos o processo. Foi também lembrada 
na reunião de ontem a necessidade de, qualquer que fosse a data, iniciar 
com os fatos que foram noticiados na imprensa esta semana. Não 
poderíamos, de forma alguma, iniciar um processo lá atrás. Tínhamos que 
dar resposta imediata às denúncias que aconteceram durante a semana. Foi 
a decisão dos líderes. A Presidência está cumprindo o seu papel. Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, pelo que entendi da reunião, 
ficou acordado que iríamos elaborar o texto agora. Parece que ficou 
acordado, ainda, com os dois representantes da Situação que o prazo seria 
iniciado a partir de 1998, tendo em vista o argumento do PSDB, do PFL, da 
base de Oposição, que as contas do Governador Azeredo até 1997 já foram 
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aprovadas por este parlamento. Então, Sr. Presidente, este parlamento é 
falso, porque já aprovou as contas passadas e vai tornar a fiscalizar o que já 
fiscalizou. Está admitindo toda a culpa. 

Isso foi conversado com o representante Luiz Tadeu Leite e com o 
Deputado Antônio Andrade. Ficou definido que iríamos fazer o texto agora à 
tarde para V. Exa. ler novamente, mas com o prazo de 1998. Sendo assim, a 
Oposição se retira desse processo. Em protesto, vai esvaziar a CPI e acha 
que tem carta marcada, porque já foram realizadas nove CPis até 1998 para 
detectar irregularidades do Governo Eduardo Azeredo, mas não encontraram 
nenhuma. Então não se justifica essa cortina de fumaça para ter resultado de 
cartas marcadas. 

V. Exa. não cumpriu o que foi definido juntamente com a base de Governo. 
Gostaríamos, se for possível, que fosse repensado o caso. Do contrário, a 
CPI vai ser esvaziada pelo bloco oposicionista. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência pode aceitar qualquer das considerações 
feitas por V. Exa., menos a de que não cumpriu o compromisso feito naquele 
momento. Muito pelo contrário, Deputado Hely Tarqüínio. Esta Presidência 
faz questão, insiste e sempre estimula o cumprimento dos acordos de 
Líderes aqui dentro. 

O Deputado Hely Tarqüínio - O Líder do Governo viajou e não deu 
resposta. Como tocamos uma situação assim? O Líder do Governo viaja, não 
orienta aqueles que são os responsáveis e, depois, toma uma atitude 
unilateral. Então a CPI vai ser unilateral e tem cartas marcadas, é cortina de 
fumaça para impedir o que aí está, embora, neste momento, tenha prestado 
uma homenagem ao Governador Itamar Franco, que, com toda lisura, 
imediatamente determinou uma auditoria geral no Estado e afastou as 
pessoas que ocupam os cargos em que houve possíveis irregularidades. 

Aqui fica a nossa homenagem, mas também o nosso protesto e a nossa 
decisão de esvaziar a CPI, porque há cartas marcadas. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não estou 
entendendo a ira de que se está possuído o Líder do PSDB, Deputado Hely 
Tarqüínio, pessoa que, normalmente, tem um comportamento lhano e cortês 
nesta Casa. 

o Acabamos de conversar, na mesa externa a este Plenário, sobre o fato de 
g que não poderíamos retirar pelo Governador Itamar Franco, que é o primeiro 
~ que deseja que a CPI seja implantada. Agora, falou-se numa questão de 
~ tempo durante o qual seriam analisadas as licitações. Concordamos em 
~ instalar a CPI. Foi isso que ouvi da decisão que V. Exa. tomou, após ouvir as 
-~ lideranças de um lado e de outro. E, depois de instalada, a comissão 
~ verificaria o tempo, o prazo, o período durante o qual as licitações seriam 
o estudadas. 
"' "' ~ 
E" 
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Então não consigo entender. É pequeno demais o argumento do 

Deputado Hely Tarqüínio ao dizer que não se pode mais procurar 
irregularidades pelo fato de esta Casa - não disse, mas posso acrescentar - e 
o Tribunal de Contas do Estado já terem aprovado as contas do Sr. 
Governador Eduardo Azeredo. 

Quem tem medo da verdade, Sr. Presidente? Qual é o problema em se 
buscar uma, duas, cinco, dez vezes, se não se vai encontrar nenhuma 
irregularidade? Assim estaremos dando dez atestados de idoneidade ao 
Governo anterior. Mas, se por acaso forem encontradas, a quem interessa 
esconder essas irregularidades? Será que se houver, pelo fato de não terem 
sido levantadas pela Assembléia, as irregularidades já estarão sepultadas 
sob sete palmos de terra e não podem mais ser revolvidas? 

Se ficar comprovado que houve corrupção, os responsáveis não podem 
mais ser punidos? O crime praticado terá prescrito, repito, se tiver sido 
praticado? 

Por essa razão, Sr. Presidente, é que agora estamos querendo averiguar. 
Não vi, nas palavras do próprio Deputado Amilcar Martin$, que aqui é uma 
espécie de representante do Governo anterior, essa preocupação. 

Também está querendo apurar. A Oposição não quer participar de uma CPI 
porque vão ser analisados os quatro anos do Governo Azeredo. Ora, quer 
dizer que uma CPI não tem validade, nesta Casa, apenas pelo fato de que 
vai apurar a administração anterior também? Será que o Governador Itamar 
Franco está sob suspeita, mas o Sr. Azeredo está acima de qualquer 
suspeita aqui, nesta Casa? 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, está na hora da verdade. Sr. Deputado 
Hely Tarqüínio, V. Exa. não pode falar por todos os integrantes da Comissão, 
porque sei que muitos querem participar, aprofundar a verdade que vamos 
buscar, doa a quem doer. 

Sr. Presidente, V. Exa. está agindo de conformidade com o que foi 
decidido. Temos número suficiente para instalar a CPI, e esperamos que a 
Oposição venha dela participar, até para não ficar, de antemão, falando em 
cortina de fumaça. Qual cortina de fumaça, se o Governador Itamar Franco é 
o primeiro que quer verificar a verdade? V. Exas. nunca viram um Governo 
tomar a iniciativa de investigar a si próprio. É que V. Exas. nunca viram um 
Governador da seriedade e do caráter de Itamar Franco. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer 
da profunda decepção que sinto ao ver uma proposta vinda da Oposição, que 
fez denúncias graves sobre a ausência de licitação em obras realizadas 
neste Governo, tão graves que motivaram, por parte do Governador Itamar 
Franco, o afastamento de um Secretário de Estado e do Diretor-Geral do 
DER, como uma confissão de culpa, de que as denúncias são procedentes, 
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encontrar dificuldades por parte da base de apoio ao Governo, nesta 
Casa, de proceder, pura e simplesmente, democraticamente, à apuração 
dessas denúncias. O que a base governista quer é misturar alhos com 
bugalhos, envolver outras épocas, outros períodos, fatos pretéritos, 
embolando o meio de campo para que, efetivamente, os fatos objeto de 
investigação, por nossa proposta, não sejam apurados com pureza, clareza e 
objetividade, com o foco que foi sugerido por todos nós. Está registrado nos 
anais desta Casa, e não é a primeira vez que o faço, e também se encontra 
registrado na imprensa da Capital que, na verdade, a atitude do Governador 
Itamar Franco é a de se defender a si mesmo, eximindo-se de 
responsabilidades. É o que tem feito sistematicamente, no episódio da 
ADEMG, em todos os episódios, que já são muitos em apenas um ano de 
Governo. Em todos os episódios que envolvem denúncias de malversação de 
recursos públicos ou de má administração pública, o que o Governador 
Itamar Franco faz é jogar a responsabilidade em outras pessoas, 
exonerando-as ou afastando-as de seus cargos e, com isso, eximindo-se de 
culpa, esquecendo-se de que é o Governador do Estado que responde por 
todos os atos praticados em sua administração. E por essa razão, repito, a 
administração passada nada tem a esconder. Trata-se de uma administração 
transparente, correta, honrada. Mas nós não serviremos de bucha de canh-ão, 
não serviremos para dar legitimidade a uma iniciativa que tem vício de 
origem, que é mais uma farsa que se quer plantar nesta Casa. Mais uma CPI 
dominada, controlada como um tacão de bota de soldado, em que se 
escolhem o Presidente, o relator, os membros, o relatório já está preparado. 
Não participaremos dessa farsa. A proposta que levo aos meus 
companheiros de Oposição, do PSDB, do PFL, a todos os companheiros e a 
todos os Deputados que entendem o que estamos falando é de que seja uma 
CPI do Governo, uma CPI chapa-branca. E que, aí, façam o que quiserem, 
cometam as farsas que quiserem, como tantas outras, façam o relatório do 
jeito que quiserem, mintam como quiserem, escondam a verdade do jeito que 
quiserem e protejam o Governador Itamar Franco com essa cortina de 
fumaça, porque ele não pode ser investigado. Ele confessou hoje que seu 
Governo cometeu irregularidades ao afastar essas pessoas. Esse fato tem 
que ficar registrado nos anais desta Casa, e a população de Minas Gerais 
tem que saber disso, que o afastamento não foi à toa. Se ele tivesse 
segurança, como fez quando concedeu entrevista coletiva e acusou a 
jornalista do "Estado de Minas" de maneira covarde, impiedosa, e ela saiu 
chorando da entrevista - ele a acusou de tudo que podia, dizendo que não 
tinha medo de investigação. 

O Sr. Presidente - Com relação à questão do Governador, não cabe, 
obviamente, ao Presidente do Legislativo fazer a defesa do Chefe do 
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Executivo, mas agora, não respondendo a V. Exa., julgo conveniente dar 
conhecimento disso a todo o Plenário. Poucos minutos antes da posse dos 
Secretários, o Governador chamou-me em seu gabinete e disse-me que iria 
afastar o Secretário de Transportes e o Diretor-Geral do DER-MG, para que 
houvesse transparência total e absoluta no processo de elucidação. Disse-
me que tinha conhecimento de que o parlamento iniciaria uma CPI e estava 
fazendo sua parte para que esse processo pudesse seguir com a maior 
naturalidade possível. O Governador não me disse que já sentia seus 
assessores diretos culpados, então, já os estava condenando de antemão. 
Disse-me que os estava afastando para que as pessoas que colocou para 
fazer a investigação interna e a CPI pudessem ter a liberdade de fazer tudo 
na maior transparência possível. Com a palavra, pela ordem, o Deputado 
Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado, Sr. Presidente. Quando disse vício 
de origem, não estava me referindo ao procedimento jurídico ou regimental 
para a instalação da CPI, mas à motivação política que levou a base 
governista a, ao invés de acatar a proposta da Oposição de averiguar os 
fatos denunciados, querer dar o troco e embolar o meio-de-campo. Era no 
sentido figurativo, e não no sentido jurídico ou regimental, que V. Exa. se 
apegou. Um vício de origem política que, para nós, é inaceitável. Dessa 
forma, não deveremos, mais uma vez, participar de um jogo cujo resultado 
final já conhecemos e sabemos o que sairá disso. Era isso o que gostaria de 
esclarecer a V. Exa. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência gostaria de fazer um apelo à Oposição: 
participem, porque tudo isso começou mediante a denúncia do jornal, e 
houve a iniciativa da Oposição de apurar essa denúncia em uma CPI. Então, 
a Presidência entende que todos os temas que a Oposição gostaria de ver 
sendo investigados em uma CPI o serão. Não vi nenhuma mudança nesse 
processo. Todos os fatos que a Oposição quis que fossem investigados o 
serão na CPI. Por parte da Situação, percebi que, além de fazerem tudo o 
que a Oposição quer, farão, também, com relação aos quatro anos do ex-
Governador. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria 
apenas de falar do meu partido, o PFL. Admiramos muito o PSDB e temos 
amizades fortíssimas com vários Deputados desse partido, mas não 
expomos ainda nossa posição a respeito de participar ou não dessa CPI. Isso 
ficará a cargo da nossa Liderança, que é o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. Ele irá reunir-se com todos os membros do PFL desta Casa para, 
então, tomarmos uma posição. 

Estranhamos, evidentemente, a colocação, porque o fato faz com que haja 
a CPI. O fato do momento é a publicação no "Estado de Minas" mostrando 
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obras intactas que foram consideradas emergenciais. Elas não precisam 
sair fora da Lei n° 8.666. Para que obras em estradas sejam consideradas 
emergenciais, teria de haver condição precária de passagem de veículos, 
como uma ponte que caiu ou um barranco que esteja obstruindo a estrada. 

Pelas fotos mostradas no "Estado de Minas", resta-nos apurar o que está 
acontecendo no Sul de Minas depois das chuvas. Isso também é 
preocupação do Governador Itamar Franco. S. Exa. quer que a CPI se 
instale, apurando e criando condições de mostrar a verdadeira situação. Pelo 
que entendi, o Governador quer saber do Governo dele. Caso a Situação 
tenha documentos que comprovem que o Governo passado cometeu erros 
nessa área, que sejam incluídos na CPI. Não se abre uma CPI sem fatos, 
sem indícios. O que não nos deixa satisfeitos é a colocação de quatro anos 
do Governo passado. Por que, então, não se abriu essa CPI no ano passado, 
em 1999, quando não tinha acontecido ainda o problema do Sul de Minas? 
Por que só agora é que querem investigar quatro anos do Governo passado? 

Estou falando com os pés no chão. Acho que essa CPI deve começar a 
trabalhar com a situação que o "Estado de Minas" mostrou. Se aparecerem 
provas que atinjam o Governo passado, aí, sim, que elas sejam incluídas na 
CP I. O que se pode fazer nesta Casa são essas discussões, que não levam a 
nada, apenas mostram à população de Minas Gerais que há indecisão dos 
próprios Deputados sobre o que fazer. 

O PFL dará seu posicionamento após a reunião com seu Líder, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de falar sobre a minha 
posição, a qual vou defender junto ao PSDB, cujo Líder é o Deputado Hely 
Tarqüínio. Devemos ter representação na CPI, que nós mesmos pedimos, 
mas que vemos aqueles que carregam a mala do Governador Itamar Franco 
tentar esconder. "O rei está nu", e todos estão percebendo. Não há como 
esconder. Querem os Deputados investigar, em 120 dias, 5 anos. Quem 
acredita nisso? Com todos os trabalhos da Assembléia Legislativa, como 
poderemos investigar esses 5 anos em 120 dias? Os fatos estão colocados 
com clareza. desde janeiro de 1999. Existem contratos sendo feitos sem 
licitação até hoJe, inclusive contrato de R$133.000.000,00, do DER-MG. Até 
hoJe. não sabemos quem transportou nem quanto custou o transporte. 
Queremos saber. 

Fomos chamados para conhecer a situação das estradas, mas a lista 
apresentada para a Oposição não continha o nome das que foram 
denunciadas. Ninguém acredita nisso; as pessoas acompanham; a 
Assembléia Legislativa tem uma TV; as pessoas, na rua, conversam 
conosco. Como podemos investigar as estradas se não sabemos quais são? 
Ninguém vai acreditar. 

~ 
~ 
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A Comissão de Direitos Humanos tem que trabalhar quase toda a 

semana. Há, lá fora, um cidadão de Minas Gerais todo arrebentado, e o 
Governo diz que respeita os direitos humanos e é progressista. O cidadão 
está todo arrebentado, e o foi por um agente do Governo. Vamos levar o 
assunto com seriedade. 

Mais denúncias de compras estão chegando, inclusive com licitação 
marcada. Ora, compras de alimentação com licitação marcada! 

Vamos tentar encobrir problemas de cinco anos, questões desde janeiro do 
ano passado. Construirão três cadeias para zerar o déficit de vagas no 
sistema penitenciário. Atualmente, temos 19 mil mandados de prisão para 
serem cumpridos, e o Governo quer zerar o déficit do sistema carcerário com 
3 cadeias para 170 vagas, sem licitação. 

Irei defender que o PSDB participe da CPI, mas sabemos que "o rei está 
nu", e querem cobrir tudo investigando 5 anos em 120 dias, apresentando 
uma lista de estradas que não foram denunciadas, para que os Deputados 
saiam daqui com a imprensa, a fim de percorrê-las. As pessoas estão 
acompanhando o processo, nós sabemos, não há como esconder. Há um 
senhor, lá fora, todo machucado. "O rei está nu"! Não há como encobrir a 
verdade. Vamos acompanhar as investigações, mas sabemos que querem 
encobrir, infelizmente, a realidade. 

O Sr. Presidente - A Presidência quer, em primeiro lugar, parabenizar o 
Deputado João Leite por interceder junto a seu Líder para que sua bancada, 
que é uma das maiores da Casa, não fique fora da CPI. 

Em segundo lugar, Deputado, esta Presidência quer garantir ao senhor, a 
todos os Deputados em Plenário e a todo o povo de Minas que assiste à TV 
Assembléia que a CPI se prenderá ao levantamento dos fatos que foram 
abordados aqui e pela imprensa, nesta semana. Primeiro, ouviremos tudo 
que a Oposição trouxer, o que já foi objeto de negociação e entendimento 
entre os Líderes, ato do qual a Presidência participou, e ela fará tudo o que 
estiver a seu alcance junto aos Líderes da base do Governo para que se 
cumpram os compromissos. 

Ninguém quer esvaziar o momento, pois todos sabemos da importância 
dos veículos de comunicação no processo de uma CPI. Inclusive, já disse 
isso, hoje, ao Governador. No momento em que ele iria afastar seus 
colaboradores, transmiti-lhe que a Assembléia Legislativa iria, primeiramente, 
fazer a investigação sobre os fatos abordados aqui. Portanto, a Oposição não 
deve ter receio, pois, no que toca à competência desta Presidência no 
encaminhamento das matérias, iremos analisar os fatos abordados pela 
imprensa e sugeridos pela Oposição no momento em que propuseram a CPI. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, admira-me o Deputado Amilcar 
Martins, que fez parte do Governo passado, ao qual também dei sustentação 
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nesta Casa, dizer que não participaria de uma farsa. Gostaria de dizer ao 
Deputado Amilcar Martins que, durante meus quase 20 anos de vida pública, 
jamais participei de farsa. Estou neste parlamento, faço parte da base do 
Governo, como fiz parte da base do seu Governo, fomos correligionários de 
campanha. Agora, de farsa, não faço parte. Vamos fazer parte da CPI. Faço 
questão de pedir ao meu partido que me indique. Nunca fiz parte de farsa. 

O que tiver de ser investigado no DER-MG - seja neste Governo, seja no 
Governo passado -, vamos investigar, porque aquilo sempre foi uma caixinha 
de surpresas, uma caixinha de segredos, mesmo à época do Governo de V. 
Exa., ao qual ajudei a dar sustentação nesta Casa. Se houver algo que 
indique a necessidade de se apurarem fatos passados, por que não? 

O que interessa ao Deputado João Leite é somente a questão dos direitos 
humanos. Amanhã, se, por acaso, Deus ajudar que ele seja Prefeito de Belo 
Horizonte, a Prefeitura se transformará num abrigo? O sujeito bater a carteira 
da velhinha, esfaqueá-la e correr para dentro da Prefeitura. Lá, mandam 
prender e descer o porrete na velhinha, porque os direitos humanos do 
bandido estão assegurados. 

Farsa? Não faço parte de farsa. Faço parte de um parlamento sério, como 
sempre fiz, tanto que fui reeleito tantas vezes, com consagração, com 
respeito. Minha vida pública é aberta, sou irreverente, bato pesado em todos 
os sentidos, não tenho o rabo preso. Um homem que chega aos 50 anos sem 
ter rabo preso é muito difícil de se encontrar. Agora, falar em farsa? Não faço 
parte de farsa. Se V. Exa. e o Deputado João Leite estão acostumados a 
fazer parte de farsa, nós, neste parlamento, não. V. Exa. está cumprindo seu 
primeiro mandato - e creio que o cumprirá com muita honradez -, mas jamais 
repita essa frase dentro desta Casa, ou seja, que alguém está participando 
de farsa. Se alguém aqui dentro faz parte de farsa, não é o Deputado lrani 
Barbosa. 

Vamos participar da CPI e fazer as apurações, doa a quem doer. Podem 
ter a certeza disso. Não faço parte de farsa. Qual é o motivo de se montar 
esse circo? Só porque ela estendeu-se mais um pouquinho? A turma não a 
quer mais? Vocês mesmos propuseram que não se criasse mais a CPI. Por 
quê? Existe algum problema no passado que não pode ser investigado? 
Vamos verificar, sim. Acredito na honradez de V. Exa., acredito na honradez 
do ex-Governador Eduardo Azeredo, mas que aquele Governo tinha uma 
turminha atrapalhada, com o pé na lama, tinha. Um exemplo é o Projeto 
SOMMA. Ao investigarmos o Projeto SOMMA, muita coisa foi resolvida, como 
é o caso de empresas públicas fazendo obras para empreiteiros privados. 
Estávamos, outro dia, participando de uma Comissão Especial, a pedido do 
Deputado Rêmolo Aloise, que está presente, em Bocaiúva ou Janaúba, 
parece-me, onde o Prefeito executou as obras para a empreiteira do Dr. 

~ 
~ 
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Portanto, existem fatos que temos de olhar e vamos olhar. Agora, quero 
dizer com toda a seriedade e respeito que tenho por V. Exa. e pelo ex-
Governador Eduardo Azeredo: não participo de farsa nesta Casa. Mas o que 
precisar ser investigado, vamos investigar, em qualquer momento, seja 1 O, 
20 ou 30 anos passados. Vamos correr atrás, podem ter a certeza. Pedirei ao 
Líder do meu partido que me indique para fazer parte dessa CPI, porque 
desejo participar dos trabalhos com toda a seriedade e com toda a 
veemência que Deus me deu. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Gostaria de responder ao ilustre Deputado 
Luiz Tadeu Leite, pois disse que eu não representava o partido, que aquela 
não era a vontade do partido. Deputado Luiz Tadeu, na minha condição de 
Líder, quando tomo uma posição, já auscultei Deputado por Deputado. 
Quando fui, cedo, levar aquela proposta do PSDB, já tinha consultado todos 
os companheiros. Não falei do PFL, mas do PSDB. Se o PMDB tem o 
costume de tomar posição isolada, assim não procedemos no PSDB. Somos 
um partido que tem uma posição definida. Quando tomei aquela posição, é 
uma posição definitiva, porque procurei saber de todos. Porém, se, no 
momento em que o Presidente Anderson Adauto faz um apelo a este 
parlamento e a todas as bancadas para que possa repensar, para buscar o 
entendimento, democraticamente, por formação e por convicção, poderemos 
até retroceder e buscar uma nova solução, mas, num primeiro momento, não 
estamos pensando, de forma nenhuma, em participar dessa farsa, embora 
haja Deputado que afirme que não é farsa. É farsa porque este parlamento já 
fiscalizou, já aprovou todos os atos do Governador Azeredo, já fez, durante 
1999, 8 CPis: CPI das Barragens, em que houve dúvida; da privatização da 
CEMIG, da renegociação da dívida e outras mais, e não encontraram 
irregularidades, ou, se encontraram, já as encaminharam ao Ministério 
Público ou a outros órgãos de direito. 

O que quero deixar bem claro é que o PSDB não tem medo nenhum de 
investigação do Governo Eduardo Azeredo. Ainda que haja alguma 
irregularidade, a verdade é cristalina, a verdade é a virtude, e, no passado e 
no presente, não tenho medo de que meu passado possa comprometer meu 
presente nem meu futuro. Estou acostumado com a verdade. 

E há mais um fato, Sr. Tadeu Leite: percebemos perfeitamente, no contexto 
do Governo Itamar Franco, uma divisão clara entre "itamaristas" e 
"newtistas". Não se sabe ainda como as ações estão acontecendo: se 
através de um, se de outro. E isso se reflete neste parlamento. V. Exa. tem 
de entender que essa dicotomia do Governo reflete-se aqui, e temos, às 
vezes, de tomar a posição de esvaziar, sim, essa CPI, porque ela tem cartas 
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marcadas: não sei de qual dos lados, mas o que está, no momento, 
interessando, o que a mídia quer esclarecer o que o povo quer esclarecer, 
são os atos do Governador Itamar Franco no ano 2000 e em 1999. 

O passado não leva a nada. O passado já foi investigado. V. Exa. está 
totalmente equivocado. Interessamo-nos pelo presente, porque o passado 
serve apenas de história. Precisamos verificar, sim, e averiguar o presente. O 
nosso partido, o PFL e o PSDB fizeram a proposta de uma CPI. Houve nove 
no ano passado. A primeira, querem retroagir ao Governo Eduardo Azeredo, 
pensando que o passado pode escurecer o presente que está acontecendo. 
As licitações estão todas aí, de cartas marcadas ou não aconteceram. E 
esses indícios estão claros e é isso, sim senhor, Deputado Luiz Tadeu Leite, 
que queremos esclarecer. 

O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mesmo 
sendo parlamentar pelo PMDB, dou razão aos parlamentares do PSDB nesse 
empate. Vou explicar o porquê. Não justifica os parlamentares do PSDB 
participarem de uma CPI em que vai ser levantada, por exemplo, a questão 
que vimos no ano passado, das ambulâncias que eram usadas para pescaria 
e foram distribuídas a atacado e a varejo pelo Governador Eduardo Azeredo. 

Nesta época de carnaval é muito propício lembrarmos que muitos vão 
pescar e as ambulâncias que deveriam ser usadas para levar doentes, eram 
usadas para pescaria! Isso foi constatado, a imprensa noticiou o fato. 

Teremos a oportunidade de levantar dados, e isso é muito ruim para o 
PSDB, porque espalha lama sobre todo o mundo. O colega parlamentar - o 
puritano João Leite -, vai ficar em situação difícil. Ele participou de um 
Governo que gastou R$32.000.000,00 para reformara Grande Hotel e essa 
quantia dava para fazer mais dois grandes hotéis em Araxá, e o dinheiro 
desapareceu, e não se sabe o que foi feito com ele. 

Agora, defendo também o nobre colega Deputado Amilcar Martins, de ter 
dito certas coisas que feriram o parlamento. O critério que ele usa é diferente 
de alguns: normalmente, pensamos para depois falar. Ele quando vê um 
microfone ou as luzes se acendem, fala, para depois pensar no que falou. 
Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faz parte do 
exercício da democracia ouvir manifestações como essa do Deputado 
Adelino de Carvalho. Surpreendo-me, porque depois de tanta reflexão, 
depois de tanto pensar antes de falar, ele fale o que falou! Isso é assim 
mesmo. 

Quero dizer ao meu caro amigo lrani Barbosa, que quando digo - participar 
de farsa - sei o que estou dizendo. Porque numa CPI, em que é imposto o 
nome do Presidente, imposto o nome do relator, existe maioria absoluta 
nesta Comissão, o relatório é imposto goela abaixo de um ou dois membros 



152 
da Oposição, não há uma situação de equilíbrio da democracia. Não é 
uma situação em que efetivamente se estabelece o contraditório, como deve 
ser a prática nos parlamentos. É isso que queria responder ao Deputado lrani 
Barbosa - é jogo de carta marcada, é farsa, é uma mentira. Existe um 
desequilíbrio estrutural muito grande, porque tudo que é decidido, é imposto 
à minoria e aos Deputados da Oposição. 

Finalmente, devo dizer ao Deputado lrani Barbosa que ele está 
amplamente equivocado, quando sugeri que deveríamos acabar ou 
suspender essa CPI. Pelo contrário, fui procurado por Deputados da base 
governista, num momento de procura de entendimento. Quem sabe o 
Governo já tendo tomado algumas atitudes, manifestando sua intenção de 
apurar os fatos, seria desnecessária a implantação da CPI neste momento. 
Repito, não preciso declinar os nomes, mas fui procurado por Deputados do 
comando da base governista, com uma proposta de diálogo, uma proposta 
sincera, respeitosa, mas não partiu de mim nem de nenhum Deputado da 
Oposição a proposta de que não houvesse CPI para apurar esses fatos. 

Volto a repetir: o Deputado lrani Barbosa está errado, está equivocado. 
Não propusemos que não houvesse CPI. Fomos consultados de forma 
correta e respeitosa sobre essa possibilidade. É isso que gostaria de 
esclarecer. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, os mesmos fatos que 
determinaram o pedido da CPI para verificação do que ocorre, hoje, com a 
questão das estradas neste Governo fazem com que voltemos ao Governo 
passado e façamos uma averiguação. Veja, Sr. Presidente, que há uma 
contradição colocada. O Acordo de Lideranças feito ontem, no Salão 
Vermelho, na síntese, foi no sentido de que as Lideranças, tanto de Oposição 
quanto de Governo, concordavam em que as licitações devessem ficar nas 
questões de urgência e emergência e de calamidade pública, que se eximem 
de licitação. Esse foi o acordo fechado ontem no Salão Vermelho. Então, é 
preciso que as pessoas respondam: quem tem medo da verdade? Ora, se se 
quer verificar o que aconteceu nas licitações desse Governo, e quando se 
coloca que é preciso também verificar, dar um passo atrás, significa dizer que 
não estamos falando dos Governos A ou B, não estamos falando dos 
Governadores A ou B, estamos falando de uma questão de Governo. Se há 
motivos para verificação no Governo passado, se as licitações foram 
verdadeiras diante da legalidade, então se deve trazer à luz da sociedade o 
que houve naquelas licitações. Da mesma forma, se há indícios, neste 
Governo, de irregularidades, é preciso também que se levantem todas as 
questões com relação à legalidade das licitações. Sabemos da ocorrência de 
cartas marcadas nas licitações, quando se eximem de licitações empresas 
que deveriam entrar nas licitações de acordo com a Lei n° 8.666. Então, Sr. 
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Presidente, precisamos saber quem tem medo da verdade. Se não têm 
medo da verdade, seja este Governo, seja o Governo passado, vamos 
colocar às claras. A sociedade mineira exige transparência. Estamos aqui, 
exclusivamente, para atender à demanda, à reivindicação e ao clamor da 
comunidade e da sociedade para que tudo fique às claras. Não podemos 
mais esconder nada. 

Com relação à questão da CPI, gostaria de saber se já existe a indicação 
dos membros, para saber se esses membros já são de carta marcada. Eu, 
pelo menos, não tenho conhecimento. Se não sabemos quais os membros, 
não se pode utilizar esse argumento para evitar que esta CPI aconteça. Se o 
Governador Itamar Franco tomou a atitude decidida de afastar alguns 
membros, como o Secretário de Obras e o Diretor do DER-MG, tomou no 
sentido de que se possa fazer a averiguação, a fiscalização e a conclusão 
dos atos praticados. Tomou uma atitude correta e isenta. Temos de 
parabenizar, neste sentido, a atitude do Governador Itamar Franco. A 
sociedade clama pela transparência, e é por isso que defendemos que tanto 
o Governo passado quanto este Governo, aliás de conformidade com o 
Acordo de Lideranças feito ontem, se consumem e que se consubstanciem. 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) -A Presidência informa a V. Exa. 
que a Comissão foi apenas deferida pela Presidência e que seus membros 
serão indicados pelos respectivos partidos. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente e Srs. Deputados, é lógico 
que o assunto que domina hoje esse parlamento diz respeito às licitações. 
Todos os Deputados que usaram esse microfone e essa tribuna defenderam 
os seus pontos de vista com a maior competência. Mas outro assunto que 
também não pode passar despercebido deste parlamento, porque toma conta 
da emoção de todos os mineiros, é que ontem o nosso querido América foi 
Campeão da Taça da Copa Sul-Minas. Trata-se de um acontecimento da 
maior importância, porque mostra a pujança do esporte de Minas Gerais. Não 
só o Atlético e o Cruzeiro, mas também o América, o nosso deca campeão 
honram as tradições de Minas Gerais. 

Em homenagem ao América, solicito à câmera de televisão que focalize 
esta bandeira do América - até mesmo para amenizar o ambiente tão 
carregado. Vamos homenagear o América por ter disputado uma copa tão 
difícil de que participaram os Estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de 
Santa Catarina e de Minas Gerais, sendo campeão. Viva o América! 

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria apenas de reforçar o que V. Exa. 
disse no final. A CPI foi apresentada e foi oficialmente acatada pela Mesa da 
Assembléia. Depois vamos nos sentar e ver o que é melhor. Mas não 
podemos banalizar as instalações das CPis na Casa. Trata-se do último 
instrumento que o Poder Legislativo tem para fazer uma fiscalização 
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minuciosa de fatos de extrema gravidade. 

Tivemos nove CPis durante o ano de 1999 - algumas estão no final, com 
bons resultados. Essa CPI das Licitações já está instituída, e já não se pode 
voltar atrás. Não se pode arrepender; não há menino na Casa. O nosso 
parlamento é sério e é a expressão máxima do Poder Legislativo de Minas 
Gerais. Quando os Deputados apresentam uma proposta têm de pensar bem 
antes. O Governo tomando ou não as suas providências, a CPI tem de ser 
instituída. Em qualquer hipótese, temos a obrigação de apurar os fatos. 

Gostaria de dizer a V. Exa. que, oficialmente, esse assunto da CPI já está 
encerrado. Temos de sentar-nos com maturidade e responsabilidade 
suficiente para apurar os fatos independentemente de quem quer que seja. A 
sociedade mineira tem de ter conhecimento do que existe de errado e deve 
participar. Se não houver nada de errado, temos de reconhecer, e não 
colocar nomes de governantes e pessoas sérias em suspeita da prática de 
atos ilícitos, porque não é essa a nossa função. Muito obrigado. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunrao o 

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 56, apreciado na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento de votação, em turno único, do Projeto 

de Lei no 427/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que institui a Semana de 
Combate ao Alcoolismo no Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 
A Comissão de Saúde opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que apresentou. Emendado 
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde, que opina pela rejeição 
da Emenda n° 2. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado Hely T~rqüínio- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Não há "quorum" para 

votação. A Presidência a torna sem efeito. 
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Questões de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - A cada dia, nesta Casa, Sr. 
Presidente, fico mais surpreso, abismado e boquiaberto. Vou relembrar o Sr. 
Kafunga, colega de rádio, colega de imprensa, que, tentando entender a 
situação, sempre dizia que o errado é o certo. 

Agora também estou tentando entender o que aconteceu. Vinte e três 
Deputados participaram da votação. V. Exa., Sr. Presidente, colocou em 
votação o substitutivo, e um certo número de Deputados votou contra ou a 
favor. E quando V. Exa. disse "os Deputados que estiverem de acordo 
permaneçam como se encontram", ficou de acordo o Deputado João Leite, 
que permaneceu como estava no momento. Ficou de acordo o Deputado 
Hely Tarqüínio, que também estava no Plenário no momento da votação. 
Além disso, o Deputado Hely Tarqüínio pediu a verificação de votação, mas, 
na hora, não registrou sua presença nem seu voto. 

Então, Sr. Presidente, gostaria de entender. Como pode o Deputado Hely 
Tarqüínio pedir verificação se não votou? Como pode o Deputado Hely 
Tarqüínio não registrar seu voto na verificação se votou na primeira 
chamada? Se votou na primeira vez, tinha que reafirmar o voto na 
verificação, Sr. Presidente. Fantasma não pede verificação de votação. 
Temos de, a partir de agora, lembrar que, se a pessoa pediu verificação, se 
votou na primeira vez, não deve se omitir quando de uma segunda votação. 
Quero colocar a posição do Deputado Hely Tarqüínio, neste Plenário, que 
todos, inclusive os telespectadores da TV Assembléia, presenciaram. 
Quando o Sr. Presidente diz "os Deputados que estejam de acordo 
permaneçam como se encontram", quem estiver no Plenário, como foi o caso 
dos Deputados João Leite e Hely Tarqüínio, que votaram na primeira 
chamada e aqui permaneceram, deveria ter seus votos computados. Sr. 
Presidente, tenho a dizer que, se V. Exa. computou 23 votos, deve somar, na 
verificação, os votos dos referidos Deputados. Gostaria de, mais uma vez, 
tentar entender esta Casa. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que fez usar uma 
determinação anterior da Mesa, a qual diz que, não tendo como verificar 
minúcias dentro do Plenário, usa-se o resultado da votação do painel. 
Naturalmente, a presença do Deputado que fez o requerimento seria 
computada, mas não havia essa necessidade, já que, mesmo com sua 
presença, não haveria número sequer para a continuação dos trabalhos. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Apenas para observar o painel, 
onde consta a ausência do Deputado que pediu a verificação, pois não 
registrou sua presença em Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência atém-se ao resultado da votação no 
painel. 
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O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, peço-lhe que proceda à 

recomposição de "quorum" para que possamos dar continuação à votação 
dos projetos em pauta. 

Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados; há 5 

Deputados em reuniões nas comissões, o que perfaz um total de 25 
Deputados. Portanto, não há "quorum" para a continuação dos trabalhos. 

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

extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para a 
reunião de debates de amanhã, dia 3, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 3/3/2000 
Presidência do Deputado Agostinho Patrús 

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

- Comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Antônio Andrade - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva -

João Leite- Marco Régis- Paulo Piau. 
Falta de "Quorum" 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 9h15min, a lista de 
comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 8, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada nesta 
edição.). 

ATA DA 63a REUNIÃO ESPECIAL, EM 28/2/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Márcio Cunha 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Federal Sérgio Miranda - Palavras do Conselheiro 
Sylo Costa - Palavras do Deputado Miguel Martini - Palavras do Prefeito 
Tarcísio Delgado - Palavras do Prefeito Públio Chaves - Palavras da 
Vereadora Arlete Nogueira - Palavras do Sr. Renato de Barros -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

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

Patrús - Agostinho Silveira - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Cristiano 
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Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Eduardo Brandão -
Elbe Brandão - Elmo Braz - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 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 duas reuniões anteriores. 

Atas 
-O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura das 

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Designação de Comissão 

O Sr. Presidente -A Presidência designa os Deputados para, em comissão, 
conduzir ao Plenário o homenageado, as autoridades e demais convidados 
que se encontram no Salão Nobre. 

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

Exmos. Srs. Deputado Sebastião Leal Júnior, representando o Presidente da 
Assembléia Legislativa do Piauí, Deputado Cleuber Eulália Dantas; Carlos 
Miranda, Consultor do Orçamento da Assembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro; Deputado Márcio Cunha, Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira desta Casa; Deputado Federal Sérgio Miranda, membro da 
Comissão Mista de Orçamento do Congresso; Conselheiro Sylo Costa, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Deputado Miguel Martini, 
Presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -; Prefeito 
Tarcísio Delgado, Presidente da Associação Mineira dos Municipios - AMM -; 
Prefeito Públio Chaves, Presidente da Federação Mineira de Associações 
Microrregionais de Municípios - FEMAM -; Vereadora Arlete Nogueira, 
Presidente da União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais - UVEMIG -
e Renato de Barros, Coordenador da Frente contra a Destruição do Serviço 
Público em Minas Gerais. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 

Debates Lei de Responsabilidade Fiscal. A Presidência gostaria de informar 
que tentamos, de todas as formas, fazer com que neste debate houvesse o 
contraditório. Infelizmente, não encontramos, pelo menos em Brasília, 
ninguém para vir defender a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Presidência 

~ aproveita, ainda, para informar que o Senador Jefferson Peres não pôde 
~ comparecer, em razão de compromissos inadiáveis, ficando a exposição 
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principal a cargo do Deputado Federal Sérgio Miranda. 

Palavras do Sr. Presidente 
Senhores e senhoras, autoridades já nominadas e presentes na mesa, 

senhores e senhoras do Plenário, o princípio da responsabilidade deve, 
necessariamente, nortear a administração pública. No exercício do mandato 
que lhe é outorgado pelo povo, exige-se do administrador que paute suas 
ações por absoluto critério, sobretudo no manuseio das receitas e despesas 
orçamentárias. 

Ninguém discute, portanto, que a iniciativa da Lei de Responsabilidade 
Fiscal é oportuna e necessária. O que não se pode aceitar é que essa 
legislação, ora em tramitação no Congresso Nacional, transforme-se em 
instrumento para as práticas autoritárias e distanciadas do bem público, no 
que insiste o Governo Federal. 

Realmente, nunca é demais repetir que a União tem-se esmerado, nos 
últimos cinco anos, em enfraquecer Estados e municípios, deixando-lhes uma 
autonomia meramente nominal, principalmente no campo financeiro. O 
resultado aí está: o pacto que une a Federação brasileira vem sendo 
desrespeitado, ficando as unidades estaduais e municipais à mercê do 
tratamento discriminatório do Palácio do Planalto. 

O atual projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, inspirado e motivado 
pela equipe econômica do Presidente Fernando Henrique Cardoso, constitui 
prova de que não se pretende modificar esse quadro: nele, os municípios 
vivem em penúria. O projeto, além disso, golpeia duramente também o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário Estaduais e Municipais, a tal ponto que 
não terão eles a condições de gerir suas responsabilidades mínimas. 

Não vamos, em nossa mensagem, analisar em detalhe o projeto da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Isso ficará a cargo dos expositores, que, a seguir, 
teremos oportunidade de escutar. Desejamos, no entanto, chamar a atenção 
para alguns dos pontos da proposta, os quais exigem que a modifiquemos. 

Em primeiro lugar, para aplicar a lei - tal como pretende o projeto original -, 
os municípios deverão fazer demissões em massa em seu quadro de 
pessoal. Não somos contra a racionalização administrativa, mas devemos 
ponderar que, de imediato, essa medida agravará no mínimo o desemprego, 
o qual já atinge índices alarmantes, de até quase 20% em algumas regiões 
do nosso Estado. Acreditamos que também esse é o quadro que atinge o 
Brasil de forma geral. 

No caso da execução orçamentária, pretende-se que Legislativo e 
Judiciário deverão limitar suas despesas no prazo de 30 dias, se as metas 
fiscais do ano não estiverem sendo cumpridas. Ocorrendo o desequilíbrio, o 
Executivo fica autorizado a interferir no âmbito dos demais para atingir a meta 
estabelecida. Isso, no mínimo, é uma ingerência inconstitucional e um 



z 
G 

"' 
-~ .,., 
E 
o 

o 

"' "' E 
o 

"' v; 
o 

"' o 
·< 
"' õ 
c. 
o 
"' "' 
~ 
E 

159 
desrespeito ao equilíbrio e à autonomia dos Poderes. 

O capítulo do projeto que diz respeito ao sistema bancário, a nosso ver, 
configura nítido critério de dois pesos e duas medidas. Ao determinar que 
será preciso editar lei para constituição de fundos privados que cuidem da 
insolvência no sistema financeiro, o projeto simplesmente prorroga uma 
prática amoral: aquela de continuar a socorrer Bancos falidos à custa do 
bolso do povo. A verdade é que, na prática, a exigência da lei específica 
nunca sairá do papel, porque não interessa à equipe econômica que tal 
ocorra. 

São esses alguns aspectos que chamam nossa atenção de parlamentar 
consciente e de municipalista convicto. De fato, preocupa-nos, acima de tudo, 
a situação a que vão ficar relegados os municípios, com a virtual 
inviabilização de sua existência. Numa época em que se deveria valorizar as 
unidades municipais, por serem elas a força e a realidade da Nação, procura-
se fazer com que se transformem num amontoado de bolsões de pobreza, 
dependência e falta de perspectiva. 

Por outro lado, a invasão que sofreriam os Poderes, sobretudo o nosso 
Legislativo, iria consolidar ainda mais a ditadura civil a que já estamos 
submetidos. 

Este ciclo de debates constitui boa ocasião para discutir, equacionar e 
encaminhar sugestões válidas aos nossos legisladores em Brasília. 

É nossa intenção, obviamente, a partir do momento em que concluirmos 
este ciclo de debates, que ficaquem acertados alguns pontos comuns aos 
quais, no meu entendimento e na minha avaliação, conseguiremos chegar 
hoje. O Poder Legislativo de Minas, através dos Deputados das várias 
facções e partidos, deverá trabalhar os nossos três Senadores, nossos 
representantes no Senado, para que aquilo que ficar aqui discutido e 
estabelecido seja, no mínimo, visto por eles com boa-vontade, exatamente 
porque esse é o desejo de várias pessoas que vieram discutir, obviamente, 
reconhecemos, com um pouco de atraso. Mas achamos que teremos a 
oportunidade da discussão, no Senado, do trabalho que não tivemos 
condições de realizar, até porque acreditávamos que o projeto de lei era 
muito ruim dentro dessa lógica de ferir os princípios elementares do 
federalismo, achando que não pudesse avançar dentro da Câmara dos 
Deputados. No entanto, avançou e foi aprovado, sem um debate mais 
extenso e profundo por parte da sociedade e dos diretamente interessados. 
Acreditamos que, no Senado, teremos o tempo hábil para desenvolver aquela 
discussão, que por acreditarmos que o projeto era ruim e que não avançaria 
nem evoluíria, deixamos de fazer na Câmara. Mas agora é fundamental que 
o discutamos no Senado. 

E o mais importante- e acho que devemos levar efetivamente à frente essa 
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discussão - é que, conversando com nossos Senadores, entendemos 
que, mais do que um projeto encaminhado pela vontade da equipe 
econômica do atual Presidente da República, hoje, não temos dúvidas em 
afirmar que é, também, orquestrado por forças externas que se impõem 
sobre os direitos e o bem-estar da maioria dos brasileiros. É a mesma lógica 
que nós, aqui em Minas, já nos acostumamos a perceber. E, exatamente, 
com a decretação da moratória, procuramos fazer o primeiro contraponto à 
política econômica do atual Presidente da República, que caminha dentro da 
lógica do liberalismo, das políticas macroeconômicas. 

Os poderes públicos não podem ou não devem ser impedidos, ou, se não 
são impedidos, deve-se dificultar para que façam aquilo que deveriam fazer, 
no momento em que cada um assume sua função, que é fazer com que o 
brasileiro, o nosso irmão, tenha condições de receber aqueles serviços 
mínimos e elementares que o poder público tem a obrigação de fazer. 

Na Lei de Responsabilidade Fiscal, no momento em que o Governo deixa o 
setor financeiro de fora, fica ainda mais clara e patente essa lógica do 
Governo Federal de que não se pode fazer muitas coisas, exatamente 
porque todos nós - Estados, municípios, poderes constituídos, a sociedade 
de forma geral - temos que participar desse processo de arrecadação, dessa 
máquina arrecadadora que o Governo procurou montar, para que se 
arrecadasse o máximo e se pudesse fazer a única coisa que o Governo 
entende como prioridade neste País, que é pagar juros, seja para os 
banqueiros nacionais, seja para os internacionais. Muito obrigado a todos. (-
Palmas.) 

Palavras do Deputado Federal Sérgio Miranda 
Meu caro Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson 

Adauto, em cuja pessoa cumprimento as demais autoridades da Mesa, 
senhoras e senhores, Deputados, Prefeitos, pessoas interessadas no tema 
que se fazem presentes neste seminário, antes de mais nada quero saudar a 
iniciativa da Assembléia Legislativa. Posso afirmar, com cabal segurança 
para os senhores, que aqui se inicia, neste Legislativo, o debate sobre essa 
lei. Não houve debate sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal na Câmara dos 
Deputados, ela não passou pela Comissão de Constituição e Justiça. O 
último substitutivo apresentado foi votado quase que imediatamente; no 
Plenário, praticamente não houve tempo para o debate. Foi para o Senado, 
onde já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de 
argüições de inconstitucionalidades e do próprio reconhecimento dessas 
inconstitucionalidades pelo relator, ele disse: "Não podemos consertar, temos 
que aprovar logo e depois se vê". Está na Comissão de Assuntos 
Econômicos e talvez seja aprovada da forma como saiu da Câmara dos 
Deputados, em meados de março. 
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Quero fazer alguns comentários iniciais sobre o debate que está 

havendo sobre a lei. Aqueles que têm se posicionado contra a lei têm se 
fixado em seus aspectos. Muitos Prefeitos dizem que a lei é boa, porém 
deveria haver um prazo para sua aplicação. Ora, se a lei é boa, tem que ser 
aplicada imediatamente. Os Legislativos são descontentes com o limite 
definido para pessoal na repartição dos 60%. Os Tribunais de Contas dizem 
que não querem ficar ligados ao Poder Legislativo, querem ter um percentual 
próprio. Acho que uma discussão nesse nível não ajuda a termos uma visão 
global da lei. Não ajuda a entender: "o que é mesmo essa lei? Qual sua 
finalidade? Veio a respeito de quê? Se não tivermos a intenção de olhar o 
todo e depois analisar a parte, não alcançaremos o objetivo, que é esclarecer 
a sociedade e nossas administrações do conteúdo dessa lei. Considero que 
houve uma grande manipulação da opinião pública, dizendo que se trata de 
uma lei para combater a gastança, partindo-se quase da idéia de que a crise 
das finanças públicas no Brasil se situa ao nível das Prefeituras, que estão 
gastando demais. Ora, se estão quase todas falidas, como estão gastando 
demais? Coloca-se no gestor público a responsabilidade pela crise. 

Considero que essa manipulação precisa ser desmascarada. Propus que, 
junto com a assessoria, fizéssemos uma análise da lei. Fiz apelos patéticos 
da tribuna da Câmara para que lessem a lei. Não pedi votos, mas apenas 
que lessem a lei, para que ficasse claro o que estavam votando. Gostaria de 
fazer esse trabalho aqui com V. Exas. Leremos, em conjunto, o que é 
importante na lei. A lei é composta de 10 capítulos, inicialmente, eram 110 
artigos. No substitutivo mais enxuto, se restringiu a 77 artigos, dividindo-se 
em 1 O capítulos. Há uma parte inicial, no Capítulo I, que trata das principais 
definições. Partiria do princípio de que a lei foi feita por economistas. Não sei 
se há muitos economistas aqui, mas eles não são os melhores orientadores 
para fazer leis. A lei começa com uma flagrante inconstitucionalidade. 
Quando surgiu o projeto de lei do Executivo, regulava parte do 163. A lei cita 
o Capítulo 11, Título VI. No Título VI do Capítulo 11, há a necessidade de três 
leis complementares: a lei complementar do 163; do 165, § 9; e do 169. Há 
uma decisão do Supremo, a pretexto da regulamentação dos 12%, que está 
no art. 192, que não se poderia regulamentar parcela de artigos, mas teria de 
regulamentar o total. Já, inicialmente, havia uma flagrante 
inconstitucionalidade, porque regulamentava, do 163, apenas quatro artigos 
dos sete, e esquecia de regulamentar, talvez o mais importante, o inciso V, 
que tratava da fiscalização das instituições financeiras, ou seja, não quis 
entrar no campo da fiscalização. O argumento do Governo era de que a 
Emenda n° 19, no seu art. 30, impunha um prazo de 180 dias para que o 
Executivo enviasse um projeto regulamentando o 163. O relator fugiu dessa 
questão e não regulamentou artigo nenhum, apenas instituiu um conceito 
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geral de que essa lei estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade fiscal. Comete-se aí a segunda grave 
inconstitucionalidade. As leis complementares são normas complementares 
da Constituição. Não se pode fazer lei complementar ao bel-prazer de 
qualquer Deputado. Temos de fazer aquelas leis complementares que a 
Constituição ordena. Não existe mandamento constitucional para que a 
chamada responsabilidade fiscal seja regulada por lei complementar, porque 
que ela é um lei que exige "quorum" qualificado, ou seja, é uma lei mais 
rígida em relação às outras. 

Feito esse comentário inicial, não entrarei no campo da 
inconstitucionalidade, porque seria um campo extenso. Analisaremos o § 1°. 
Qual é o objetivo dessa lei? Ele está escrito na mensagem que acompanha o 
projeto. Só quem não leu não sabe. A lei existe para combater o déficit 
público e para manter estável a relação entre a dívida pública e o PIB. Isso 
está escrito. O objetivo da lei não é combater a corrupção. Não há nenhum 
artigo que esteja contra a corrupção. Já existem leis demais para impedir a 
corrupção no Brasil, e elas não são aplicadas. Há a lei da improbidade 
administrativa e a do colarinho branco. Não há nada sobre corrupção nessa 
lei. 

O que ela fixa? Leremos. Ela coloca o equilíbrio das contas públicas como 
a regra mestra da gestão pública. Esse equilíbrio será conseguido por meio 
do "cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 
de receita com pessoal, das despesas com seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operação de crédito, inclusive por 
antecipação de receita orçamentária, chamada ARO, concessão de garantia 
e inscrição em restos a pagar". 

É esse o objetivo da lei. Vamos ler o art. 55 da lei dos relatórios de gestão 
fiscal. O relatório conterá: "I -comparativo com os limites de que trata esta lei 
complementar, dos seguintes montantes: a) despesa total com pessoal, 
distinguindo a com inativos e pensionistas; b) dívidas consolidada e 
mobiliária; c) concessão de garantias; d) operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita; e) despesas de que trata o inciso 11 do art. 4°". 

Quando trata da fiscalização da gestão fiscal, tarefa do Tribunal de Contas: 
"I - atingimento das metas fiscais; 11 - limites e condições para realização de 
operações de crédito e inscrição em restos a pagar; 111 - medidas adotadas 
para o retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite, nos 
termos dos arts. 22 e 23". 

Esse é o objetivo da lei. A lei não visa tratar, e é necessário, de uma 
mudança na 43-20, que discute todo o processo orçamentário. Ela não 
pretende dar maior eficiência e eficácia aos gastos públicos. Ela é uma lei do 
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O § 2° tem outra grave inconstitucionalidade. Isso foi até tema de debate na 
comissão. Esse § 2° trata da abrangência da lei: "as disposições desta lei 
complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios". Ora, senhores, na comissão, o relator, no seu primeiro 
substitutivo, tinha incluído "no que couber", porque a legislação sobre 
finanças públicas é concorrente entre União, Estados e municípios. E quando 
a legislação diz que a competência é concorrente, a União só pode legislar 
sobre normas gerais. Então, o relator, com sua sabedoria, para evitar 
inconstitucionalidade, diz que é "no que couber aos Estados e municípios". 
Isso foi retirado. Saiu por imposição do Governo, por imposição da equipe 
econômica. Temos uma lei que quebra claramente o pacto federativo, porque 
cria obrigações para Estados e municípios - depois vamos discutir o rigor 
dessas obrigações - quando existe competência concorrente para que tanto 
os Estados quanto os municípios tratem das questões orçamentárias e outras 
de finanças públicas. 

A lei tem uma abrangência total. Envolve todos os entes, todos os Poderes. 
Entra, como parte do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas. Retira as 
empresas de economia mista e salienta que entram as empresas estatais 
dependentes. Então, a abrangência é global. Só ficam de fora as empresas 
públicas, que não dependem do recurso do Tesouro para seu custeio. A lei, 
ainda na parte introdutória, define o conceito de receita corrente líquida. É 
uma posição melhor do que o projeto original. No projeto original, os limites 
eram tratados em função do que se chamava receita tributária disponível. Ou 
ainda, de forma mais restrita, receita própria de tributo. O relator adotou o 
conceito de receita corrente líquida e define a receita corrente líquida de uma 
forma mais ampla, fazendo algumas exclusões. 

A lei melhora, na sua forma, o substitutivo. O projeto original era muito pior 
do que esse. Imaginem os senhores como era. O relator teve a preocupação 
de integrar o conteúdo da lei ao processo de planejamento orçamentário e 
incluiu, no ciclo orçamentário, PPA, LDO e LOAS, os elementos centrais 
dessa lei. Esse é um aspecto positivo, dá mais lógica ao projeto. 

Temos, então, a discutir o primeiro ponto, que é o planejamento. Trata do 
plano plurianual, antecipa prazos para a entrega do plano e, já no parágrafo 
único, define um dos inúmeros anexos que as Prefeituras e os Governos 
Estaduais terão que apresentar. Já no PPA, exige-se um anexo de política 
fiscal, em que serão estabelecidos os objetivos e as metas plurianuais da 
política fiscal. Aqui há uma aberração no conteúdo, também de quebra do 
pacto federativo. Foi uma redação descuidada, do ponto de vista do respeito 
à Constituição. O PPA tanto vale para a União como para Estados e 
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mun1c1p1os. No caso de Minas, é o nosso PPAG. Ele diz que cada 
Governador tem de fazer o seu PPA, demonstrando a compatibilidade dele 
com as premissas e os objetivos da política econômica nacional e de 
desenvolvimento social. Ora, querem impor ao Governador Itamar Franco 
que faça o seu PPA baseado na política econômica .. Qual o instrumento 
normativo de determinação da política econômica? E o discurso do Sr. 
Malan? É esse que tem que condicionar todos os PPAs de todos os Estados 
e municípios? E a autonomia política, base do conceito de Federação, vai 
para onde? Transforma-se, com essa lei, do ponto de vista da Federação, o 
Brasil em um Estado unitário, onde quem orienta as várias políticas 
econômicas é o Sr. Ministro da Fazenda. 

Vamos entrar na LDO, em que são apresentados mais três anexos, 
chamados "Anexo de Metas Fiscais", "Anexo de Riscos Fiscais" e, para a 
União, "Anexo de Política Monetária Creditícia e Cambial". Vamos entender o 
conteúdo, a chave da lei, em dois pontos. O primeiro está no art. 4°, "b". Diz 
que, além do que dispôe a Constituição, a LDO disporá sobre critérios e 
formas de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na 
alínea "b" do inciso 11 desse artigo, no art. 9° e no inciso 11 do§ 1° do art. 31. 
Então, aqui está a alma da lei. A que se referem esses artigos? O art. 4°, 
alínea "b", inciso 11, trata dos juros. O art. go .trata das metas de resultado 
primário e nominal, e o art. 31 trata da dívida. Criamos com esse art. 4° ( ... ). 
Se ultrapassar o chamado limite dos juros, que não é propriamente limite, vou 
chegar lá, ou se o resultado primário previsto nas metas não for alcançado, 
ou se o limite da dívida for ultrapassado, limita-se o empenho de todas as 
outras despesas. Há uma qualificação. Esses gastos, juros, dívidas, são 
gastos públicos que têm uma qualidade superior a outros gastos. Limita-se o 
empenho, se houver superação do chamado limite dos juros, da dívida; 
limita-se o empenho das outras despesas, até que se chegue àqueles 
objetivos. Vamos discutir cada um desses artigos, para que compreendam a 
gravidade do que é a inclusão disso nas nossas normas legais. O inciso 11 da 
alínea "b" diz: "estabelecerá, para efeitos da adoção das medidas 
especificadas nas alíneas desse inciso, limite referencial para o montante das 
despesas com juros". Não há limites para os juros, há um limite referencial. 
Posteriormente, se for ultrapassado, é obrigatório ter resultado primário 
necessário à redução do montante da dívida das despesas conjuntas. Tem-
se um limite referencial dos juros, que não é propriamente limite, é referência. 
Se for ultrapassado, exige-se resultado primário para poder pagar os juros 
que estariam supostamente limitados. O mesmo vale para resultado primário 
ou nominal. Sobre o resultado nominal, o Ministro Delfim Neto, em 1982, 
enrolou o FMI, quando colocou a questão do chamado resultado operacional, 
em que eram descontados juros. 
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Colocar, como nosso limite, resultado primário ou nominal é impor uma 

carga de pressão sobre o gasto público jamais visto em nosso País. 
Considero essa a alma da lei, ou seja, a garantia absoluta ao credor 
financeiro, não a todo credor da coisa pública. O relator, de forma correta, 
incluiu os precatórios no limite da dívida, porque os precatórios são dívidas 
evidentes. Às vezes se pensa, quando se discute precatório, nesses 
precatórios superfaturados, mas como fica o cidadão que teve sua casa 
desapropriada? Não tem o direito de receber aqueles recursos frente à 
decisão judicial? O Governo prometeu aos Governadores que vai tirar os 
precatórios. A dívida que vale não é a dívida com o fornecedor, não é a 
dívida com aqueles que fazem obras nos municípios, mas é a dívida 
financeira. Essa dívida é especial, está superior a todas as outras dívidas. 
Aqui também, no Anexo 2, se diz que a LDO feita pelo Governo de Minas e 
apresentada à Assembléia, no§ 2°, inciso 11, evidencia a consistência com as 
premissas e objetivos da política econômica nacional. Mais uma vez, não é? 
Qual é esse instrumento normativo? Chamo a atenção para esse anexo dos 
riscos fiscais, Anexo da Política Monetária Creditícia e Cambial, que define as 
metas de inflação. As metas de inflação, meus caros Prefeitos e 
parlamentares, são instrumentos de política econômica adotados pelo Brasil 
e pela Inglaterra. Essa não é a fórmula de controle da inflação que tem em 
outros países. Você inscreve a política econômica numa lei complementar. 
Temos lei orçamentária anual, mais um anexo no art. 5°, inciso I, anexo de 
metas fiscais compatíveis com os anexos da LDO. 

Chama-me a atenção o art. 7°. Vocês podem observar quão grave é essa 
lei. O art. 7° trata do resultado do Banco Central. O resultado do Banco 
Central até hoje era tratado da seguinte forma: se o resultado fosse positivo, 
era transferido para o Tesouro; se negativo, era provisionado na espera de 
um resultado positivo para ser compensado. Depois do acordo com o FMI, foi 
lançada a Medida Provisória n° 1.789, que determinou que o resultado do 
Banco Central, a cada ano, fosse incorporado ao orçamento, isto é, 
transformou o resultado negativo do Banco Central em fiscal. Isso fez com 
que, no ano passado, o Governo emitisse R$13.000.000.000,00 para 
compensar o resultado negativo dos últimos quatro anos. Neste ano, vocês 
sabem qual o resultado negativo do Banco Central até novembro, até o último 
balancete publicado? É de R$9.700.000.000,00, que é todo fiscal por essa 
lei. No ano 2000, isso vai, pela lei, entrar no orçamento de 2001. No ano 
2000, já está no balanço do Banco Central que vamos pagar 
R$1.400.000.000,00 para remunerar esse resultado negativo, recursos do 
Tesouro. Esse é outro aspecto essencial da lei. 

Chamo a atenção para outra questão que considero fundamental para a lei. 
A lei não é só negativa, ela tem seu aspecto positivo. Há aspectos 
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interessantes que falam de como é tratada a receita, que explicitam 
claramente que a renúncia de receitas tem de ficar transparente, inclusive na 
sua dimensão, tem que ser compensada orçamentariamente. Qual é o 
aspecto mais grave socialmente? São os arts. 15, 16 e 17, que tratam da 
geração de despesas. Esses artigos, meus caros Prefeitos, primeiro, 
consideram não autorizada. 

Quando vi, na lei das penas, "aprovar despesa não autorizada", disse: já 
existe na lei. Ninguém pode aprovar despesa não autorizada pela lei 
orçamentária. Aí entendi porque colocaram pena de um a quatro anos de 
prisão. Porque considera não autorizadas, irregulares e lesivas aquelas 
despesas que não atendem ao disposto nos arts. 16 e 17. 

Vamos entender o que está acontecendo aqui: nos arts. 16 e 17 introduz-se 
o critério de compensação. Até aí é correto. Se aumenta uma despesa, tem 
de ser compensada por corte de outra despesa ou por aumento de receita. 
Até aí, tudo bem. Há uma lógica nisso: aumenta-se uma despesa, é preciso 
compensá-la com corte em determinada despesa ou, então, com aumento de 
receita. Mas como surge o problema? Quais os conceitos? Como será essa 
compensação? Aí está o problema mais grave dessa lei. Vamos pensar como 
se daria isso: primeiro, diz que a compensação tem de ser demonstrada 
antes de se efetivar o gasto. Está no art. 17, § 2°: uma compensação nos 
períodos seguintes. Quantos períodos? "Ad aeternum"? Enquanto vigorar a 
despesa? Mas o mais grave é que diz: "Devendo ser compensado pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa". 
Para calcular o aumento permanente de receita valem apenas três regras. 
Leiam o § 3°: "Elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição". 

O crescimento natural da arrecadação, fruto do crescimento econômico, 
não pode ser fonte para aumento de despesa. O crescimento da 
arrecadação, fruto da melhora da máquina fiscalizadora, não pode ser fonte 
para aumento de despesa. Só pode aumentar uma despesa se aumentar a 
alíquota de um imposto, criar novo imposto ou aumentar a base de incidência 
daquele imposto ou daquela contribuição. 

Meus amigos, será que perceberam como isso é grave? Isso levaria à 
prisão o Ministro Nelson Jobim, que agora aprovou, por meio desse mandado 
de segurança, a possibilidade de incorporar ao salário dos Juízes os 
R$3.000,00 de auxílio-moradia. Cancelaria todo o debate sobre o aumento do 
salário mínimo. Para o Presidente Fernando Henrique aumentar o salário 
mínimo, se essa lei estiver sancionada antes de 1° de maio, terá de cortar 
despesas ou aumentar a receita. Mas não pode considerar o aumento da 
receita fruto do crescimento econômico de 4% que está prevendo na lei 
orçamentária. Só vai poder aumentar o salário mínimo se criar um novo 
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imposto, se aumentar alíquota ou ampliar a base de arrecadação. Isso 
vale para toda despesa com pessoal, para toda despesa com seguridade 
social, para toda despesa corrente. Na prática, estão sendo congelados os 
gastos sociais, meus caros Prefeitos, Vereadores e Deputados presentes. 

Há um trabalho de um Consultor do orçamento, que fez uma explanação de 
como ficaria a situação no caso de um Prefeito eleito no ano 2000 que 
quisesse criar, por motivo de campanha, o programa bolsa-escola. É uma 
típica despesa obrigatória de caráter continuado. Diria: "Vou dar R$136,00 
para cada família que mantiver sua criança na escola". Como vai criar esse 
programa? Mesmo que tenha recursos em caixa, não pode criá-lo. 

O Presidente Fernando Henrique, em 1996, ampliou o número de meses 
em que o trabalhador recebe o seguro-desemprego, de cinco para seis. 
Havia recursos no FAT, ele tinha condições de financiar essa despesa. Hoje, 
mesmo o FAT, tendo recursos, não pode financiar um possível aumento do 
seguro-desemprego, porque só pode ser compensado com o aumento de 
receita nos moldes fixados pelo art. 3° do § 17. 

E como fica o Poder Legislativo? Qual a sua autonomia para fixar os seus 
gastos? Ele não pode aumentar a sua receita. E o Poder Judiciário? Meus 
amigos, estamos aprovando um monstrengo com os aplausos da sociedade. 
Essa é a concepção que está no art. 17, que faz referência a toda despesa 
com pessoal. Há, no caso, uma flagrante inconstitucionalidade, pois, quando 
se faz uma despesa, precisamos de vinculá-la a uma receita. Entretanto, a 
Constituição veda as vinculações. Como poderemos, então, aumentando 
uma despesa, ter uma fonte de financiamento permanente para tal? 

No art. 18, o Ministro Jobim já define o que é despesa de pessoal, e entram 
também as vantagens pessoais de qualquer natureza. O Plenário aprovou, 
no § 1°, uma aberração jurídica, pois nele se fala nos contratos de 
terceirização de mão-de-obra, o que não existe. Existem contratos de 
serviços que podem valer-se de mão-de-obra terceirizada. Por exemplo, não 
se faz contrato de terceirização com uma empresa para fazer a limpeza de 
um determinado prédio público . 

Agora falaremos dos percentuais. Gostaria de discutir, Deputado, como 
surgiu esse debate, pois esse fato interessa ao Poder Legislativo. O eixo do 
debate é o art. 20, porque, na Lei Camata 11, que essa lei revoga, já estão 
definidos 50% para o Estado e 60% para os municípios, como limites para os 
gastos com o pessoal. O art. 20 diz: "A repartição dos limites globais do artigo 
anterior, caso não seja fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não poderá 
exceder os seguintes percentuais ... " e faz, assim, a divisão dos limites por 
Poder. Como isso surgiu? Não estava no primeiro anteprojeto, pois era, 
evidentemente, inconstitucional. Foi para a Câmara, no projeto do Executivo, 
por pressão de Governadores e Prefeitos, sendo, portanto, incluído no 
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projeto. O relator tentou corrigir a flagrante inconstitucionalidade, já que a 
Constituição determina que os limites do Poder devem ser estabelecidos na 
LDO, colocando, então, que, caso a LDO não aprove o limite, ele obedecerá 
a essa divisão aqui exposta. Considero essa ação divergente. Os 
Governadores e Prefeitos, acossados por pressões, legítimas ou não - o que 
não vem ao caso -, só trataram desse tema, oportunidade em que alguns 
colocaram suas mágoas: o Legislativo em meu Estado gasta cerca de 20%, 
enquanto o Judiciário gasta 11%, e essa se transformou na questão-chave da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Os próprios Governadores irão pedir o veto, 
e preparou-se uma armadilha na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado. Por emenda de redação, dividiu-se esse artigo em dois, na 
expectativa de que o Presidente vete um dos artigos, ficando apenas os 
limites. Vamos discutir esses limites, Deputados. Como se fez o cálculo? 
Fizeram-no pela média. 

O que é a média nesses casos, quando se discutem os gastos dos 
tribunais? Vamos pegar o Tribunal de Contas. Faz-se uma avaliação de 
quantos municípios existem no Estado, a fim de que as contas sejam 
apreciadas pelo Tribunal? Faz-se uma avaliação, no caso do Poder 
Judiciário, de quantos Juizes existem, de quantas comarcas existem? Faz-se 
uma avaliação sobre a população do Estado? Faz-se uma avaliação das 
Assembléias, ou seja, de quantos Deputados existem por representação? 
Não tenho o relatório de Minas, tenho relatórios mais abrangentes, cujos 
limites são variados. Existe um aspecto, e não sei se V. Exas. o levaram em 
conta: estamos criando uma reserva de mercado de percentuais. Vamos usar 
o exemplo da Assembléia de São Paulo, que é o Estado que mais arrecada. 
Aquela Assembléia gasta muito, porém o seu percentual é pequeno, porque 
está relacionado com a receita corrente do Estado. A Assembléia tem quase 
90 Deputados e gasta 1 ,2%. A parte que sobra, ou seja, 2,8%, não pode ser 
gasta pelo Executivo, ficando como reserva de mercado de percentual. 

Temos outro absurdo. Como se irá chegar aos limites? Em alguns Estados 
os gastos com o Poder Judiciário chegam a 12%, e o limite deverá ser de 
6%. Quais serão os instrumentos utilizados para chegar-se a esse limite? 
Diminuir os salários dos Juízes? Vai-se fazer o quê? Pode-se até diminuir 
1%, 2% de seus gastos, mas isso não é explicado. Se não diminuir, é prisão 
para o Desembargador e para o Presidente da Assembléia, com pena de um 
a quatro anos. 

Isso é grave. Esse assunto foi tratado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, com a aprovação da Emenda n° 25, que fixa percentuais de gastos 
com pessoal de uma forma mais correta, porque se relaciona com a 
população do município, e 70% dos gastos vão para o pagamento de 
pessoal. Argumentado frente à inconsistência de uma emenda à Constituição 
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recém-promulgada, promulgada há três dias, a Emenda à Constituição n° 
25, o relator da Comissão de Justiça tentou fugir da questão, dizendo que 
não poderia alterá-la, porque ela teria de voltar para a Câmara, e a lei devia 
ser aprovada logo. Bismarck tinha razão quando se referiu ao povo alemão: 
se o povo alemão soubesse como são feitas as salsichas e as leis em nosso 
país. Podemos dizer a mesma coisa. Como são feitas as leis em nosso País? 

O art. 25 chama a minha atenção no que diz respeito aos critérios, à 
pressão que haverá por parte daqueles que estão abaixo do limite. Ao invés 
de se corrigirem distorções, vão-se amplificar distorções. Será que a 
Assembléia de São Paulo não irá pressionar para chegar ao limite? Como 
está gastando abaixo do limite, irá pressionar para chegar naquele limite. 

Quero discutir também a despesa com pessoal. Aí encerro, Sr. Presidente, 
porque estou abusando da paciência dos nobres colegas. O art. 21 diz 
claramente: "É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa 
com pessoal e não atenda às exigências dos arts. 16 e 17. Toda despesa 
com pessoal tem de ser compensada ou com aumento da receita, naqueles 
moldes, aumento de alíquota, aumento da base de arrecadação, criação de 
novo imposto, ou com corte de despesa". Cria-se o que se chama limite 
prudencial, que não são mais 60%, são 95% dos 60%, o que dá 57%. 
Alcançado o limite prudencial, não se tem mais nenhuma vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de remuneração, não se pode criar cargo 
ou emprego, não se pode ter nenhuma alteração da estrutura de carreira que 
implique em aumento da despesa, não se tem plano de carreira, não se tem 
provimento de cargo público, não se tem admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, não se tem mais hora extra e, se a despesa 
ultrapassar - excetuando-se os dois anos de exercícios que são da 
introdução da lei, que estão no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias -, terão de ser reduzidos ao limite da lei dois quadrimestres nos 
dois quadrimestres seguintes. No primeiro quadrimestre, redução de 40%. 

Por último, acompanha essa lei o Projeto de Lei n° 621, que está 
tramitando na Câmara dos Deputados. Ele altera o Código Penal para 
introduzir as penas. Seremos o único país do mundo a criminalizar a gestão 
pública. Não é criminalizar a corrupção. Já existe crime para ela. Não é 
criminalizar a desídia ou a improbidade administrativa. Vamos criminalizar a 
gestão pública. Leiam o Projeto de Lei n° 621: "Se não houver divulgação do 
relatório fiscal, pena de seis meses a dois anos; ordenar despesa não 
autorizada, pena de um a quatro anos; prestar garantia graciosa, detenção de 
três meses a um ano; não redução de despesa relativa a pessoal, deixar de 
ordenar ou promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida 
para redução do montante da despesa total com pessoal, que houver 
excedido a repartição por poder do limite máximo, pena de reclusão de um a 
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quatro anos". 

Ao contrário do que está sendo divulgado, na lei não há nada de combate à 
corrupção. Não há artigo de combate à falta de planejamento. Há artigos que 
criminalizam a gestão pública. Se não se cumprir a lei nos seus moldes, 
haverá pena de prisão para os chefes dos três Poderes. Fico imaginando o 
burocrata que fez essa lei. Como ele vai prender o Senador Antônio Carlos 
Magalhães, Presidente do Congresso Nacional? Essa é uma atitude de 
conteúdo antidemocrático, é uma ameaça. Prender o Presidente do Supremo 
Tribunal, se este não entregar o relatório de gestão fiscal, com pena de seis 
meses a dois anos de prisão. 

Senhores, que país é este? Que funcionário do FMI fez essa lei para que 
possamos cumpri-la? Ainda apregoam aos quatro cantos que essa lei vai 
moralizar a gestão pública, que é contra a corrupção. Digo aos senhores, 
sinceramente: se lermos a lei, vamos compreender que isso não é verdade. 
Por isso peço, de novo, pateticamente: leiam a lei, discutam as suas 
conseqüências, saibam o que existe de bom nela. Mas conheçam também o 
seu núcleo central, que tem três questões básicas: garantia absoluta ao 
credor financeiro, destruição do pacto federativo e congelamento do gasto 
social. Mas para que isso se efetive, haverá a criminalização da gestão 
pública. Essa é a essência da lei. Ela transforma em lei complementar uma 
política econômica que existe, hoje, porque o Sr. Fernando Henrique foi 
eleito. Será que ele vai ser eleito em 2002? Quem será o seu sucessor? Este 
vai ser obrigado a aplicar a mesma política econômica do Sr. Fernando 
Henrique? Por quê? 

Essas são as questões importantes dessa lei, e não o que vem sendo 
apregoado nos editoriais, nas colunas econômicas dos grandes jornais e nas 
redes de televisão semi-oficiais que existem em nosso País. Muito obrigado. 
(-Palmas.) 

Palavras do Conselheiro Sylo Costa 
Sr. Presidente, Deputado Márcio Cunha, demais autoridades, senhoras e 

senhores, mudo um pouco o conteúdo da minha fala em virtude de, 
anteriormente, estar prevista a palavra para o Senador Jefferson Peres, que 
é o relator, no Senado, da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, 
esperava que S. Exa. fizesse uma análise detalhada e abordasse também 
determinados aspectos de ordem jurídica. Com a substituição e "capitis 
diminutio" do Senador, a emenda foi melhor que o soneto. 

Aqui veio o Deputado Sérgio Miranda, que também conhecemos porque é 
daqui, sabemos da inteligência, da competência e do interesse público que 
sempre adota quando discute esse ou aquele assunto, do mais ao menos 
importante. Todo assunto é importante, daí ter tido a oportunidade de fazer 
palestra abordando não só o aspecto técnico, jurídico, mas também o 



z 
õ 

o 

"' o 
·< 

<:: 
õ 
o 
"' "' 
~ 
E 

171 
aspecto social e da conveniência desse processo. 

Então, restou, para nós, que falaremos depois dele, muito pouco. Mas isso 
é próprio dele. Quem o conhece sabe disso. É useiro e vezeiro em colocar os 
seus amigos e companheiros em dificuldades. Vou tentar sair disso, mas 
haverão de me desculpar, porque ele esgotou o assunto. Tenho muito pouco 
a falar sobre isso, mas vou tentar. 

Começo falando sobre a polêmica nacional que esse projeto tem causado. 
Na verdade, é o assunto prioritário de toda a mídia nacional esse projeto de 
lei. 

Unanimidade- ninguém discute se esse é um processo importante. É muito 
importante. Muito importante, mesmo! Daí a unanimidade. Ninguém discute 
sua importância. O que está se discutindo, hoje, é a perda de tempo. Será 
que é conveniente ao País, à sociedade brasileira perder tempo para discutir 
uma coisa que já existe? Onde, qual a novidade desse projeto? Ameaçar o 
gestor público de cadeia, pena de morte, fuzilamento, esgoelamento, sei lá o 
quê? O País passa a viver com a espada Dâmocles pendurada sobre a 
cabeça. Mas essa legislação já existe onde? Qualquer bacharel em Direito, 
qualquer administrador, com 2 minutos, compilando o "vade mecum", vai 
encontrar meia dúzia de leis que dizem tudo o que essa diz. 

Essa lei não diz nada mais do que todos os cidadãos são obrigados a 
cumprir as leis. Mas e daí? Um exemplo: quem aqui não sabe da Lei 
Camata? O que diz? Que Estado nenhum poderá gastar mais do que 60% 
das suas receitas correntes com o custeio de pessoal. Mas qual a novidade? 
Essa lei já existe. E é impraticável. Por quê? Porque, para cumprir a Lei 
Camata, que não pode contrariar a Constituição, teríamos que violentar a 
Constituição. E violentar em vários aspectos, se ainda não tivéssemos a 
preocupação de dizer do modismo que é hoje neste País nominar lei. Se 
prestarem atenção, vivemos numa época difícil de entender. Na minha terra -
Vale do Jequitinhonha -, certamente, diríamos: "Meu Deus, a vaca está 
estranhando o bezerro". E é verdade! As coisas mais estranhas têm 
acontecido. Daí temos uma necessidade, pela desnecessidade. 

Se os senhores prestarem atenção, verão que as leis tomam o nome de 
algum legislador porque são desnecessárias. Temos a Lei Camata, a Lei 
Zico, a Lei Pelé, a Lei Rauli, a Lei Kandir. Em nenhuma dessas leis, ninguém 
sabe de nada. Certamente, essa também vai ter o nome de alguém. Vai ter o 
nome daquele que conseguir mostrar ao povo brasileiro a desnecessidade 
dessa legislação. Eu até não diria da legislação, mas do tempo que está 
sendo gasto para fazer uma legislação já existente, que vai satisfazer, única 
e exclusivamente, a vaidade pessoal de um Governo que, até hoje, não disse 
a que veio. Depois de cinco ou seis anos, é preciso dar uma satisfação, é 
preciso dizer ao povo o que está fazendo. Como não tem nada para fazer a 
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não ser um aumento, a não ser uma venda do País, uma entrega da 
nossa soberania ao capital estrangeiro, tem mais é que falar isso. 

Sérgio Miranda, desculpe-me, estou fazendo um comício político, mas V. 
Exa. esgotou o assunto técnico de que eu poderia falar. Tenho que fazer a 
crítica do jeito que sei. Vou tentar organizar minha fala para que não fique 
sem sentido. Essa legislação me faz lembrar um poeta pantaneiro de que 
todos nós gostamos muito, o Manoel de Barros. Manoel de Barros pretendeu 
escrever uma obra sobre nada, absolutamente nada, sem artigo definido, e 
não conseguiu. Por quê? Porque é impossível escrever nada. Essa lei é o 
contrário do que pretendeu Manoel de Barros. Ela escreve tudo. Ela contém 
tudo que já existe. É uma repetição do que temos. 

É incrível que um País que vende suas riquezas, como foi esse processo 
de privatização do Brasil, e rende aos cofres da União US$90.000.000.000,00 
de produto, tem mais é que justificar o gasto desse dinheiro com o 
pagamento do custeio da dívida, que foi da ordem de 
US$108.000.000.000,00. E a culpa disso é de quem? O funcionalismo 
público deste País é o responsável por estarmos na situação em que 
estamos; um povo que, há seis anos, não tem aumento. Essa é a 
preocupação maior. 

Como é que os Governos Estaduais vão fazer para coadunar o que já 
existe com essa legislação? V. Exa., Deputado Sérgio Miranda, falou que só 
se pode fazer transferência de recursos orçamentários com aumento de 
receita. É claro, só pode ser feito com aumento de receita, mas isso não é 
novidade, é uma repetição. Ninguém poderá gastar mais do que o 
orçamento. Quando já pôde? Alguém pode gastar sem lei que autorize? Qual 
é a novidade, a não ser espalhar o terror entre os gestores, entre os 
ordenadores de despesa? 

A mistura que se faz como se fosse Marta Rocha e morto roxo entre 
Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa não existe. Por que atrelar o 
orçamento do Tribunal de Contas, e falo com autoridade porque sou 
Presidente da instituição, ao Poder Legislativo? Porque, em má hora, o 
legislador - talvez nunca tenha pretendido isso - diz que o controle externo 
das contas públicas será feito pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de 
Contas. Aí, passou-se a entender que o Tribunal de Contas é um órgão 
hierarquicamente subordinado ao Poder Legislativo. Isso não é verdade. 
Então, é o Tribunal de Contas órgão auxiliar da Assembléia Legislativa e de 
mais 853 Câmaras Municipais no Estado. Trata-se de impropriedade ou 
ignorância - não sei. Nosso País procura fixar subteto sem saber quanto é o 
teto. Não sei tirar 10% de lugar nenhum, se não sei quanto é 100%. Nem eu 
nem o Deputado Navarro Vieira, que está ali, sentado, me ouvindo. É triste, 
mas é verdade. Estamos num beco sem saída. 
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Na semana passada, estive em Brasília, para discutir essa lei com 

quem de direito. Voltei desiludido, não porque não tivesse argumento para 
defender ou justificar essa baboseira que querem fazer, mas porque voltei 
convencido de que o tempo é que fez isso. Esse projeto apareceu, e ninguém 
sabe quem foi que redigiu. Trata-se de uma lei apócrifa, anônima. Parece até 
que foi o diabo que baixou e escreveu esse projeto. Infelizmente, o tempo 
conspira contra nós. Quem transita no Congresso Nacional pode dizer a 
respeito desse projeto: "O trabalho é inglória porque não vai ser recebida 
emenda no Senado Federal, porque essa matéria tem prazo marcado para 
entrar em vigência. Estamos fazendo papel de bobo, porque não adiantará 
nada". 

Estamos falando isso para justificar que essa lei está sendo discutida. O 
Deputado Sérgio Miranda, há pouco, falou que ninguém sabe de nada no 
Congresso Nacional. Mas ninguém sabe de nada mesmo. Aqui estamos 
sabendo mais do que os congressistas. E ainda temos que escutar essa 
palavra: "Não, esse projeto está fácil. Discute aqui, que depois a sua emenda 
será ... " Ah! Não pode, porque, se emendar, volta para o Senado Federal, e lá 
o prazo ... Mas prazo de quê? Será que tem alguém com a mãe na forca? 
Que prazo é esse que ninguém pode passar? Uma lei dessa 
responsabilidade e que tem a responsabilidade até no nome há de ficar 
cingida e tangida num prazo que ninguém sabe? O prazo é o interesse do 
Presidente da República, naturalmente mancomunado com as autoridades 
internacionais do Fundo Monetário Internacional. Só pode ser por causa 
disso. Não pode ser assim, porque o Brasil não pode ser governado com um 
sistema que interessa ao FMI. 

Essa lei, antes de tudo, é de uma inconstitucionalidade vista a olho nu. Não 
precisa ser jurista nem professor de Direito Constitucional para entender que 
essa é a maior das aberrações a que o País já assistiu. Trata-se de uma lei 
complementar que modifica e garroteia a Constituição, interfere na autonomia 
dos municípios e Estados. É verdade que o sistema é federativo e o País tem 
o dever de olhar pelo endividamento dos Estados e dos municípios, mas não 
pode, evidentemente, dizer a forma como os Estados devem gastar os 
recursos das receitas correntes. Seria como a intromissão de qualquer 
autoridade que tivesse que marcar quanto tenho que pagar ao meu 
empregado em minha casa. 

Tenho o direito de mandar na minha casa. Com meu dinheiro, faço em 
minha casa o que quero, desde que não esteja prejudicando alguém. É o 
caso de nosso sistema federativo. Minas e os demais Estados brasileiros têm 
autonomia. Os municípios têm autonomia. E não podem sofrer interferência 
do poder central naquilo que é costumeiro, naquilo que é o dia-a-dia da 
administração do Estado. Como diminuir uma despesa? Minas Gerais, hoje, 
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gasta 73% com custeio de pessoal. É muito? É pouco? Não importa. 
Gastamos o que podemos e o que é nosso. Não interessa. Outros Estados 
gastam mais. Há de se fazer aquela proporção em que o Estado mais rico 
gasta mais, o menos rico ou mais pobre gasta menos. É evidente. Gastamos 
73% da nossa receita corrente. Muito bem, expliquem-me como reduzir esse 
montante para 60%. Qual é o santo que fará esse milagre, para quem 
acredita em milagre? É o que quero saber. 

A lei complementar, sob o aspecto jurídico, nem é complementar nem 
ordinária, no sentido nominal ou no sentido da natureza. Existe lei ordinária 
não devido à sua tramitação, é ordinária porque trata de assunto ordinário. 
Mas lei nenhuma pode confrontar a Constituição, que se encontra acima do 
bem e do mal, estando todo o resto abaixo dela. Então, uma vez que a 
Constituição garante, por exemplo, a estabilidade e a efetividade do servidor 
público, como os Estados federados vão agir? Vão dispensar funcionários? 
Vão enxugar o quadro, já que se encontram no limite que foi definido? 

V. Exa., Deputado Sérgio Miranda, que é um homem privilegiado pela 
inteligência, até tem cabeça chata por ser nordestino. E o nordestino é um 
homem inteligente justamente por ter uma cabeça maior do que a nossa. V. 
Exa. pode me explicar por que chegaram a esses 60%? Ninguém sabe. Só 
se fizeram essa medida por arroba. Quatro arrobas, cada uma de 15kg, 
equivalentes a 15%, chegaram aos 60%. Realmente, não sei. Poderiam ser 
70%. Por que não 80%? Ou 50%, para ficar metade? Mas não, ficou em 
60%, embora ninguém saiba explicar o porquê. Mas sabemos tratar-se de 
desmando, descuido, falta de interesse. E mostrarei a V. Exa. Parece que 
estou falando para o Deputado Sérgio Miranda, mas é porque estou com 
raiva dele, sim. O "cara" falou tudo aqui, não deixando nada para eu falar. 
Fico aturdido, porque tenho que desempenhar bem, tenho que cumprir minha 
obrigação. 

Vejam: na semana passada, em Brasília, falava-se num teto de 
R$12.720,00. Por que essa quantia? Porque o Ministro do Supremo Tribunal 
Federal percebe R$8.000,00 mais 7 qüinqüênios, que, no plano federal, são 
de 5%. Ele pode ter 9 ou 10 qüinqüênios, mas isso não importa, porque 
receberá sobre 7. São R$8.000,00 mais 35%, que representam os 7 
qüinqüênios. Se os senhores fizerem as contas, chegarão à quantia de 
R$1 0.800,00. E porque existem três senhores Ministros do Supremo que têm 
a gratificação do Superior Tribunal Eleitoral, o teto passa a ser o aludido 
montante mais a representação pelo exercício no referido Tribunal, 
perfazendo um total de R$12.720,00. 

Então, como fizeram? Quando estavam estudando a legislação para a 
fixação do teto, de repente, colocaram um artigo que diz: "Ficarão fora do teto 
as vantagens pessoais do funcionalismo, até 35%". Por que 35%? Isso é 
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problema de autonomia do Estado e não será regulamentado por 
intermédio de legislação de responsabilidade fiscal. Em Minas Gerais, o 
qüinqüênio é de 10% e ainda existe a trintenária. Quem tem 7 qüinqüênios, 
no plano federal, tem 35%, mas quem tem 7 qüinqüênios, em Minas Gerais, 
tem 70%. Isso está na autonomia do Estado e não pode ser mexido pela lei 
complementar federal, porque seria uma intromissão. Tenho certeza de que 
essas inconstitucionalidades da lei vão engarrafar o trânsito no Supremo 
Tribunal Federal, porque haverá uma chuva de ADINs. Não diria para 
ficarmos discutindo aspectos, porque certamente darão prazo, no Supremo 
Tribunal Federal, e mandarão anexar todas as ADINs que chegarem, 
subscritas por todos os que têm competência para argUir 
inconstitucionalidade de lei. Isso será mandado apensado, porque o assunto 
será um só. Não adianta argüir esse ou aquele aspecto dessa lei, a 
inconstitucionalidade terá que ser argüida no todo, toda a lei é 
inconstitucional, até porque lei não pode mudar Constituição. 

Para terminar, quero dizer que o grande problema que vejo na praticidade 
dessa lei é que ela entra em vigor na data da publicação. É o que querem, 
mas há um princípio de direito: a inconstitucionalidade da lei, o chamado "a 
lei não pode retroagir para alcançar". E o que estão querendo fazer? O 
orçamento é uma lei que é a própria Constituição no setor financeiro da 
execução orçamentária, ela teria que ser declarada inconstitucional, para 
sofrer o chamado efeito "ex tunc". Se ela for declarada inconstitucional, 
poderá retroagir à data de 1° de janeiro, porque já estamos com dois meses 
de vigência do atual orçamento fiscal. Praticamente, já entramos no mês de 
março, e essa lei irá retroagir a 1 o de janeiro para vigorar a partir de 1 o de 
janeiro? É claro que não. Se ela entra em vigor na data da publicação, tem 
efeito "ex nunc", ou seja, a partir de. Jamais poderá retroagir, porque essa 
retroação é típica das inconstitucionalidades. A lei só retroage quando 
declarada inconstitucional, porque é da essência da inconstitucionalidade a 
retroação da lei. A lei declarada inconstitucional é aquela que não existiu, e 
aquilo que não existiu não pode ter gerado efeito. Mas é isso que está 
acontecendo, porque esse orçamento existiu, existe e está em vigor, gerou 
efeito. 

E uma lei complementar se confrontará com a Constituição? Fica a 
indagação para os iniciantes de Direito, porque quem entende um pouco de 
Direito sabe que isso só passa pelas cabeças dos economistas de plantão 
em Brasília e, principalmente, pela vaidade da Presidência da República. 
Muito obrigado. Boa-tarde. 

Palavras do Deputado Miguel Martini 
Simplificarei, cumprimentando todos da Mesa na pessoa do Deputado 

Márcio Cunha, que preside estes trabalhos, mas gostaria de pedir permissão 
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para cumprimentar o meu grande amigo Leo Júnior, do Piauí, Diretor da 
UNALE, que veio nos visitar. Senhoras e senhores, em 1 O minutos, 
tentaremos levantar alguns pontos. Se fosse para todos nós que subimos à 
tribuna dizer tudo que há de errado nessa lei, bastava que um ou dois 
fizessem pronunciamento, pois o resto repetiria. Como todos, penso que essa 
lei é inconstitucional, quebra o pacto federativo e há ingerência excessiva na 
liberdade de administrar de cada Chefe do Poder Executivo e de cada ente 
da Federação, mas gostaria de levantar alguns aspectos positivos dessa Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Primeiramente, gostaria de dizer que, realmente, 
não vemos coerência em muitos que reivindicam. Os Governadores que 
reclamam que essa lei, através da Presidência da República, interfere no 
pacto federativo, quebrando-o, são os mesmos que vão ao Presidente da 
República pedir para praticar mais uma inconstitucionalidade, que está no art. 
20 dessa lei. A lei define os percentuais em 60% para o Poder Judiciário e o 
Legislativo, sendo 3% para o Legislativo, com o Tribunal de Contas; 6% para 
o Judiciário; e 51% para o Poder Executivo. A Constituição dispõe que isso 
deve ser feito através da LDO. O relator Pedro Novais, querendo dar uma 
aparência de constitucionalidade, diz que, no "caput" do seu art. 20, se outro 
valor não for definido na LDO, valem esses percentuais. Os Governadores 
foram ao Presidente da República pedir seja retirada essa questão da LDO. 
Eles querem que valham somente os 3%, definidos na lei federal. Quando se 
refere a eles, o que é inconstitucional, é horrível, mas, quando é com relação 
a outros Poderes, pode. Negociaram com o Presidente da República. E, não 
podendo modificar a lei no Senado, sob pena de voltar para a Câmara 
Federal, o que o relator Álvaro Dias fez? Separou o "caput" em um parágrafo. 

Para quê? Para o Presidente da República vetar. Então, além de todos 
esses absurdos de inconstitucionalidade, ainda tem mais esses, a pedido dos 
Governadores. É preciso dizer a verdade. Se é inconstitucional, deve ser 
para todos. Se não é bom para um, não é bom para ninguém. E há um afã 
dos chefes do Executivo de dizer que foram os chefes dos Legislativos os 
responsáveis pelos desmandos, pelos gastos dos seus Estados. Instrumento 
de planejamento público nunca foi" levado a sério neste País pelo chefe do 
Executivo, nem pelo Poder Legislativo. Pasmem. Nós, a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, demos, de suplementação para o 
Governador Itamar Franco, quase 60% do orçamento total. Isso significa que 
pode fazer com aproximadamente R$8.000.000.000,00 o que ele quiser, da 
forma como quiser. Isso significa dizer que nós, mineiros, aprovamos um 
instrumento de ficção, que tentei reduzir, mas fui esmagado pela base 
governista. O Plano Plurianual nem sequer foi aberto, nunca se deu atenção 
a ele. Apenas o Governador mandou, e foi aprovado. Então, um dos aspectos 
positivos é esse: levantar a discussão do PPA - no caso de Minas Gerais, 
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PPAG- e levantar a discussão da LDO. Existem coisas absurdas na LDO. 
E, como disse o Deputado Sérgio Miranda, isso é para conter os gastos. Está 
certo, mas sabemos que muitos Prefeitos e Governadores, tendo perdido as 
eleições e não tendo feito seus sucessores, endividam os municípios e 
Estados. Coitados daqueles que vão assumir. Sabemos que a transparência 
da coisa pública não é das maiores. E essa lei, em seu art. 48, contempla 
isso, dispõe que deve haver transparência. Esta Casa aprovou lei sobre o 
chamado SIAFI-Cidadão, que obriga o Governador a prestar contas, a dar 
conhecimento público da sua execução orçamentária, e o Governador Itamar 
Franco vetou, porque não quer dar transparência pública para a sociedade, o 
que está garantido na Constituição. E, agora, essa lei de responsabilidade 
dispõe sobre a obrigatoriedade da transparência, da verificação nas contas 
de quatro em quatro meses, da existência de uma planilha de custo. Sabem 
como é feito, hoje, um orçamento público? Verificam-se as despesas. 
Achadas as despesas, estima-se a receita. A mágica que se utiliza para isso 
não é explicada. Essa lei obriga o Governo a fazer estimativa de receita, 
porque a Lei no 4.320 prevê que primeiro se estima a receita e depois se fixa 
a despesa. Os governantes fixam a despesa e depois estimam a receita e aí 
acham operação de crédito daqui, acham duplicação de receita de lá e por aí 
afora. E agora a lei começa a normatizar isso. É preciso ter um quadro 
demonstrativo. Posso querer saber, nos últimos três anos, qual foi a 
execução orçamentária. Ela estabelece parâmetros para a estimativa, 
valoriza a LDO, valoriza o Plano Plurianual. Não se pode fazer obra que 
ultrapasse o seu exercício financeiro, se não estiver contemplada no Plano 
Plurianual. Ela normatiza a questão da venda dos ativos do Estado para se 
fazer campanha eleitoral, normatiza o fato de se dar incentivos fiscais, abrir 
mão de receitas nos municípios e nos Estados; Tudo isso, agora, tem que 
estar previsto na LDO. Existem parâmetros. Então, existem aspectos 
positivos. Não concordo com a forma como foi feita, com a 
inconstitucionalidade. Poderia ter sido feita de acordo com um processo mais 
democrático, mais livre, em que toda a sociedade pudesse participar. 

Vemos, por exemplo, hoje, um absurdo, que é o chamado "restos a pagar" . 
Agora, está normatizado também. O governante gasta do jeito que quer. 
Chega o final do ano, e as contas não fecham, porque se gasta mais. Então, 
faz-se o seguinte: recorre-se aos "restos a pagar". Faz-se um orçamento 
seguinte, como se na execução do ano anterior tivessem empatado a receita 
e a despesa. Joga-se para o ano seguinte um valor de 2 bilhões a mais. 
Então, você começa a execução já furado. O Legislativo não tem como 
fiscalizar isso direito. Os orçamentos são peças de ficção. Não são 
executados, não há transparência. Acho que são aspectos que podemos 
destacar como sendo positivos. Obriga os gestores ( ... ). Isso é um absurdo, 
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aliás. Tentei fazer uma emenda à Constituicão em Minas Gerais e não 
consegui. Tínhamos que votar o orçamento sem conhecer o plano plurianual. 
Ora, se o plano plurianual prevê o que se vai executar em quatro anos, o 
orçamento tem que ser 25% desse total. Pelo menos, essa é a lógica. Mas 
votávamos o orçamento público, votávamos a LDO e, depois, descobríamos 
o que se pensava para os outros quatro anos. Agora, não. O plano plurianual 
é no mês de abril. Melhorou. Os outros são em agosto. O governante 
costuma dizer: Mas não é possível em quatro meses apresentar um plano de 
governo para quatro anos. Mas, na campanha, ele prometeu para o cidadão. 
Na campanha, ele fez a sua demagogia e apresentou todas as soluções para 
o Estado. É o que se costuma fazer, um discurso de campanha e uma prática 
de governo. Então, agora, vamos obrigar, um pouco pelo menos, que os 
discursos demagógicos de campanhas sejam, pelo menos, menores e que 
sejam mais consentâneos com a realidade da prática. Ele terá que 
apresentar, no mês de abril, o seu plano plurianual de ação governamental. 

Quis trazer alguns aspectos positivos para debatermos, e não somente 
chegarmos aqui, xingarmos Presidente, xingarmos Deputados, xingarmos 
Senadores, xingar tudo isso. A sociedade precisa ter um pouco as reais 
informações. Há aspectos positivos, sim. Há muitos aspectos negativos? Há. 
Há um modelo de governo proposto? Há. Mas temos que caminhar um pouco 
para a moralização. Tenho visitado bastante o interior deste Estado e fico 
abismado com municípios de 8 mil a 1 O mil habitantes gastando 50%, 55% 
da receita com pessoal. Ele resolveria isso com 30%, tranqüilamente. Então, 
o afã do empreguismo e a pressão são muito complicados. 

Amanhã, estaremos também debatendo essa mesma lei na Comissão de 
Assuntos Econômicos, no Senado Federal. A informação que temos de 
Senadores e também de Deputados é que essa lei deverá ser aprovada, e, 
daqui a algum tempo, não sei quanto, será feita toda uma revisão para 
correção dos absurdos que ela contém. Esperamos que ela seja, então, 
aprimorada e que, de fato, possamos ter uma responsabilização da gestão 
pública no País. Muito obrigado.(- Palmas.) 

Palavras do Prefeito Tarcísio Delgado 
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, autoridades presentes, 

palestrantes e debatedores, colegas Prefeitos, Srs. Deputados, amigos 
Vereadores, senhores e senhoras, é difícil falar sobre um tema como esse 
em 1 O minutos. 

De qualquer maneira, o tema já foi bem explorado aqui, principalmente pelo 
Deputado Sérgio Miranda e pelo Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Sylo 
Costa. Vamos apenas dizer algumas palavras, talvez, para grifar alguns 
pontos levantados. Vou fazer duas preliminares. Conseguiram vender à mídia 
brasileira que essa lei era moral. Muita gente de bem, das melhores famílias, 
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achou que ficar contra essa lei era defender a imoralidade na gestão 
pública. Grande mentira, e já o disseram aqui o Dr. Sylo Costa e o Deputado 
Sérgio Miranda. Essa lei não tem nada que ver com o trabalho de 
moralização da gestão pública, que todos defendemos e queremos. Achamos 
que deve haver leis rigorosas contra aqueles que prevaricarem no exercício 
da sua gestão. Mas essa lei diz que é proibido que se contrate nos 6 meses 
anteriores às eleições. Já existe lei nesse sentido, como disse o Dr. Sylo 
Costa. Diz ainda que não se podem fazer gastos e contratações próximo à 
eleição. Já há lei também nesse sentido. Essa lei não tem nada que ver com 
a moralização dos costumes na gestão pública, ela é uma imposição do FMI. 
É preciso dizer com clareza que devemos ter consciência do que representa 
essa lei, mas não a estamos tendo. Desculpe-me o Deputado, mas nessa lei 
não há nada que preste. É inconstitucional. O princípio moral que tem possa 
ser comparado com um braço vivo num corpo morto. É flagrantemente 
inconstitucional, acaba com a Federação. Acho que a discussão hoje não 
deveria ser em torno dessa lei. Deveríamos estar reunidos para saber se 
queremos continuar com a Federação, se, pelas características brasileiras, o 
ideal seria um Estado unitário. Quem sabe o ideal seria o Estado unitário! Aí, 
sim, poderia caber uma lei próxima a essa, não tão violenta quanto essa, mas 
próxima. A França é um Estado unitário, mas as comunas francesas que dele 
dependem têm maior independência do que os nossos municípios terão 
depois da aprovação dessa lei. Teremos uma Federação com uma 
intervenção muito maior do que o Estado francês. 

A outra preliminar é que essa lei não foi feita para os municípios, mas para 
a União e os Estados. Não seria escárnio, mas apenas o caso de comentar 
que isso não é verdade, se, às vésperas de mandá-la ao Congresso, não 
quisessem liberar a DRU. Liberaram R$41.000.000.000,00 para a livre 
gastança do Governo Federal. Se não tivessem feito isso, não seria escárnio, 
mas isso é um escárnio diante de todos nós, é uma cuspidela na cara dos 
gestores municipais. Aprova-se a DRU, a liberação de R$41.000.000.000,00 
para a livre gastança, para dizer depois aos Prefeitos que essa lei é 
universal, é para todos. Citei dois ou três exemplos. Poderia pegar um artigo 
da lei à revelia para comentar aquilo que já foi trazido pelo Deputado Sérgio 
Miranda. Todos os Prefeitos, aqueles que são gestores de municípios 
menores, que têm até dificuldade em arrumar um contador para fazer suas 
escritas, devem olhar bem o que essa lei prevê, em dois exemplos. 

Se vocês conseguirem, com um esforço muito grande, na sua gestão no 
município - e sabemos como é esse trabalho -, um aumento das receitas, 
decorrente do crescimento econômico do município; se depois de muita luta 

~ conseguirem implantar no município uma nova fábrica, para produzir mais 
~ tributos; se conseguirem fazer o município crescer economicamente, gerando 
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um acréscimo da receita; se, além disso, tiverem melhoria na eficiência da 
máquina arrecadadora, depois de ter trabalhado "duro"; se contratarem um 
técnico, uma consultoria, conseguindo cobrar melhor os seus tributos e, aí, 
arrecadarem mais; se, além disso, conseguirem a ampliação do número de 
contribuintes, depois de muito trabalho, porque havia contribuintes fora da 
malha e vocês conseguiram trazer esses contribuintes para a malha, 
conseguindo, com isso, aumentar a receita; se tiverem qualquer outro 
aumento da receita que não seja por meio da elevação de alíquotas; se não 
querem aumentar a alíquota do seu imposto; se fazem muito esforço para 
aumentar a receita sem aumentar a alíquota, um grande esforço que todos 
fazem hoje; se fizerem isso, não podem aplicar esse aumento, de forma 
nenhuma, para contratar mais dois professores para a sua escolinha lá do 
bairro, que está precisando de mais duas classes. Não podem contratar mais 
um médico para o posto de saúde, que está atendendo a sua comunidade 
em outro bairro; não podem aplicar no atendimento à segurança, à limpeza; 
estão impedidos de fazer isso, porque a lei diz que não pode. Só podem fazer 
isso se aumentar a alíquota de imposto. Isso está nessa lei, meus amigos. 

Sr. Presidente, essa lei diz isso: o meu esforço não vale, a dedicação de 
cada um não serve. E não ficou satisfeita com isso. Essa lei procura 
incriminar, procura dificultar para o gestor, principalmente na área do 
município. Ela achou isso pouco. Os articuladores da lei, os homens do 
Fundo Monetário Internacional, ao entregarem-na ao Governo, ao 
mandarem-na para o Congresso Nacional, acharam pouco fazer conter numa 
camisa-de-força os gestores municipais. Quiseram conter, também, os 
desígnios de Deus, pois proíbem que o município declare estado de 
calamidade pública. Se, de repente, cai uma tempestade, se há um problema 
qualquer no município, o Prefeito não pode decretar calamidade pública. Tem 
de, primeiro, vir até à Assembléia. E, se ocorrer a calamidade pública numa 
sexta-feira, num sábado ou num domingo, tem de aguardar até segunda-feira 
para vir à Assembléia pedir autorização para decretar calamidade pública. O 
Prefeito continua a decretar a calamidade pública, mas, para efeito de 
suspensão dos prazos e da obrigação do cumprimento de metas, a 
Assembléia deverá reconhecer a situação. 

São exemplos dessa lei, que fere de morte a Federação brasileira, que 
inviabiliza a Federação. Os artigos são muitos. E, como disse o Deputado 
Sérgio Miranda, atrás dessa lei, sabíamos, vinha outra coisa: temos a lei que 
estabelece a criminalização da gestão pública no País. É outra lei que vem 
logo depois dessa. E aqui, meus companheiros Prefeitos, Srs. Presidentes do 
Tribunal de Contas e da Assembléia, qualquer entidade ordenadora de 
despesas, por mais ou por menos, vocês podem ser condenados a uma pena 
de reclusão. Pena, Sr. Presidente Sylo Costa, igual à prevista para o 
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estelionato, que é um tipo de crime que exige dolo, que exige intenção, 
que exige ardil. 
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Se qualquer contador de uma Prefeitura cometer um equívoco e, por um 
descuido, permitir que o Prefeito autorize uma despesa sem empenho prévio, 
isso significará um problema. O Conselheiro Sylo Costa já disse aqui que não 
se pode fazer empenho prévio; mas quantas vezes se vai até o Tribunal para 
mostrar que a ação era urgente, e ele aceita a argumentação, pois a gestão 
deve ser dinâmica, ocorrendo a cada dia, a toda hora, e não por meio de uma 
lei que a preestabelece. Não entendemos bem algumas colocações, apesar 
de sermos bacharéis. Não é mesmo, Conselheiro Sylo Costa, meu 
companheiro de lutas nessa tribuna contra a ditadura militar? Quero, 
inclusive, fazer justiça, por mais que tenha criticado a ditadura militar: os 
militares não teriam coragem de mandar para o Congresso Nacional uma lei 
como essa. A pena de detenção é a indicada para um crime ocorrido por 
descuido, por um ato culposo, sem dolo, mas, nessa lei, criam-se mais 11 
tipos penais para Prefeitos ou qualquer ordenador de despesas. São crimes 
de dolo, com reclusão de um a quatro anos. Em algum deles, não há nem 
"sursis". Temos exemplos: cria-se, no art. 359, mais um item: "Promover, 
ordenar ou autorizar assunção de obrigação, no último ano do mandato, ou 
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, 
ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte que não tenha 
contrapartida suficiente e disponibilidade de caixa, pena: um a quatro anos de 
reclusão". Cuidado, pois qualquer descuido de um contador pode levar o 
Prefeito a cometer um crime que, segundo a lei, é comparado ao de 
estelionato, ou seja, aquele que exige ardil para sua prática. Teria outros 
exemplos, Sr. Presidente, mas o tempo é muito curto, e não podemos nos 
alongar. Agradeço a participação. 

Como Presidente da AMM, temos ido bastante a Brasília e já discutimos 
muito esse assunto na Comissão. Na semana passada, discutimo-lo com o 
relator Jefferson Peres, que se encantou pelo canto de sereia da moralidade. 
Ele é um Senador correto e digno, mas, nesse caso, encantou-se, e estamos 
com uma legislação que fere de morte a Federação brasileira. Temos lutado 
tanto e não temos logrado nenhum êxito! Gostaria de dizer ao Deputado 
Federal Sérgio Miranda que ando meio desanimado. No Congresso Nacional 
não conseguiremos mais nada, pois lá há um desejo imenso de aprovar essa 
lei de qualquer maneira, sendo muito difícil, a essa altura, qualquer reversão. 
Temos de nos armar para ir até o Judiciário argüir a sua 
inconstitucionalidade . 

Gostaria ainda de dizer algo ao Conselheiro, que fez uma crítica muito dura 
a expressão "resta pagar". Tudo no mundo precisa ter seu controle, mas não 
existe, nesse mesmo mundo, uma média ou uma grande empresa que não 
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passe com o "resta pagar", a não ser que ela pare a dinâmica do seu 
processo e, 120 dias antes, comece apenas a acertar contas, parando de 
trabalhar, investir, comprar e fazer, pois quem está fazendo faz 
constantemente, e não pode ficar preso ao dia 31 de dezembro. 

É lógico que existem limites, que não pode haver abusos, mas já existem 
tantas lei prevendo isso, como disse o Conselheiro Sylo Costa. Então, 
desculpem-me, pois, às vezes, falamos até um pouco atabalhoadamente, em 
virtude do tempo tão curto. Mas temos de cuidar disso com muito carinho. 
Peço a atenção de todos: pelo amor de Deus, está dando vontade de 
assentar à beira da estrada, colocar as mãos na cabeça e chorar, vendo o 
barco passar. Mas isso não é do nosso temperamento. Portanto, vamos lutar, 
vamos para o Judiciário, porque isso é completamente contra o princípio 
federativo da República brasileira. 

Palavras do Prefeito Públio Chaves 
Sr. Presidente, demais autoridades presentes, caríssimos Prefeitos, 

Vereadores, senhoras e senhores, depois da explanação do Deputado Sérgio 
Miranda, da aula jurídica do Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro 
Sylo Costa, das palavras do meu amigo Tarcísio Delgado, Presidente da 
AMM, parece-me que o meu pronunciamento na semana passada, na 
FEMAM, discutindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou bastante tímido. 

Naquela reunião, lembrei-me de que, em 1996, antes das eleições, 
participei de um seminário sobre "marketing" político, em São Paulo, com a 
presença de Duda Mendonça, grande "expert" nessa área de comunicação. 
Aquele empresário, durante o seminário, disse que, como responsável pela 
campanha do Presidente Fernando Henrique Cardoso, somente em um 
momento durante a campanha ficou preocupado. Isso ocorreu quando o 
candidato à Presidência, no Nordeste, subiu num jegue, dizendo que seu 
prato predileto era buchada de bode. Nesse momento, houve uma queda 
acentuada na sua popularidade, pois o Brasil aguardava um professor da 
Sorbona, aguardava uma pessoa que conduzisse novamente o País ao 
desenvolvimento, que colocasse a educação como centro nevrálgico de 
todas as grandes decisões, e que levasse o País a desenvolver-se com 
respeito à Constituição e aos valores humanos. Agora, ao sancionar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a sua imagem poderá ser arranhada, manchada. 
No entanto, como ouvimos, trata-se de lei inconstitucional, que quebra o 
pacto federativo, uma lei que, acima de tudo, pretende criminalizar a gestão 
pública, acredito que não se trata apenas de uma ranhura na imagem. Há 
uma lesão mais profunda, uma lesão ao regime democrático, ao pacto 
federativo, ao Estado, aos princípios do municipalismo. 

Não se discute aqui a moralidade pública. Os agentes políticos, 
principalmente os municipais, têm maneira natural de corrigir aquele que não 
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administra bem a coisa pública, que não tem respeito às reivindicações 
comunitárias: é simplesmente a urna. 

Como Presidente da FEMAM e como debatedor, trago outra preocupação a 
respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um assunto que está 
constantemente em debate e exaustivamente analisado, mas é uma questão: 
o homem público não é omisso, o administrador municipal não é omisso, o 
agente político não é omisso. Nenhum Prefeito que está aqui solicitou ao 
Congresso Nacional a reeleição para Prefeito, para agente municipal. Mas, 
se há um processo político de reeleição para o município, o Prefeito deve 
encarar esse processo e, principalmente, participar dele. 

Há alguns casos excepcionais daqueles que conduziram a coisa pública há 
vários anos, foram Prefeitos em três ou quatro mandatos. É uma situação 
diferente. Mas, na grande maioria, o Prefeito atual não pode se omitir da 
responsabilidade de encarar a reeleição, porque não pode ser omisso. Mas 
não consta em cartilha política alguma para os grandes, os médios e os 
pequenos municípios que um candidato, simplesmente tentando a sua 
reeleição ou algum projeto político, demita funcionários públicos, que não 
aplique corretamente a verba pública, que não inaugure obras, que não se 
adapte ao orçamento. O que estamos vendo, acima de tudo, é um processo 
que merece essa análise, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não foi 
sancionada durante a campanha do Presidente da República nem durante a 
campanha dos Governadores de Estado, mas, agora, contra o município, 
contra o Prefeito, numa agressão injusta e violenta aos princípios do 
municipalismo. 

Se cada um deseja a reeleição, há um processo especial. Mas algumas 
normas devem ser respeitadas, principalmente apresentar o programa ao 
eleitor, para que possa ser reeleito. Isso consiste em obras, em atender às 
reivindicações comunitárias. 

Sou do Município de Pontal, no Triângulo, e tenho duas unidades mistas de 
saúde a serem inauguradas, tenho um grande programa de bolsa-escola. 
Não há dúvida de que o maior programa social deste País chama-se bolsa-
escola. Estou nesse programa. Então, vou ser candidato a reeleição com 
uma lei que simplesmente vai cercear os recursos, a manifestação, a retórica 
do Prefeito, para que possa conquistar o voto no seu município. Essa é a 
grande questão. 

Devemos participar de qualquer lei, desde que haja discussão coletiva, 
discussão com a AMM, com a FEMAM, com a Assembléia Legislativa, com a 
União dos Vereadores. Aí, sim, será uma lei autêntica, que representa o 
pensamento de todos os agentes políticos e de toda a coletividade. 

Não há dúvida de que essa lei traz algum benefício. Cito um exemplo. 
Recebi a Prefeitura Municipal com sete meses de atraso do funcionalismo 
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público. O Prefeito anterior simplesmente empenhou as despesas na 
educação, empenhou a construção de um centro educacional e, 
conseqüentemente, gastou 32%, e eu, como Prefeito Municipal, como iria 
aplicar 25%, se eu teria que pagar o resto na área de educação da 
administração anterior, que não são contabilizados na administração de 
1997 ... 

Pela nova lei, sim, o Prefeito é responsável, tem essa responsabilidade. 
Mas quase que não consigo esses 25% por irresponsabilidade da 
administração anterior. 

Parece-me que o tempo está esgotado, mas quero dizer que, no regime 
ditatorial do Chile, um professor foi preso e exilado. Antes de chegar à 
fronteira, pediu aos guardas que o deixassem escrever numa pedra uma 
mensagem. Isso lhe foi permitido. Ele escreveu simplesmente com giz numa 
pedra. E o guarda lhe perguntou: "Você vai escrever com giz numa pedra 
onde o vento e a chuva limparão?" E ele escreveu: "O ideal não se mata". 

E, neste País, mais do que nunca, todos nós, agentes políticos, devemos 
escrever em qualquer lugar: o ideal não se mata! 

Palavras da Vereadora Arlete Nogueira 
Sr. Presidente, Deputado Márcio Cunha, na pessoa de quem cumprimento 

todos os integrantes da Mesa, Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, companheiros 
Vereadores, Vereadoras, senhoras e senhores, ao receber o convite da 
Assembléia Legislativa para participar deste encontro, procurei inicialmente 
perceber o que a sociedade do meu município - Jabuticatubas - pensava a 
respeito dessa Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Procurei conversar com os vários segmentos: produtores rurais, 
estudantes, empresários, professores, comerciantes, enfim, todos os 
segmentos que compõem o Município de Jabuticatubas. E percebi que era 
voz geral esse clamor pela moralização. 

Tentei jogar uma outra pergunta: se eles eram a favor da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A resposta foi unânime: eles acham que o momento 
deve passar por uma moralização. Devolvi, então, a pergunta: se eles 
conheciam o teor dessa lei. Ninguém a havia lido, sequer se preocupavam 
em saber o que continham os diversos artigos desse projeto de lei. 

Por isso, voltamos a uma realidade que nós, Vereadores, vivemos muito, já 
passamos por ela várias vezes, que é esse tratamento do plano federal, 
desrespeitoso em relação ao Legislativo Municipal e àqueles que compõem a 
base deste País, por parte das entidades municipalistas. Sempre fomos 
tratados de forma tutelada, e o Vereador, como ser não pensante. Em nome 
de uma moralização, querem colocar uma lei que, na realidade, foi bastante 
frisada por quase todos que me antecederam, que tem o seu teor em várias 
outras legislações ordinárias, na própria Constituição Federal, na 
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Constituição do Estado e nas leis orgânicas municipais. 

Portanto, nós, que nos acostumamos com o fato de ser usados como pano 
de fundo, como cortina de fumaça para ver passando outros projetos, para 
ver sendo cumpridos outros desejos do poder maior, vemo-nos, mais uma 
vez, frente à Lei de Responsabilidade Fiscal. O que pude achar de mais 
importante nessa lei é a questão do instrumento de planejamento. Porém, 
poderemos ver que também não será a Lei de Responsabilidade Fiscal que 
irá transformar o orçamento, o plano plurianual em instrumentos reais de 
planejamento do município, porque eles já existem e nem por isso espelham 
a realidade. O que queremos e o que pedimos é que os parlamentares, neste 
momento, os Senadores se atenham a uma análise mais objetiva da 
situação. 

Só para exemplificar, quando da aprovação pela Câmara Federal e da 
discussão nas comissões do projeto do Senador Amim, da emenda do Nicias 
Ribeiro, as comissões nem tiveram a preocupação de olhar o impacto que 
aquela mudança estava causando. Foram no apelo popular, no respaldo da 
luta pela moralização e aprovaram, em algumas instâncias, essas emendas 
que falam de perto ao clamor da sociedade, ou seja, diminuição do número 
de Vereadores, fixação de remuneração. Quando, em um determinado 
momento, discutíamos com o relator da emenda Nicias Ribeiro sobre o 
impacto, sobre o número de municípios que extrapolavam o número de 
Vereadores, eles não sabiam. Tivemos que levar um dado da União de 
Vereadores do Estado para justificar. 

Não queremos, com isso, dizer que somos contra a revisão de critérios, 
contra a moralização, mas queremos fazer deste um exemplo para a atual 
situação. Naquele momento, eles sequer procuraram saber quanto isso 
implicaria em diminuição ou até, em certos Estados, como é o caso de Minas 
Gera1s, no aumento das despesas com o Legislativo Municipal. O que ocorre 
é que vários municípios estão aí, clamorosos. Com a emenda aprovada, a 
receita será majorada, o Legislativo poderá lançar mão de uma receita muito 
maior. Por isso, deixo esse exemplo, só para justificar. Ninguém mais do que 
nós. políticos, quer a moralização, porque somos analisados e avaliados pela 
minoria, pelas exceções, e não pelo número maior, pelo que acontece de 
bom na política no contexto do País 

Quero deixar um espaço maior para a participação do Plenário, uma vez 
que aqueles que me antecederam explanaram e levantaram bem os pontos 
negativos e o porquê de não se aprovar, nesse afogadilho, esse projeto de 
lei, que tem pontos importantes, que merecem destaque. Existem muitos 
pontos que merecem uma reflexão maior e uma melhor análise. Vamos fazer 
esse apelo para que essa legislação, para que esse projeto seja mais bem 
analisado, discutido e levado à sociedade com mais clareza, e não dessa 

o ' . 



forma enganosa como vem sendo feito, com a colocação apenas dos 
pontos levados pelo clamor da sociedade por uma moralização. 
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Ficam, Presidente Márcio Cunha, as considerações da União de 
Vereadores do Estado e o exemplo do que não queremos que aconteça com 
esse outro projeto que está por ser apreciado. Muito obrigada.(- Palmas.) 

Palavras do Sr. Renato de Barros 
Boa-tarde, companheiros e companheiras do Plenário; Presidente Márcio 

Cunha, na pessoa de V. Exa., gostaria de cumprimentar os demais 
companheiros da Mesa. Para nós, do serviço público, é importante estar aqui. 
Agora, abre-se o debate sobre uma lei que está sendo discutida em nível 
nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Arlete fez uma abordagem 
dizendo que há um clamor da sociedade pela moralização do serviço público. 
Ao longo dos últimos anos, temos ouvido as denúncias de corrupção e de 
desvios de recursos públicos. 

O Deputado Sérgio Miranda disse que, nessa lei, não existe nenhum artigo 
de combate à corrupção. O que está sendo colocado basicamente já consta 
na Constituição e nas legislações do País. Nesse momento, é necessário que 
possamos discutir esse tema e verificar quais medidas, nos últimos anos, 
foram tomadas desde o momento em que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso assumiu o poder. 

Em primeiro lugar, houve concentração de recursos públicos na União, 
retirando dos Estados e municípios. A partir daí, surgiram leis que, cada vez 
mais, vinham ferir o pacto federativo. Existem vários aspectos nessa lei - bem 
abordada pelo Deputado Federal Sérgio Miranda e pelos demais expositores 
- que a eivam de inconstitucionalidade. Por exemplo, os arts. 2° e 20 são 
inconstitucionais - sem entrar na abordagem dos outros. Esse momento em 
que discutimos junto com o Plenário é oportuno para que possamos 
apresentar alguma alternativa. 

Quando discutimos essa lei, no dia 21, com a presença de João Fassarela, 
também membro da Comissão do Orçamento, vimos que, num Senado 
Federal conservador como aquele, se não houver mobilização do próprio 
Legislativo e de segmentos da sociedade, essa lei será aprovada e não será 
mudada. No nosso entendimento, Minas Gerais tem um papel fundamental 
para estar fazendo essa intervenção. 

Gostaria, ainda, de dizer que o art. 17 até o 20 tratam de envolvimento do 
serviço público e são bastante preocupantes para nós. Observamos que o 
art. 17 considera obrigatória, em caráter continuado, a despesa corrente 
derivada de lei, ou seja, despesa de pessoal. O Conselheiro Sylo Costa disse 
que o Estado gasta 73% do orçamento com a folha de pessoal. Não é esse o 
percentual, porque, conforme tem sido noticiado pelos jornais, o gasto tem 
sido em torno de 67%. Mesmo com esse percentual, com a aprovação dessa 
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lei, o Estado estaria impedido de investir nas áreas sociais e nos planos 
de carreira, cargos e salários. Uma grande luta do funcionalismo tem sido 
para conseguir reajuste salarial, porque já estamos há cinco anos sem 
reajuste. A nossa grande luta pela abertura de concurso público também não 
poderia acontecer, porque o Estado estaria impedido de fazer isso. 

Outro exemplo: em Minas Gerais, estamos numa grande luta para que seja 
inaugurado o Pronto-Socorro de Venda Nova. No entanto, é preciso haver a 
abertura de concurso público e há necessidade de cerca de 1.400 novos 
profissionais. Caso essa lei seja aprovada, não poderemos abrir o Pronto-
Socorro. Temos uma série de exemplos da capacidade do Estado em poder 
estar investindo, mas, com a aprovação dessa lei, que fere diretamente 0 
pacto federativo, o Estado fica impedido de fazer alguns investimentos. 

Em contrapartida, vemos o Governo Federal, já na LDO, fazer uma 
prev1sao para pagamento da dívida de R$78.000.000.000,00 a 
R$120.000.000.000, da correção cambial para pagamento da dívida externa, 
ou seja, estamos vendo o Governo Federal priorizar os recursos da União 
para pagamento da dívida em detrimento de investimento nas áreas 
essenciais para a sociedade. 

A DRU aprovada recentemente tira R$41.000.000.000,00 basicamente da 
saúde e da educação. Não está colocado para o Governo que vai poder 
investir esses recursos num ano eleitoral da forma que bem entender no 
sentido de fazer a sua campanha política. É importante que nós, do se~iço 
público, e os demais segmentos da sociedade estejamos unindo esforços 
para que possamos combater o avanço do projeto neoliberal no País. 

Faz-se necessário um outro debate com a sociedade. Precisamos 
moralizar o serviço público e impedir o desvio de recursos financeiros. 
Precisamos debater com a sociedade sobre a responsabilidade de um 
Estado em nível de investimento. Onde o Estado deve investir? Em 
pagamento da dívida externa ou no social? E a grande carência da 
população é exatamente nas áreas sociais, de onde o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso vem retirando recursos. Preocupa-nos o próprio 
parlamento brasileiro, subserviente a um Governo que manda as leis e as 
aprova sem nenhuma discussão, sem ouvir o clamor da sociedade. Quando 
vimos essa Lei de Responsabilidade Fiscal passar pela Câmara dos 
Deputados, ficamos assustados. Trata-se de uma lei tão ruim, que 
acreditávamos não seria aprovada. Achávamos que provocaria um debate na 
Câmara, seria devolvida à sociedade para ser discutida, reformulada, 
tornando-se uma proposta mais abrangente. Assusta-nos o fato de ter um 
Presidente como o Fernando Henrique Cardoso, que tanto lutou pela 
reeleição. Ele poderá acabar com a república aqui, no Brasil, declarando o 
império, com o apoio dos parlamentares e sem a manifestação da sociedade. 



Pensamos dessa forma, tais as medidas lesivas à sociedade que estão 
sendo tomadas nos últimos tempos. 
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É importante dizer que o Governo vem reduzindo o gasto com o social, 
gerando a previsão do superávit. O Governo cortou 80% dos gastos 
previstos, na LDO, com adolescentes infratores. São algumas medidas 
absurdas que vão sendo tomadas pelo Governo Federal. Precisamos discutir 
essa lei, apresentando propostas e alternativas. Os art. 15, 16 e 17, 
abordados pelo Sérgio Miranda, que tratam da questão de pessoal, precisam 
ser discutidos para o resgate do serviço público no nosso Estado. Essa 
responsabilidade está sendo colocada nas mãos do Legislativo, dos 
municípios e dos servidores públicos. Não tenho visto a um movimento de 
Governadores pressionando essa lei, o que também nos preocupa. 

Outra colocação, já abordada pelo Sérgio Miranda, é que essa lei possui 
três pontos básicos: garante o recurso para pagamento da dívida externa, 
fere o pacto federativo e não prioriza investimento na área social. A esses, 
acrescentaria mais um: ameaça o agente público de penalidade de prisão, 
com a alteração do Código Penal, colocando-o como um criminoso comum. 
Temos que fazer essa discussão com maior profundidade. 

Queremos que alguns artigos colocados nessa lei sejam mantidos, mas 
que outros não o sejam, por lesarem a sociedade. Precisamos buscar uma 
forma de intervir para que fatos desagradáveis não venham a acontecer. 

Deixei de abordar vários artigos, pois me senti contemplado pela 
abordagem feita pelo Sérgio Miranda, abrangendo vários aspectos técnicos 
dessa lei. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Neste instante, daremos início 

à fase de debates. A coordenação 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 e se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, 
estando dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção. 

Debates 
O Sr. Presidente - Passaremos, agora, à fase dos debates, e várias 

perguntas já estão chegando à Mesa. Antes, porém, gostaria de fazer um 
breve comentário e duas sugestões. 

O comentário que faço é que, apesar das poucas informações de que 
dispúnhamos, após este debate, com algumas informações que foram aqui 
prestadas, todos teremos a certeza de que, no subterfúgio de consolidar 
legislações já existentes, com a desculpa da moralidade pública, sem dúvida 
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alguma essa lei faz o dever de casa imposto pelo FMI. Não tenho a menor 
dúvida sobre isso. 

A primeira sugestão que faço é que possamos consubstanciar num 
documento - a ser entregue pelo Presidente da Assembléia ou por uma 
comissão designada - as exposições e sugestões aqui apresentadas e que, 
evidentemente, terá que ser feito depois, tentando resgatar "ipsis litteris", o 
que foi colocado por nós e que ainda será debatido pelos senhores. 

A outra sugestão eu faria ao Presidente do Tribunal de Contas, Deputado e 
Prof. Sylo Costa, para que encontre uma maneira de criar um órgão de 
assessoramento às Prefeituras e Câmaras Municipais, caso contrário, a 
quantidade de empresas de "lobby" que haverá por aí afora será muito 
grande. Caso essa lei, efetivamente, venha a ser sancionada e cobrada, o 
Governo do Estado deveria prestar esse assessoramento aos municípios, 
Executivos e Câmaras Municipais. 

Nosso Presidente Sylo Costa, em função de outros compromissos 
surgidos, não poderá ficar. Há uma pergunta dirigida a ele: "Sabemos que, 
quando é apontada alguma irregularidade nas contas, essas, após corrigidas, 
são aprovadas pelo Tribunal. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, como 
fica o papel do Tribunal e até mesmo do Legislativo, que pode aprovar as 
contas com ressalvas?" Passo a palavra a V. Exa. e, tão logo responda, fique 
à vontade para se dirigir ao seu compromisso. 

O Consellheiro Sylo Costa - Agradeço a V. Exa. Primeiramente, com 
relação à preocupação de V. Exa. sobre a instrução para evitar o 
aparecimento de tanto "lobby", com a entrada em vigor dessa lei, diria que 
seria mais prático que arranjássemos um dispositivo para dispensar a 
licitação para a construção de cadeias, porque teremos que construir tantas 
cadeias para colocar tanta gente presa que ficaria muito mais fácil tirarmos o 
processo licitatório da legislação, porque não tem jeito. Vamos ter que criar 
uma assessoria para instruir um por um, porque não há um impedimento que 
satisfaça a curiosidade de dois gestores públicos. Essa lei é uma 
barbaridade, e sobre isso não é possível raciocinar. A sugestão de V. Exa. 
procede, mas é impraticável. O Tribunal de Contas tem três formas, Sr. 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, de julgar as contas públicas: pela 
regularidade, pela regularidade com ressalva e pela irregularidade. Quando o 
erro significa um confronto constitucional, não há como o Tribunal não julgar 
irregular. Por exemplo: o município que não aplica 25% no item "manutenção 
e desenvolvimento no ensino" não há como não ser julgado, não ter essa 
contabilidade classificada como irregular. Mas o ex-Deputado, meu colega 
dos mais brilhantes, Tarcísio Delgado, hoje Prefeito de Juiz de Fora, a quem 
muito prezo, falou aqui sobre o" empenho prévio". 

O próprio nome já indica: prévio, que significa antes. Mas ele pode ser "a 
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posteriori", também. Como? Uma despesa com caráter de emergência, ou 
seja, que não tem tempo e que não pode deixar de ser feita, terá de ser 
executada, pois poderá colocar em risco algum setor da sociedade e até 
mesmo a vida de uma pessoa, em virtude da falta de tempo para um 
empenho prévio. Quando constatada essa necessidade, evidentemente esse 
empenho prévio poderá ser, por incrível que pareça, um empenho "a 
posteriori". Isso, normalmente, é uma irregularidade que não caracteriza uma 
irregularidade na prestação de contas, porque é sanável, pois apenas é parte 
da instrução do processo. O Tribunal de Contas, quando dá o parecer prévio, 
não está julgando, apenas está instruindo o processo, para que o Poder 
competente, no caso o Legislativo, julgue. Ele está instruindo o processo para 
ser julgado pela Câmara Municipal, no caso dos municípios. Na fase de 
julgamento, para que não seja declarado nulo o processo de julgamento, já 
que ninguém pode ser julgado sem defesa, a Câmara Municipal é obrigada a 
abrir prazo para que essas possíveis irregularidades detectadas pelo Tribunal 
de Contas e constantes no parecer prévio tenham a oportunidade de ser 
corrigidas, desde que não haja confronto constitucional, como no caso do 
item Manutenção do Desenvolvimento do Ensino. 

Há outros casos também, como os processos licitatórios de uma obra que 
foi feita sem licitação. É evidente que, para isso, não há justificativa, mas, 
mesmo assim, a Câmara terá de abrir prazo para que o ordenador daquela 
despesa tenha a oportunidade de se justificar. E pode até haver um motivo. 
Esse critério, que é de ordem geral, certamente será obedecido e observado. 

Entretanto, como já foi muito bem salientado aqui, com relação à 
aprovação dessa legislação fiscal, estamos conversando sobre hipóteses. 
Diria a V. Exa.: hipótese é algo que não é, que pensamos que é, para ver 
como seria se fosse. Diante disso, não tenho como responder a V. Exa. 
Agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa tarde. 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Presidente do Tribunal de Contas, 
Conselheiro Sylo Costa. Estamos com um problema relacionado ao horário. 
Hoje será o lançamento da candidatura do Deputado Federal Sérgio Miranda 
à Prefeitura de Belo Horizonte. Não posso nem querer impedir, porque sou 
do PMDB e sou favorável à sua candidatura em Belo Horizonte. Antes, 
gostaria de passar rapidamente a palavra ao Prefeito de Pedra Azul, 
Presidente da Associação do Baixo Jequitinhonha, Ricardo Mendes, que quer 
fazer a sua intervenção oralmente. Logo após, darei a palavra ao Sr. Rodrigo 
Paiva Andrade, representante da Prefeitura de Cachoeira da Prata. Com a 
palavra, o Prefeito Ricardo Mendes. (-Pausa.) Enquanto ele chega, passo a 
palavra ao Sr. Rodrigo Paiva. (- Pausa.) Como não estão presentes, passo a 
palavra ao Deputado Federal Sérgio Miranda, que já está com três perguntas 
dirigidas pelos senhores. 
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O Deputado Federal Sérgio Miranda - Há duas perguntas que penso 

que sejam importantes. Uma é da Câmara Municipal de Guaranésia e a outra 
é da Câmara Municipal de Barroso, com relação a restos a pagar. O 
Vereador de Guaranésia, Paulo Henrique de Oliveira, e o Presidente da 
Câmara Municipal de Barroso, Natanael de Oliveira, perguntam sobre como 
proceder com relação aos restos a pagar da gestão anterior e às dívidas da 
própria gestão que estão sendo prorrogadas. Os restos a pagar são tratados 
na lei em seu art. 41. Houve, durante o debate na Comissão, uma grande 
contradição entre a posição do relator e a do Executivo. 

O Executivo tem posição muito mais rígida em relação a restos a pagar. 
Tenho a impressão de que parte do artigo vai ser vetado pelo Presidente da 
República, porque não havia concordância com a equipe do Ministério do 
Planejamento. O que o Governador incluiu em restos a pagar? Restos a 
pagar seria o empenhado e liquidado e não pago. Seriam as despesas 
empenhadas e não liquidadas, já tendo havido o empenho no cálculo 
orçamentário, sem o financeiro. Qual foi a novidade do relator? Muitos fazem 
convênios com a União - convênio em cima de contrato -, fazem o contrato 
de uma obra, de saneamento, por exemplo. A empresa é empenhada e não 
liquidada, mas existe o contrato, existe o compromisso. O relator pretende 
que aquele compromisso, se for empenhado, mesmo o não liquidado, seja 
inscrito em restos a pagar. Essa é uma novidade que o Governo não aceita. 
Queria anular esse empenho. Então, restos a pagar são as despesas 
empenhadas e liquidadas, mas não pagas, e não aquelas empenhadas e não 
liquidadas, mas que tinham compromisso de convênio, ajuste, acordo 
congênere com outro ente da Federação, já assinado, publicado e em 
andamento. Isso dá garantia ao Prefeito de que aquele compromisso não 
seria anulado. Esse é um aspecto positivo. Na reserva de contingência da lei 
orçamentária, as despesas empenhadas e liquidadas até o montante da 
disponibilidades de caixa ... Vou ler para ficar mais fácil: "Após deduzir de 
suas disponibilidades de caixa o montante das inscrições realizadas nas 
formas do inciso I e inciso 11. 

I -as empenhadas e liquidadas; 
11 - as empenhadas e não liquidadas, mas que correspondem a 

compromissos, poderá inscrever as demais despesas empenhadas até o 
limite do saldo remanescente". 

Acho que essa questão deveria ser tratada com muita cautela. É preciso 
esperar a sanção presidencial. O Executivo não concordou com essa 
hipótese e queria anular todas as despesas empenhadas. Apenas aquelas 
empenhadas e liquidadas deveriam constar de restos a pagar. 

No art. 42 há outro problema que os Prefeitos vivenciarão e que está na 
mesma discussão de restos a pagar. Nos oito últimos meses de Governo, o 
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Prefeito não pode contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro do período ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa. Não se 
pode contrair compromisso nos oito últimos meses do mandato a não ser que 
haja disponibilidade de caixa para pagar aquele compromisso. Não se pode 
deixar compromisso a ser pago para a outra gestão. Essa é uma inovação. 
Muitas pessoas dizem que isso é bom. Isso é bom em termos. É bom para 
pegar Prefeito que perde eleição e joga a responsabilidade para o outro, mas 
pode ser ruim para a sociedade. De repente, tem-se uma obra necessária ou 
urgente que precisa ser feita nos últimos oito meses, mas não poderá ser 
feita se exceder as disponibilidades de caixa. Nesse caso, quem sairá 
prejudicada será a sociedade, que terá um bem a menos ou ficará sem um 
serviço. 

Pergunta de Antônio Simões, da Prefeitura Municipal de Alvorada de 
Minas: "Diante de tanta inconstitucionalidade nessa lei, como se explica o 
fato de os Deputados terem a coragem de aprová-la sem fazer uma análise 
prévia do projeto que a originou?" 

Essa é a forma de legislar. Muitas vezes pergunto a vocês, Prefeitos - todo 
Deputado tem a sua base em algum município e busca apoio eleitoral junto 
aos Prefeitos, que formam a principal base política dos parlamentares -, se 
tiveram condições de buscar o convencimento dos parlamentares. Vocês 
observariam o grau de resistência. Essa é uma daquelas leis para ser 
aprovada. Não basta questionar. Os nossos questionamentos alcançavam 
ouvidos moucos. As próprias lideranças que encaminhavam as votações o 
faziam de uma forma ultra-singela, simplória, não entravam no centro do 
debate e ficaram nessa discussão genérica. Então articulou-se o chamado 
senso comum, e as pessoas passaram a identificar a crise brasileira com os 
gastos dos políticos, de uma forma geral, ou com os gastos de Prefeitos, 
quando esses são uma aberração. A crise das finanças públicas não está nas 
Prefeituras, principalmente porque não é lá que se arrecada mais dinheiro 
neste País, muito pelo contrário. Há muitas questões de que vocês devem ter 
consciência. Aqui se incluem - ferindo a Constituição - transferências 
voluntárias, que têm de cumprir o que eles chamam de limites constitucionais 
para a educação e os limites constitucionais, que não foram aprovados ainda, 
para a saúde. Então quero chamar a atenção dos Prefeitos aqui presentes 
para o fato de que, às vezes, não devem fazer uma defesa genérica da lei. É 
muito difícil contrapor-se a esse sentimento da sociedade. Isso é uma 
perseguição aos políticos. A resposta que vocês vão ouvir da sociedade é 
que ela tem que perseguir político mesmo, porque todo mundo é safado. É 
esse o senso comum que foi criado. Temos que conseguir demonstrar para 
as pessoas em que elas são prejudicadas com essa lei. Quando você 
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discute, por exemplo, se essa lei for sancionada antes do dia 1° de maio, 
não haverá o aumento do salário mínimo acima da inflação, porque os 
benefícios da Previdência, para que não haja compensação da forma que 
citei, serão somente para a recomposição do seu valor real. Então não 
haverá essa discussão de salário mínimo de R$150,00, R$160,00. 

Tenho ouvido também muitas posições dúbias em relação à lei. Depende 
muito do Prefeito. Há Prefeito que xinga, mas que está gostando, pois diz que 
vai demitir todo o mundo. Se não demitir, há a desculpa de que será preso. 
Então vai demitir mesmo. Prefeito que tem compromisso com o social, com o 
investimento, que tem compromisso com a cidade, vai ser penalizado. 
Prefeito que não tem compromisso está pouco ligando para a lei. Basta 
seguir os prazos, já tem até a desculpa formal. Como vou ser preso, então 
vou demitir mesmo, vou cortar, vou fazer e acontecer, porque estão me 
ameaçando. Então a lei pode servir também para essa outra coisa. 

Acho que a lei vai fazer fortuna de consultoria, porque, para preencher esse 
tanto de relatório, esse tanto de anexos, muita consultoria vai tirar dinheiro de 
Prefeitura, vai aumentar o déficit das Prefeituras, para fazer tanto anexo, 
entregar tanto relatório. As cidades com menos de 50 mil habitantes não são 
obrigadas a fazer aqueles anexos nos próximos cincos anos, é verdade. Mas 
os prazos terão que ser todos cumpridos, os de gastos com pessoal. Há 
apenas a necessidade de demonstração, ao invés de ser bimestral, ser 
semestral, no artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Então essa lei foi aprovada, porque muita coisa foi aprovada. A DRU foi 
aprovada. É um engano as pessoas aprovarem essa Desvinculação de 
Receitas da União - DRU. Muitos Prefeitos disseram: tirou o FPM, tirou o 
FPE. Ora, aprovar a DRU significou, na prática, o seguinte: o Governo fez a 
sua reforma tributária. É a maior hipocrisia achar que a reforma tributária vai 
passar na Câmara. 

Poderia passar se não houvesse a DRU. Com a DRU, o Governo Federal 
arrecada a contribuição, que não é partilhada. Ficam 20% para pagar dívidas. 
É tranqüilidade para ele. O Prefeito que está na expectativa de legalizar 
constitucionalmente as taxas de iluminação não vai poder. Isso não vai 
passar. Não vai passar a reforma tributária. Passou agora essa Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Não acredito que mudemos nada no Senado, 
porque o rolo compressor é terrível, mas o que perdemos agora poderemos 
ganhar no futuro. Aí os Prefeitos teriam de conversar com seus Deputados, 
com seus representantes. O Deputado é represent~nte ou não é? É 
representante do Fernando Henrique, não discute? E representante da 
Prefeitura ou do povo? Perguntei, na última reunião: que Assembléia é essa 
reunida no Congresso Nacional? É a assembléia de representantes da 
sociedade, do povo brasileiro, ou de representantes do setor financeiro, que 
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querem ver a garantia dos seus pagamentos? Parecia uma assembléia de 
banqueiros, não de parlamentares representantes do povo. Não era a Casa 
do povo. 

Gostaria de encerrar valorizando a iniciativa da Assembléia de Minas. 
Merece ser valorizada, por estar fazendo este debate. Deveria haver o 
contraditório, mas não o houve, pela ausência daqueles, que não querem 
fazer um debate aprofundado da lei. Querem fazer um debate genérico. Não 
querem discutir artigo por artigo. Querem discutir a moralização, a corrupção, 
a gastança, mas fogem da discussão de artigo por artigo. Aí fazem um 
discurso demagógico. Vocês é que vão aplicar essa lei. A Bancada do PC do 
B está preparando uma ADIN. Temos muitos motivos para isso, mas vamos 
aguardar um pouco a reação da sociedade. Se não reage, é porque está 
gostando, está achando que é isso mesmo. Volto a dizer: pode ser que essa 
lei sirva de desculpa para muito Prefeito demitir, acabar com o serviço 
público, fechar escolas, dizendo que está constrangido pela lei. Quem vai ser 
penalizado são os Prefeitos, que têm responsabilidade com sua cidade. 
Esses aí é que vão ser ameaçados de prisão. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Gostaríamos de agradecer a 
presença do Deputado Sérgio Miranda. Temos mais três intervenções. Uma é 
dirigida ao Dr. Sylo Costa, mas, devido a sua ausência, pediria ao Presidente 
da AMM para respondê-la. É de Fernando Antônio Rodrigues, da Prefeitura 
de Maravilhas: "Tratando a lei da impossibilidade da contratação de pessoal 
por 180 dias antes do término do mandato, como fica a contratação por 
excepcional interesse público?". 

O Prefeito Tarcísio Delgado - A pergunta trata de uma excepcionalidade. 
Evidentemente, não é essa lei que proíbe a contratação 180 dias antes da 
eleição. Já existe legislação federal a esse respeito. Mais uma vez, essa lei 
não moraliza, finge que está tratando de um assunto que já está tratado 
legalmente. Como é que se faz quando há problema de alto interesse 
público? A regra é não contratar nos 180 dias anteriores à eleição. Mas para 
homens, para seres humanos, para quem tem cabeça, não é computador, 
toda regra pode ter uma exceção justificável. Se vai ao Tribunal de Contas, 
pode ser explicada. Há uma série de coisas como essa. Obviamente, a 
dinâmica do processo é essa. A vida é uma coisa dinâmica. Essa lei tem uma 
coisa terrível, que é tentar fazer a gestão antecipada. É a pré-gestão. Com 
essa lei o Prefeito não é necessário. Coloca-se um computador no município, 
coloca-se a lei dentro do computador, e, aí, é só apertar o botão: até dia tal, 
pode isso; do dia tal em diante, não pode. O computador gere o município. Já 
não é preciso haver gestor, já não é preciso a inteligência do homem, que é o 
mais importante. Não há critério tão rígido, que não possa ser desrespeitado 
em certas condições. Num caso como esse, é perfeitamente possível que se 
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justifique e se faça uma exceção. A regra no Brasil é que, no serviço 
público, os contratos sejam feitos mediante licitação, mediante concorrência 
pública. Essa é a regra, e é assim que fazemos. Há casos excepcionais, em 
que se prova que a concorrência não pôde ser feita, por uma circunstância 
qualquer, mas que pode ser feita legalmente. É normal. 

O Deputado Sérgio Miranda levantou essa questão aqui, dos oito meses 
em que fez questão de não fazer nenhuma despesa, a não ser que tivesse 
dinheiro em caixa. Ter de fechar tudo no dia 31, pelo amor de Deus, peço aos 
companheiros Prefeitos, aos Vereadores, que examinem isso, porque os 
cidadãos que têm brio não podem aceitar isso. 

Outro dia, em Brasília, fiz uma pergunta ao Senador Jefferson Peres, uma 
pessoa por quem tenho admiração, uma pessoa que tem uma conduta boa, 
mas que, nesse caso, iludiu-se com a mídia nacional da lei. Perguntei-lhe: 
Senador, isso de não poder, em 180 dias, abrir nenhuma obra, passar 
nenhum resto a pagar, nenhuma dívida, nenhum déficit para o dia 31, queria 
que V. Exa. me dissesse qual, no mundo, é a empresa média ou grande que 
chega no dia 31 de dezembro zero a zero. Só se ela parar de trabalhar, parar 
120 dias antes e ficar só acertando contas. O mundo é dinâmico, a vida não 
pára, as situações continuam. Se há um abuso, para isso já existe lei. Puna-
se o abuso. Puna-se o culpado. Isso é outro fato. Mas aprovar uma lei como 
essa, como se púdessemos, de repente, a cada ano, de setembro em diante, 
parar tudo, acertar as contas para não ficar nenhum resto a pagar! Parar a 
Prefeitura, não fazer mais nada, para esperar o ano seguinte. Isso não existe. 
Isso é ridículo. 

Então, meus amigos, essa pergunta faz referência a uma regra que deve 
ser cumprida, mas sempre pode haver uma exceção, porque, nós, seres 
humanos, inteligentes, nascemos para fazer exceção. Se não houver 
exceção, o computador faz melhor do que nós. Se formos agir como 
máquina, o computador faz melhor. Nascemos para ser inteligentes e para 
fazermos o melhor. 

O Sr. Afonso Vitor Vieira de Andrade- Um aparte, por favor. Considero isso 
muito importante. Sou formado em Ciências Contábeis, Administração e 
Economia, então, vivo a parte financeira no dia-a-dia e estou há 23 anos 
dando aula na faculdade. Gostaria de saber se os Deputados têm condição 
de me responder: no caso de uma Prefeitura que vem com uma dívida 
grande para trás, com uma arrecadação pequena - como a totalidade das 
Prefeituras, que de 96 passaram para 97 - e que não tem condição, pelos 
seus gastos mensais, de abater essa dívida, vai chegar, agora, no fim deste 
ano de 2000, com R$200.000,00, R$300.000,00, que vêm de restos a pagar; 
como vai zerar o déficit dessa Prefeitura? Queria uma resposta desses 
Senadores e desses Deputados. Pena que, como diz o Prefeito Tarcísio 
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Delgado, eles não vêm aqui para o debate. Eu disse, logo que essa lei 
saiu pela primeira vez na Câmara, que 98% dos Prefeitos não sabiam o seu 
conteúdo. E 90% dos Deputados votaram sem saber o que votaram, porque, 
se lessem essa lei e tivessem um pouquinho de competência, não teriam 
votado nada disso que está aqui. Então, queria uma resposta e queria saber 
se o Deputado Sérgio Miranda poderia questionar isso no Plenário da 
Câmara dos Deputados: como fazer? Gostaria de saber se têm a fórmula. Se 
tiverem, que nos passem que iremos executá-la. 

O Prefeito Tarcísio Delgado - Deputado, permita-me antecedê-lo, porque o 
companheiro parece ter feito uma pergunta sobre a história do meu 
município, Juiz de Fora. Recebi um "resto a pagar" vencido, de mais de 
R$20.000.000,00 e estou fazendo um esforço terrível para reduzi-lo; mas, 
obviamente, em um só mandato não conseguirei fazê-lo. Esse é o caso de 
muitos municípios. Estamos reduzindo o valor, mas ainda ficará boa parte. 

Outro dia, em Brasília, quando discutíamos com o Senador Jefferson 
Peres, o Prefeito de um município da região Norte levantou essa questão: 
"Senador, recebi R$14.000.000,00 de "resto a pagar" em meu município. 
Estou dando um duro danado e, anualmente, tenho reduzido esse valor, mas 
não conseguirei chegar ao fim de meu mandato sem passar R$12.000.000,00 
ou R$13.000.000,00 adiante. Mas esse assunto não está resolvido, pois a lei 
está preocupada em colocar-nos a todos na cadeia. 

O Prefeito Afonso Victor Vieira de Andrade - A lei é muito vaga. 
Pressuponho, pelo que aqui está, que todos irão para a cadeia. O senhor 
também. 

O Prefeito Tarcísio Delgado - Todos iremos. Não há um Prefeito no Brasil 
que, considerando-se a Lei Criminal no Congresso e aplicando-se essa lei, 
escapará. Se qualquer representante do Ministério Público - os quais têm se 
apresentado acima do bem e do mal, como se fossem meio deuses e os 
únicos honestos do País, denunciando pessoas inocentes por aí afora -
decidir processar um Prefeito, nenhum se salvará, pois não há como se 
enquadrar nos limites dessa lei. 

O Deputado Federal Sérgio Miranda - Garanto-lhe, Tarcísio, que qualquer 
Prefeito que perder a maioria na Câmara será cassado e preso, a partir 
dessa Lei n° 621, que será aprovada. As exigências são de tal ordem que, se 
o Prefeito perder a maioria, terá sérios problemas. Há uma distorção 
institucional tremenda. O Tarcísio foi muito feliz ao dizer que a concepção é 
de um tecnocrata. Não se vê o Brasil, ou as realidades diferenciadas. Têm-se 
que combater as formas ineptas de g~vernar e a roubalheira, mas criou-se 
uma concepção artificial de Governo. E um Governo de computador: coloca-
se o programinha na máquina e tudo se resolve. 

Já discutimos isso, pois muitas das despesas do município são do Estado. 
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Quem paga a comida dos presos, a gasolina da Polícia Militar, o aluguel 
da casa do Juiz, a EMATER, a construção do posto policial, etc.? Aqui diz 
que não se pode fazer o gasto, mas, se não pode, teremos que responder 
que a cidade não terá isso. Se não houver condições de pagar o almoço dos 
policiais da delegacia, não teremos a delegacia. E tantos outros gastos que a 
realidade impõe? Como se classifica isso? Criaram a lei de forma artificial. O 
País expresso nessa lei é irreal. 

O Prefeito Afonso Victor Vieira de Andrade - No mês de maio, em minha 
terra, a gasolina da Polícia Militar acaba, e precisamos fazer um convênio 
para fornecê-la. É lógico que teremos que cortar a gasolina, a EMA TER, a luz 
e a água da Delegacia, etc., pois teremos que sobreviver. Tenho uma filha de 
seis anos e não quero sair preso. Primeiro, porque não sou ladrão e, 
segundo, porque não sairei assim por causa de um Congresso que é mais 
irresponsável que a Lei de Responsabilidade Fiscal. Deveriam ter lido a 
matéria, antes de votá-la. 

Vai acontecer o seguinte: as radiopatrulhas pararão de rodar, aumentará a 
criminalidade, etc. Como processaremos as pessoas que fizeram essa lei? 
Será que assumirão a responsabilidade perante a opinião pública com 
relação aos problemas da minha cidade? Deveria haver lei especial para 
eles. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Agradeço a participação do 
Prefeito Afonso Vitor. Em virtude do adiantado da hora e dos compromissos 
de nossos convidados, passarei a palavra ao último inscrito, que é o Sr. 
Ricardo Mendes, Prefeito de Pedra Azul e Presidente da Associação do 
Baixo Jequitinhonha. 

O Prefeito Ricardo Mendes - Cumprimento o Presidente da nossa 
Associação e Prefeito de Juiz de Fora, Tarcisio Delgado, na pessoa de quem 
cumprimento as demais autoridades da Mesa. No momento da pergunta eu 
estava ausente, porque fui despedir-me do Presidente do Tribunal de Contas, 
Conselheiro Sylo Costa, pessoa que é luz, inspiração e exemplo para todo 
homem público de nosso querido vale do Jequitinhonha e do Estado de 
Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar o Deputado Sérgio Miranda, cuja 
presença foi muito importante. Ouvi atentamente as explanações do 
Deputado Miguel Martini, pessoa que, com tanta dignidade, desempenha 
suas funções nesta Casa . 

Confesso-lhes que, como ex-Vereador em minha terra, por duas 
legislaturas. e hoje Prefeito, conheci o outro lado do balcão: uma coisa é 
legislar, outra é colocar a legislação em prática, colocar a lei para funcionar. 
Aprendi muito à frente da Prefeitura, como, por exemplo, cobrar dos 
funcionários o respeito à coisa pública e a dedicação ao trabalho. Mas ainda 
não consegui aprender a como dirigir-me ao cidadão, ao funcionário - àquele 
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que, durante a campanha, visitei a sua casa para reivindicar o seu voto, 
prometendo-lhe dias melhores para ele e sua família- para entregar-lhe uma 
carta de demissão sem justa causa, apenas porque a Lei Rita Camata obriga-
me a isso. Ele não conhece a Lei Rita Camata, não conhece a Deputada Rita 
Camata, conhece o Prefeito que lhe foi bater à porta. É muito difícil colocar a 
lei em prática. 

Ao sair desta reunião carregarei uma indignação, e acho que a maioria a 
carregará. Se essa lei - que, conforme as explanações, contraria a nossa 
Constituição -for aprovada, e tudo indica que será, ficaremos com a seguinte 
dúvida: rasgaremos a lei ou a nossa Constituição? Também sairemos com a 
certeza de que poderemos encerrar o nosso mandato e cumprir alguns anos 
de prisão. Mas o farei com muita honra, com muita dignidade, porque sei que 
estarei sendo preso por defender os excluídos, os mais injustiçados. 

Finalizo cumprimentando a todos os debatedores, aos meus companheiros 
Prefeitos, dizendo que foi muito oportuno participar do debate. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Primeiramente, gostaria de deixar claro que 

fomos um dos autores do requerimento para a realização desse debate sobre 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em segundo lugar, em momento algum, defendi essa lei, pois reconheci e 
reconheço que é inconstitucional. O que desejei - e coloquei de forma muito 
clara - foi levantar aspectos positivos, porque, do contrário, não faríamos 
debate. Quem está nos acompanhando pela TV Assembléia poderia pensar 
que todos estão contra, que tudo é ruim, que não serve para nada. Existem 
alguns aspectos que precisam ser corrigidos, como o planejamento e a 
responsabilidade na gestão. Mas não da forma como está colocado na lei. 
Discordo dela e da incoerência dos Governadores que acham que está 
errada e defendem coisa ainda pior. 

Temos de caminhar, a sociedade está a cobrar de todos nós, homens 
públicos, que tenhamos uma legislação que normatize, a fim de que não 
tenhamos absurdos como os que acontecem no Brasil. 

Temos absurdos acontecendo em todos os lugares e coloquei a questão 
dos restos a pagar. É claro que o Prefeito Tarcísio Delgado tem razão, 
quando diz que sempre precisa. E a própria legislação prevê um ou dois 
meses na reserva de contingência para minimizar isso. Não é possível 
continuar da forma como está. 

Temos que chegar a uma seriedade nos instrumentos do planejamento 
público, ou seja, se é orçamento, tem que dizer o que vai arrecadar, o que vai 
gastar verdadeiramente, para que a sociedade possa acompanhar. Não dá 
mais para aceitarmos que um orçamento público, um PPAG, ou PPA no 
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Governo Federal, uma LDO, sejam meros instrumentos de ficção. Manda-
se para lá, porque a Lei n° 4.320 obriga, manda-se porque a legislação obriga 
e assim caminha. 

Quando aqui cheguei, em 1995, o orçamento do Estado era de 
R$7.000.000.000,00. Quatro anos depois, o orçamento estava em 
R$15.000.000.000,00. E aí o cidadão comum olha e diz: tivemos um 
crescimento de cento e tantos por cento em quatro anos. E isso é mentira. É 
uma falácia. Não eram R$15.000.000,00. O caso é que o orçamento é feito 
de trás para a frente. Fixa-se o quanto vai gastar e depois se estima a 
receita. 

Então temos várias receitas colocadas duas vezes. Enfim, há 
irresponsabilidade na feitura dos orçamentos do plano plurianual. Isso é 
verdade. 

Agora, não concordo com a maneira como está sendo proposta a solução 
desse problema. Mas que precisamos caminhar para isso, não há dúvida! O 
que não dá para considerarmos é que todo o dinheiro arrecadado seja para 
pagar funcionalismo público. O cidadão quer crescimento, desenvolvimento, 
geração de emprego, enfim, desenvolvimento de seu município. Não dá para 
gastarmos tudo com o funcionalismo público, acho que. o funcionalismo 
público tem que existir no nível necessário para que o Estado desempenhe 
bem o seu trabalho, como órgão público que é. Então, fica bem esclarecido 
que não sou favorável a essa legislação conforme está aí. Mas há muitos 
aspectos positivos, como seu planejamento, sua transparência e sua 
responsabilização. 

Quem não sabe que muitos Prefeitos, próximo às eleições, três ou quatro 
meses antes, iniciam várias obras para depois das eleições não concluirem? 
Dinheiro público que foi jogado fora. Então, tem que haver seriedade na 
execução, senão é dinheiro público jogado fora. 

Essas questões precisam ser corrigidas. Se é com essa legislação, da 
forma como está, discordamos. Mas que é preciso fazer alguma coisa nesse 
sentido está claro. Não podemos continuar da forma como nos encontramos 
hoje. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência, em nome do Presidente desta Casa e 
dos Deputados Olinto Godinho, Miguel Martini, Rêmolo Aloise, Eduardo 
Hermeto, Rogério Correia, Mauro Lobo, integrantes da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, agradece aos ilustres debatedores, 
as demais autoridades e aos participantes pela honrosa presença. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de 
logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
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Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h13min, 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. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
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constante na pauta. 

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

Parcial à Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei 
n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa 
Mineira de Turismo - TURMINAS. A Comissão Especial perdeu prazo para 
emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Eduardo Brandão 
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Continua com a 
palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel Martini, que ainda dispõe de 
24min28s. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
continuar a discussão desse veto e falávamos à tarde que foi vetado o inciso 
11 do art. 2°. 

Gostaria de ler o veto, porque alguns companheiros ainda ficaram em 
dúvida. Diz o seguinte: "Compete à TURMINAS implantar e operacionalizar 
por meio de convênios específicos, projetos no âmbito das atribuições 
delegadas ao Estado, pelo órgão federal de turismo". 

Achamos que não há nenhum sentido esse veto e dizíamos que Minas 
Gerais carece de uma política direcionada para o turismo. Os mineiros 
aguardam um projeto turístico para o Estado. E o que vemos é que ainda não 
tivemos isso. Passamos 1 ano e 3 meses sem um Secretário de Turismo. 
Percebemos, pelo orçamento, que nem dotação orçamentária para a 
Secretaria de Turismo havia. E o que estamos vendo é que os Estados do 
Nordeste, de modo especial, têm aproveitado e têm deslanchado muito o 
turismo. E os mineiros não conhecem as riquezas turísticas que têm. Temos 
tanta riqueza na área do turismo rural, mas, apesar da grande quantidade de 
hotéis-fazenda de que dispomos, é necessário que haja melhor orientação, 
de melhor formação para atendimento de turistas que vêm à procura de lazer, 
de descanso. 

Citávamos hoje, também, o fato de que Belo Horizonte tem uma vocação 
natural para o turismo de negócio, mas não há nenhum investimento nesse 
setor. Não há política para aparelhar a Capital para acolher os negociantes, 
as conferências, os congressos que, normalmente, têm buscado outros 
Estados e outras cidades. Conhecemos, por exemplo, Canela, que tem o 
Hotel Laje de Pedra, com uma infra-estrutura maravilhosa para acolhimento 
de congressos e conferências. Vemos Salvador, Recife e várias outras 
capitais preparadas para isso. E em Belo Horizonte o que vemos é, sempre, 
ao final de cada ano, uma cidade quase que fantasma, porque os que moram 
aqui procuram fazer turismo em outros Estados. Se precisarmos fazer um 
congresso com uma dimensão um pouco maior, não conseguiremos. É por 
isso que esse veto do Governador e as suas justificativas não nos 
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convencem. A TURMINAS é um órgão extremamente competente, 
profissional, preparado. Sempre fez isso, mas agora o Governador quer tirar 
dela essa atribuição. Vejam os senhores, temos aqui as razões do veto. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Miguel 
Martini. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que estivemos, neste final 
de semana, em Curitiba e tivemos a oportunidade de conhecer bem o que 
representa Curitiba no cenano internacional de turismo. Tivemos 
oportunidade, de ver um projeto de 1956 na Secretaria de Turismo de 
Curitiba. Isso quer dizer que o turismo faz parte, segundo o Governador 
Jaime Lerner, de uma receita que corresponde hoje a uma parte significativa 
para o Estado do Paraná. E isso nos dá a certeza, hoje, aqui em Plenário, de 
dizer: Por que criar problemas numa área tão significativa como essa? Estou 
encantado por ver pessoas com mentes abertas, pessoas que pensam 1 O 
anos à frente, e não pessoas que pensam 1 O anos atrás. Acho até que todo 
cidadão, independentemente de partido, deveria ir a Curitiba passar dois dias 
- não há necessidade de mais -, que vão corresponder a um curso de um ano 
de projetos interessantíssimos para o desenvolvimento dos municípios e dos 
Estados deste País. 

Faço essa colocação com conhecimento de causa. Vi projetos, em Curitiba, 
de 1946. Projetos que estão sendo implantados, de 1958, 1975, enfim, onde 
existe a responsabilidade de um Governo não interromper o que estava 
dando certo no Governo passado. O senhor, como Presidente da UNALE, a 
quem agradeço pela recepção que nos deu, sabe que lá existe a 
conscientização de que ninguém é dono do município, ninguém é dono do 
Estado. 

Temos de pensar - e tomara Deus que aqueles homens que ainda não 
pensaram desse jeito o façam -, nos nossos filhos e nos nossos netos, para 
que encontrem municípios como os que vi em Curitiba; que encontrem 
Estados equilibrados como o Paraná. Que Deus ilumine a mente dessas 
pessoas para que não prejudiquem o que está dando certo. 

Temos hoje os pés no chão, para dizer, caro Miguel Martini, Deputado que 
muito admiramos nesta Casa, e que é respeitado pelo Brasil - pude constatar 
também isso -, a todos os administradores do Estado que não perderão 
tempo, ganharão tempo visitando a cidade de Curitiba. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Agradeço o aparte do Deputado Alberto 
Bejani. Há cinco ou seis anos, participei de um Congresso, em Canelas. 
Quando cheguei ao aeroporto, um taxista me deu todas as orientações, todos 
os locais turísticos a serem explorados, as suas riquezas e vantagens, sem 
que perguntasse. 

Perguntei-lhe por que estava dando todas aquelas informações. Disse: 
"Somos treinados para acolher o turista e lhe oferecer as opções existentes". 
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Essa é a v1sao, ou seja, preparar aqueles que estão transportando o 
turista. Parece tão simples, mas muitos administradores não são capazes de 
pensar isso. 

É importante vender a cidade ou vender o que se tem de turismo ao Brasil 
e ao exterior. É preciso investir. Talvez a proposta do Governador de abrir um 
escritório em Paris, ou Lisboa. Talvez, se estivesse interessado em colocar 
ali uma empresa que pudesse divulgar as riquezas do turismo de Minas 
Gerais e atrair investimentos na área do turismo ... 

Neste ano, estive em Washington, no final de janeiro, e num jantar com 
políticos e empresários pude observar que estavam muito interessados em 
investir no turismo no Brasil e em Minas Gerais. No ano passado, estivemos 
com um grupo de espanhóis no Rio de Janeiro, através do Conselho Mundial 
de Regiões, e ficamos sabendo que estão interessados em investir em 
turismo em Minas Gerais, porque a Espanha já se esgotou. Em algumas 
cidades da Espanha é proibido construir hotéis, porque não há espaço. 
Precisam expandir. Existem recursos do Banco Mundial, existem recursos na 
Espanha, existem recursos em diversos lugares do exterior para incentivo do 
turismo. Minas Gerais carece de uma política do turismo, uma política que 
gere, em médio e curto prazos, aquecimento econômico, empregos diretos e 
indiretos. 

Para que cheguemos a esses resultados, é preciso termos um 
planejamento, é preciso termos um programa. Sobre esse programa, posso 
dizer que quem está dirigindo o turismo em nível federal tem trabalhado 
muito. Saltamos de, aproximadamente, 2.500.000 de turistas por ano para, 
aproximadamente, 5.000.000 a 6.000.000. Isso é extremamente significativo. 
E qual é a ação do Governo? Ele precisa, conhecendo a sua realidade, o seu 
potencial turístico, fazer com que os Prefeitos dessas regiões, desses 
municípios, os comerciantes e os empresários interessem-se por isso, 
colocando à disposição desses municípios ou dessas regiões a infra-
estrutura necessária para o desenvolvimento do turismo. Muitas vezes, seria 
apenas completar 10, 15 ... Lembro-me de que, indo para o Sul de Minas, 
perto de, se não me engano, Cruzília, passei, durante quatro anos seguidos -
porque sempre vou ao Sul de Minas para descansar com a família -, por uma 
estrada em que faltavam apenas de 6 a 8 Km de asfalto. O Governo não era 
capaz de terminar a obra. Então falta visão do administrador público, falta 
visão dos governantes e falta visão, muitas vezes, dos Prefeitos, que têm 
uma riqueza na mão e não sabem explorá-la. 

Citamos aqui o caso de Pirapora, aquela maravilha do rio São Francisco, a 
maravilha daquele patrimônio histórico, que carece até mesmo de hotel. Há 
um Canoeiros lá, não é Deputado Wanderley Ávila? Podíamos ter hotéis 
muito melhores naquela região. Podia-se fazer a exploração daquelas balsas, 
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daqueles barcos, de forma muito melhor do que a que é usada hoje. 
Então estamos perdendo toda essa riqueza, todo esse dinheiro. Poderíamos 
estar gerando empregos e desenvolvimento. E o que vemos? Nenhuma 
preocupação. Já estamos quase há um ano e meio de governo e ainda não 
vimos nenhuma ação objetiva e concreta que pudesse estimular o 
crescimento do turismo em Minas Gerais. Então, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, o que estamos tentando fazer é chamar a atenção da própria 
opinião pública, despertar a opinião pública, toda a sociedade, para que 
comece a cobrar deste Governo ações que possam resultar em benefícios 
para a nossa sociedade, principalmente no aspecto do turismo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos percebendo que o 

Plenário já está praticamente vazio e precisamos de, pelo menos, 26 
Deputados para continuar este debate. Por isso, solicito a V. Exa. que 
encerre, de plano, esta reunião, por falta de "quorum". 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a 
discutir o veto, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Passo, agora, a ler as razões do veto, em que, 
acredito, todos os Deputados estão interessados: "Ao considerar a 
Proposição de Lei n° 14.202, que dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, 
de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS -, opus-lhe veto parcial, incidente sobre a nova 
redação do inciso 11 do referido dispositivo, fundado em razões de ordem 
constitucional e de interesse público. 

Responsável pela geração de emprego e renda em valores expressivos, o 
setor turístico merece ser gerido de forma planejada, para produzir benefícios 
sociais, culturais, econômicos e ambientais". 

Pasmem os senhores: nessas razões do veto, o Governo chega a 
reconhecer que o setor turístico é importante, só não é capaz de fazer 
nenhuma ação concreta para dar-lhe o apoio necessário. 

Vejam ainda o que diz: "A criação da Secretaria de Estado de Turismo vem 
fortalecer essa atividade tão rica em nosso Estado e, até então, relegada a 
plano inferior". "Até então". Posso dizer até hoje. Há um ano e três meses de 
Governo, o turismo continua relegado a plano inferior, e o mais grave é que o 
Governador tem consciência disso. Isso é o mais grave. 

E mais: " ... cabendo ao mencionado órgão estabelecer os programas, os 
projetos e as diretrizes básicas, bem como a atividade turística do Estado. 
Para tanto, a Lei n° 13.341, de 28/10/99, dispõe que compete à Secretaria de 
Turismo a celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos, com entidades de direito público e privado, nacionais e 
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estrangeiras, para a realização de seus objetivos". 

Vejam, o Governo diz que tem consciência da importância do turismo no 
Estado e assina embaixo, mas como posso imaginar que um Governo que 
diz ter essa consciência não implementou ainda, em um ano e meio de 
atividade, nenhuma ação concreta para o setor? Imaginem se não 
considerasse o turismo importante para o Estado? 

Que estratégia o Governo tem utilizado? Cria o órgão, mas não lhe dá 
suporte para realizar bem sua função. Quando não tem intenção de resolver 
o problema, cria uma comissão que vai debater o assunto, e, daqui a pouco, 
passam-se os quatro anos de Governo, e Minas continua a ver navios. 

Pasmem: foi feito um estudo dos eixos estratégicos de desenvolvimento do 
nosso País por técnicos preparados e competentes. Estou examinando o 
estudo e vou trazer o resultado para discussão nesta Casa. O Governo do 
Rio Grande do Sul, do PT, que é oposição ao Governo Federal, tem seis 
comissões junto ao Governo Federal, estudando as implicações desses eixos 
do PPA no que vai ser importante para o Estado. Minas Gerais não tem nem 
um técnico, ninguém do Governo discutindo a questão dos eixos estratégicos 
de desenvolvimento para o País. Oito anos de governo estão ali planejados. 
Quatro anos estão no PPA. E Minas Gerais está ausente desse debate, 
dessa discussão. Ali também há as estratégias para o desenvolvimento do 
turismo. Mas vemos o Estado de Minas Gerais completamente carente de 
algo nesse sentido. 

Talvez, a partir da próxima semana, eu passe a atuar na Comissão de 
Turismo desta Casa. Aí, faremos essa discussão, possivelmente continuando 
o trabalho da Comissão. Vamos trazer o Secretário de Turismo e 
representantes de órgãos encarregados desse setor em Minas Gerais, para 
saber deles que planos, propostas, planejamento existe na área do turismo 
no Estado. Saber que é importante já sabem, só não têm feito praticamente 
nada. 

É lamentável que a sociedade mineira seja enganada, seja prejudicada em 
razão de deficiência ou, mais do que isso, de ineficiência do Governo. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, considerando a importância 

desse tema e verificando que, no Plenário, há apenas 20 Deputados, número 
insuficiente para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. o 
encerramento, de plano, da reunião. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - É regimental. Esta Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de "quorum". 



206 
O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. Portanto, não 

há "quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 1° de março, às 9 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 58/99 
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 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial 
à Proposição de Lei Complementar n° 58/99, que dispõe sobre a organização 
básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá 
outras providências. 

Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia, por meio da Mensagem 
n° 7 4/99, compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria, 
nos termos do art. 22 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governador do Estado vetou o § 3° do art. 26 da proposição de lei em 

exame, que objetiva criar uma Unidade de Execução do Corpo de Bombeiros 
Militar no Município de Pará de Minas. 

O Chefe do Poder Executivo afirma que o veto oposto ocorreu por razões 
de ordem legal e de interesse administrativo. 

Com efeito, o Governador justifica que o instrumento legal para a 
especificação de unidades do Corpo de Bombeiros seria o decreto, já que a 
lei complementar tem como função precípua a regulamentação dos textos 
constitucionais, de forma a efetivar as suas disposições de cunho 
simplesmente programático. 

Analisando o dispositivo vetado, somos levados a concordar com as razões 
apresentadas pelo Executivo. 

Conquanto o art. 143 da Constituição mineira, com a redação dada pelo art. 
1 O da Emenda à Constituição n° 39, de 1999, estabeleça que o Corpo de 
Bombeiros será organizado por lei complementar, entendemos que a criação 
de unidades de execução desse órgão deva ocorrer por meio de ato 
normativo editado pelo próprio Poder Executivo, por se tratar de matéria que 
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se enquadra no âmbito da competência discricionária do Governador do 
Estado. 

Ademais, permitir a criação de uma unidade de execução do Corpo de 
Bombeiros por meio de lei complementar, enquanto as demais unidades são 
criadas por decreto, ensejaria uma desigualdade formal que contraria os 
princípios básicos da administração pública. 

Por derradeiro, cumpre informar que o Governador do Estado, em 
13/12/99, editou o Decreto n° 40.787, publicado no "Minas Gerais" de 
14/12/99, criando uma Unidade de Execução do Corpo de Bombeiros em 
Pará de Minas, o que reforça a necessidade de manutenção do veto, por 
perda de objeto da norma contida no dispositivo vetado. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição 

de Lei Complementar no 58/99. 
Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Alberto Bejani, Presidente - Arlen Santiago, relator- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 286/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 286/99, do Deputado Djalma Diniz, que declara de 
utilidade pública a Fundação do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora, 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 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° 286/99 
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário 

da Universidade Federal de Juiz de Fora - Fundação do HU -, com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - Fundação do 
HU -, com sede no Município de Juiz de Fora . 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 658/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 658/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de 

utilidade pública a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Santa Juliana 
- MG- ASSODIAHIP -, com sede no Município de Santa Juliana, foi aprovado 
em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 658/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de 

Santa Juliana - MG - ASSODIAHIP -, com sede no Município de Santa 
Juliana. 

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

Hipertensos de Santa Juliana - MG - ASSODIAHIP -, com sede no Município 
de Santa Juliana. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam - se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 2/3/2000, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. João Batista Jorge, ocorrido em 27/2/2000, em Monte 
Santo de Minas. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 8/3/2000 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 

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

- Comparecem os Deputados: 
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Durval Ângelo - Agostinho Patrús - Antônio Genaro - Fábio Avelar - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Miguel Martini - Rogério 
Correia - Sebastião Costa. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - 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 ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.). 

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de 

fevereiro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ronaldo Canabrava, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
finalidade da reunião é discutir e votar proposições da Comissão. O 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, com a palavra, apresenta dois 
requerimentos nos quais solicita que seja criado um programa de "disque 
denúncia" para que essa Comissão possa receber informações acerca da 
matéria que investiga e que sejam convidados para prestar informações à 
essa Comissão os Srs. José Luiz Rocha, ex-Presidente do BEMGE, José 
Afonso Bicalho Beltrão da Silva, ex-Presidente do BEMGE e do CREDIREAL, 
e Paolo Enrico Maria Zaghen, ex-Diretor do Banco Central. Colocados em 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Durante a 
votação do primeiro requerimento, fazem o seu encaminhamento os 
Deputados Mauro Lobo, Sebastião Costa e Adelmo Carneiro Leão. O 
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Mauro Lobo - Adelmo Carneiro Leão -

Doutor Viana. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 
Às dezesseis horas do dia dezoito de fevereiro do ano dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, 
Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Rogério Correia, 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 ouvir o 
Sr. Hélio Luz, Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, que fará uma 
explanação sobre o referido tema e tratará de assuntos da Comissão. O 
Presidente convida o Deputado Hélio Luz a tomar assento à mesa, registra a 
presença dos Srs. André Ubaldino, Promotor da 12a Vara Criminal da Capital; 
José Roberto Rezende, Ouvidor-Geral de Polícia de Minas Gerais, e Neusa 
Lima, do Conselho Municipal de Defesa Social de Belo Horizonte; agradece a 
presença do palestrante e lhe concede a palavra para suas considerações 
iniciais. Em seguida, o Presidente concede a palavra ao relator, Deputado 
Rogério Correia, e aos presentes. Segue-se o debate, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Após as considerações finais do convidado e dos 
presentes, o Presidente submete a votação requerimento do Deputado 
Rogério Correia, solicitando que a Comissão participe da reunião da CPI do 
Narcotráfico da Câmara Municipal de Montes Claros no dia 24 do corrente. O 
requerimento é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença do convidado, dos parlamentares e das demais 
pessoas, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - José Henrique - Sargento 

Rodrigues- Maria Tereza Lara- Carlos Pimenta. 
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e dez minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro 
Lobo, Eduardo Hermeto, Rogério Correia e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado João Paulo. 
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta. O Presidente faz leitura de ofício da 
Chefe de Gabinete do Deputado Miguel Martini, comunicando a 
impossibilidade de o parlamentar comparecer a esta reunião por estar 
representando a UNALE em Brasília, e dá ciência do recebimento de ofício 
do Secretário de Estado da Fazenda; de três ofícios do Secretário de Estado 
da Educação, de três ofícios do Secretário de Estado de Esportes; de ofícios 
do Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente da 3a 
Câmara do Tribunal de Contas do Estado; da Sra. Marcilene do Carmo 
Lages, da Coordenação de Convênios da Secretaria de Estado da Saúde; da 
Sra. Carmen Lúcia Miranda Silveira, da Fundação Nacional de Saúde; do Sr. 
Rômulo de Macedo Vieira, Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério 
da Integração Nacional; de quatro ofícios do Sr. Melchior de Melo, 
Superintendente Regional do INCRA; de ofícios do Sr. Humberto Ferreira de 
Carvalho Neto, Delegado Federal de Agricultura em Minas Gerais; da Sra. 
Olga Câmara, Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente do 
Ministério da Justiça; do Superintendente Regional da CODEVASF; de quatro 
ofícios do Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social; de nove ofícios do Superintendente de Negócios da CEF; 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte; do Coordenador Jurídico 
da CASEMG; do Coordenador de Despesas do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; do Coordenador de Defesa Civil da 
SUDENE, e do Sr. Wanderley de Paula Vieira, da Emplacar Despachantes de 
Viçosa. A seguir, o Presidente comunica o recebimento dos seguintes 
projetos de lei, bem como os relatores a que foram distribuídos: 585/99 
(relator: Deputado Mauro Lobo) e 588/99 (relator: Deputado Eduardo 
Hermeto). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Colocados em discussão e votação, são 
aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 
52/99 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta (relator: Deputado Mauro 
Lobo); 258/99 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Olinto Godinho) e 
353/99 na forma do vencido em 1° turno (relator: Deputado Mauro Lobo); e, 
em 1° turno, Projetos de Lei n°s 513/99 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 
521/99 com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

g_ Tecnologia, (relator: Deputado Rogério Correia); 482/99 com a Emenda n° 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro Lobo); 
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Agropecuária e Agroindustrial, com as Emendas n°s 8 e 9, que apresenta 
pela prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 7, da Comissão de Constituiçã~ ! 
Justiça, (relator: Deputado Eduardo Hermeto) e 536/99 na forma d 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputad 
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Márcio Cunha). Durante a dis.cussão do p~recer do relator, Deputad~ 
Eduardo Hermeto, o qual conclUI pela aprovaçao em 2° turno do Projeto de 
Lei Complementar n° 11/99 na forma do vencido. em 1° turno, é concedida 
vista da matéria ao Deputado Rêmolo Aloise. E concedida ao Deputado 
Rogério Correia vista do Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 227/99 
mediante o qual o relator, Deputado Eduardo Hermeto, conclui pela rejeiçã~ 
da matéria. Durante a discussão do parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei 
no 467/99, mediante o qual o Deputado Rêmolo Aloise conclui Pela 
aprovação da matéria na forma do vencido em 1° turno, é concedida vista da 
proposição ao Deputado Eduardo Hermeto. Os Deputados Eduardo Hermeto 
e Rogério Correia, respectivamente, relatores dos Projetos de Lei n°s 487/99 
e 596/99, fazem uso do prazo regimental para emitirem seus pareceres para 
0 1 o turno da matéria. 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, 29 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente- Mauro Lobo- Miguel Martini- Rogério Correia. 
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar Martins, Ronald~ 
Canabrava e Luiz Menezes, 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 Ronaldo 
Canabrava, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
procede à leitura de ofícios da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto, Presidente 
do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, publicados nas 
edições de 15 e 22/1/2000; da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Deputada Federal, 
do Sr. Eugênio César Almeida Felippetto, Coordenador-Geral Substituto da 
Coordenação-Geral de Recursos do FAT, da Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração - Ministério do Trabalho e Emprego e do Sr. 
César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social, as duas primeiras publicadas na 
edição de 15/1/2000 e a última na edição de 24/12/99; do Sr. Altair Vila r, 



"' u 

o 

E 
o 

"' (/} 

.g 
"' o 

·< 
"' õ :::. 
o 
"' "' o 

f 

213 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, 
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e de Informática de lpatinga, 
Belo Oriente e Santana do Paraíso, relatando ações da empresa USIMINAS 
contra os associados do referido sindicato, e do Sr. Marco Túlio Coimbra 
Silva, Promotor de Justiça, solicitando o encaminhamento das conclusões da 
Comissão a respeito da eventual má utilização de recursos do FAT 
envolvendo as Fundações Renato Azeredo e Fundação Mariana Resende 
Costa - FUMARe. Neste momento, comparece o Deputado Ivo José, e o 
Deputado Amilcar Martins transfere a ele a Presidência. Ato contínuo, a 
Presidência informa que designou o Deputado Ronaldo Canabrava relator do 
Projeto de Lei n° 619/99 e designa os relatores das seguintes matérias: 
Projetos de Lei n°s 132, 707, 713, 720, 732, 738, 750, 764 e 748/99, 
Deputado Luiz Menezes; 198, 708, 714, 724, 733, 740, 752 e 766/99, 
Deputado Amilcar Martins; avoca a si a relataria do Projeto de Lei n° 693/99; 
697, 709, 715, 726, 747, 761 e 770/99, Deputado Ronaldo Canabrava; 704, 
711, 717, 731, 734, 749, 762 e 775/99, Deputado Cristiano Canêdo. Na 
seqüência dos trabalhos, passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da 
Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os 
Projetos de Lei n°s 619, 668, 680, 686 e 672/99, este último com a Emenda 
no 1 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava); 662, 675, 689/99 ( relator: 
Deputado Luiz Menezes ); 670, 674 e 667/99, este com a Emenda n° 1 ( 
relator: Deputado Amilcar Martins); 669, 673 e 691/99 (relator: Deputado Ivo 
José), que são aprovados. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação de proposição da Comissão. O Deputado Ivo José 
transfere a Presidência ao Deputado Amilcar Martins e apresenta dois 
requerimentos, nos quais solicita seja convidada para reunião da Comissão a 
comissão de representação eleita na plenária final do Seminário Legislativo 
Desemprego e Direito ao Trabalho, para discutir a continuidade dos trabalhos 
propostos no evento; seja realizada audiência pública da Comissão para se 
discutirem as demissões promovidas pela Companhia Siderúrgica Acesita 
S.A e o descumprimento de acordos e da legislação trabalhista. Submetidos 
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Após, são 
submetidos a discussão e votação pareceres de redação final dos Projetos 
de Lei n°s 600, 654 e 655/99, que são aprovados.Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Cristiano Canêdo - Luiz Menezes. 

ATA DA 333 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
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Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine 
Matozinhos, Bené Guedes e Mauri Torres, 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 Mauri Torres, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a 
debater, em audiência pública, com representantes de entidades civis, a 
etiquetagem de produtos farmacêuticos, artigos de vestuário, calçados e 
materiais de construção vendidos a varejo. A seguir, informa que serão 
ouvidos a Sra. Magui Regina Ribeiro Henriques, Diretora Executiva da Rede 
Farma; os Srs. Luiz Márcio Horta Bretas, Diretor da Associação do Comércio 
de Materiais de Construção de Minas Gerais - ACOMAC -, representando o 
Sr. Júlio Gomes Ferreira, Presidente da entidade; Manuel Pereira Bernardes 
e Maria Laura Santos, respectivamente Presidente e Coordenadora Jurídica 
da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL. Dando prosseguimento, a 
Presidência comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Célio Rodrigues 
Wanderley, Presidente da Comissão do Consumidor, da Família e da Mulher 
da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima; Geraldo Antônio da Silva, 
Vereador à Câmara Municipal de Santos Dumont, e Mário Bulgarelli, 
Presidente da Câmara Municipal de Marília, que tratam de assuntos 
pertinentes à defesa do consumidor. A Presidência determina à assessoria 
da Comissão que tome as devidas providências quanto à correspondência 
recebida. Passa-se à discussão e à votação de proposição que dispensa a 
apreciação do Plenário. O Presidente procede à leitura do Requerimento n° 
1.000/99 e, logo após, submete à votação a matéria, que é aprovada. 
Esgotada a matéria destinada à 1a Parte da reunião, a Presidência passa à 
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Bené Guedes 
apresenta requerimento em que solicita seja discutida, com os 
representantes das entidades que menciona, a inclusão dos nomes de 
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação em atraso com o pagamento 
de parcelas nos bancos de dados de maus pagadores. Submetido a votação, 
é o requerimento aprovado. A seguir, o Deputado João Paulo passa a 
Presidência à Deputada Elaine Matozinhos e, em seguida, apresenta 
requerimentos em que solicita sejam discutidos, com os representantes das 
entidades que menciona, a fiscalização e o funcionamento das máquinas de 
videoloteria seja discutida, com representantes das entidades que menciona, 
a forma de incidência do ICMS sobre os serviços prestados e lançados na 
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conta de consumo. Submetidos a votação, são os requerimentos 
aprovados. O Deputado João Paulo reassume a direção dos trabalhos e tece 
considerações relativas ao objetivo da reunião. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, que fazem suas exposições e respondem às perguntas 
formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2000. 
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 58 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de fevereiro do ano 

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, 
Rogério Correia (substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por 
indicação da Liderança do PT) e Ronaldo Canabrava (substituindo o 
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião, informa que não ata 
há ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão e que a reunião 
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da 
matéria. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e 
convida o Deputado Rogério Correia para atuar como escrutinador. Apurados 
os votos, a Presidência proclama eleitos os Deputados Alberto Bejani e Maria 
José Haueisen, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente. A 
Presidência declara empossado como Presidente o Deputado Alberto Bejani, 
a quem passa a direção dos trabalhos. Este agradece sua eleição e designa 
o Deputado Arlen Santiago relator da matéria. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que 
a próxima reunição será convocada por meio de edital, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Alberto Bejani, Presidente - Eduardo Brandão - Arlen Santiago. 

ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Antônio Roberto e 
Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, 
também, o Deputado Paulo Piau. Havendo número regimental, a Presidente, 
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Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Roberto, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, passa à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados 
os Requerimentos n°s 1.046 e 1.055/99. A seguir, a Deputada Maria José 
Haueisen passa a Presidência ao Deputado Fábio Avelar, para apresentar 
requerimento em que, juntamente com a Deputada Maria Tereza Lara, 
solicita a realização de audiência pública no Município de São Lourenço, a 
fim de se discutirem, com a população, as causas e consequências das 
últimas enchentes ocorridas no Sul de Minas e propor soluções para os 
municípios atingidos pelas águas. Colocado em votação, é aprovado o 
requerimento. O Deputado Fábio Avelar retorna a direção dos trabalhos a 
Deputada Maria José Haueisen, que convida a tomar assento à Mesa os 
seguintes senhores: Ronaldo César Vieira de Almeida, representando a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD -, o Instituto Estadual de Florestas - IEF - e a Associação Brasileira 
de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA -; Hélio Pereira, representante da 
Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente; Ângelo Paulo dos 
Santos, representante da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente -
AMDA -;Luiz Carlos Teles, Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente 
e Patrimônio Cultural, e o Capitão Arley Gomes de Lagos Ferreira, da PMMG. 
A seguir, a Deputada Maria José Haueisen informa ser a reunião destinada a 
discutir o anteprojeto de lei de conversão da Medida Provisória no 1.956-44, 
de 9/12/99, que altera dispositivos do Código Florestal (Lei no 4.771, de 
~ 965), especificamente os conceitos e as aplicações de Reserva Legal (RL) e 
Area de Preservação Permanete (APP). Ato contínuo passa a palavra aos 
convidados, que tecem suas considerações. Em seguida passa-se à fase dos 
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Deputada Maria José Haueisen agradece a presença dos 
convidados e participantes, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de março de 2000. 
Cabo Morais, Presidente- Fábio Avelar- Maria José Haueisen. 
ATA DA 323 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Ás quinze horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Arlen Santiago, Bilac 
Pinto e Wanderley Ávila, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o 
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Presidente, Deputado Álvaro Antônio, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wanderley Ávila, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membro~ presentes. A seguir, por solicitação do Presidente, o 
Deputado Wanderley Avila comunica o recebimento de requerimento do 
Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco, ofício do Ministro da 
Cultura e ofícios do Diretor-Geral do DER-MG em resposta a solicitação da 
Comissão de Transporte. Ato contínuo, o Presidente distribui os Projetos de 
Lei n°s 288 e 631/99 ao Deputado Wanderley Ávila e 632/99 ao Deputado 
Dinis Pinheiro. Prosseguindo, passa à discussão e votação de parecer sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Wanderley Ávila, 
relator do Projeto de Lei n° 307/99, no 2° turno, procede à leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma 
proposta. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato 
contínuo, o Presidente passa à discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 994, 1.002, 1.009 e 1.026/99. 
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Wanderley Ávila apresenta requerimento do 
Deputado Ivo José em que solicita a realização de audiência pública com 
autoridades ligadas ao transporte para se discutir o novo Programa de 
Concessão de Rodovias do Estado de Minas Gerais. O Deputado Márcio 
Kangussu apresenta requerimento solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG 
com vistas à recuperação da MG-205 no trecho que liga os Municípios de 
Joaíma e Felisburgo e à recuperação da MG-105 no trecho que liga os 
Municípios de Joaíma e Águas Formosas. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são os requerimentos aprovados. A seguir, o Preside_nte Álvaro 
Antônio passa a direção dos trabalhos ao Deputado Wanderley Avila, para 
apresentar requerimento de sua autoria em que solicita a realização de 
audiência pública com a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio para se 
discutir a revitalização do trecho ferroviário entre os Municípios de Varginha e 
Cruzeiro, SP. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ao retomar a 
Presidência, o Deputado Álvaro Antônio 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, 1° de março de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente- Arlen Santiago- Wanderley Ávila. 

ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
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Adelmo Carneiro Leão e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria Olívia. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende , 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. O Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, atendendo a solicitação do Presidente, faz leitura de ofício 
recebido do Ministro da Saúde. Prosseguindo, a Presidência passa à 
discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário e, na 
ausência do relator, redistribui o Projeto de Lei n° 646/99 ao Deputado 
Cristiano Canêdo. Ato contínuo, passa à discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o 
Requerimento n° 1.058/2000. A seguir, o Presidente informa que a reunião se 
destina a debater o Programa Rede FHEMIG Domiciliar, desenvolvido por 
essa instituição. Logo após, a Presidência convida a tomar assento à mesa 
os Srs. João Baptista Magro Filho, Superintendente-Geral da FHEMIG; 
Eduardo Fittipaldi Silva e Lívia Mara Ferreira, Coordenadores do Programa 
Rede FHEMIG Domiciliar. O Deputado Edson Rezende justifica o motivo pelo 
qual formulou os convites. Prosseguindo, o Sr. João Baptista Magro Filho faz 
sua exposição, com a apresentação de transparências. Participam dos 
debates, além dos convidados mencionados, os Srs. Jésus Almeida 
Fernandes, Diretor de Planejamento da FHEMIG; Sônia Lúcia Cardoso 
Suignard, Diretora Hospitalar da FHEMIG; Deputada Maria Olívia; Sebastião 
de Araújo Rezende; Fausto F. Fróes; Luciana, Diretora do Hospital Galba 
Veloso; Múcio Leão, Diretor de Ensino e Pesquisa da FHEMIG; Sílvia e José 
Sebastião Fernandes, do Centro Mineiro de Toxicomania. A seguir, a 
Presidência passa à discussão e votação de proposições da Comissão. Ato 
contínuo, o Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Luiz 
Tadeu Leite, para apresentar requerimento de sua autoria, em que solicita 
sejam convidados representantes do Conselho Regional de Farmácia e do 
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais para apresentação da Cartilha sobre 
Medicamentos Genéricos. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - Carlos Pimenta -Adelmo 

Carneiro Leão -Jorge Eduardo de Oliveira. 
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ATAS 

ATA DA 72a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1°/3/2000 
Presidência do Deputado Gil Pereira 
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Sumário: Comparecimento -Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212; discurso do 
Deputado Sebastião Costa; questões de ordem; chamada para recomposição 
do número regimental; existência de "quorum" para a continuação dos 
trabalhos; discurso do Deputado Sebastião Costa - Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani -Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto- Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) Às 9h12min, 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. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

Parcial à Proposição de Lei no 14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei 
n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa 
Mineira de Turismo - TURMINAS. A Comissão Especial perdeu prazo para 
emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Eduardo Brandão 
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para 
discuti-lo, o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, antes de iniciar a discussão 
desse veto, gostaríamos de fazer um registro, a fim de que possa ser feita 
uma reavaliação técnica da conveniência da utilização da votação eletrônica, 
porque procurei registrar minha presença, e não foi possível. Tentamos em 
mais de uma mesa, para verificar se seria um defeito localizado, mas não 
conseguimos fazer o registro em nenhuma das outras. Queremos crer que 
talvez, hoje, a votação por meio do painel esteja prejudicada em razão dessa 
questão. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, vimos a esta tribuna não para encaminhar 
contrariamente a esse veto, como alguns poderiam pensar. O veto em si não 
descaracteriza a proposição, não altera o seu espírito, não modifica a sua 
essência. Estamos apenas aproveitando este espaço para mostrar à 
população de Minas Gerais a nossa preocupação com a questão do turismo 
e com a sua importância, quer no campo social, quer no campo cultural e 
econômico. 

Por esta razão é que nós, que somos tachados aqui como Deputados da 
Oposição, estamos aproveitando este espaço: para lembrar que não temos 
nada em contrário com relação a esse veto. A questão do turismo, tão 
defendida aqui pela Deputada Elbe Brandão e por todos aqueles que têm 
suas vistas voltadas para esse setor, pode e deve ser incrementada, para 
que possamos transformar essa atividade, porque ela é hoje considerada 
apenas por poucas pessoas, mas dentro de pouco tempo estará sendo 
importante economicamente para o Estado de Minas Gerais, um Estado que 
tem, no seu território, beleza natural inigualável, com as suas montanhas, 
cachoeiras, encostas e, sobretudo, com alguma coisa que ainda nos resta de 
mata atlântica. 

Portanto, nossa posição é favorável ao veto, porque ele não modifica em 
praticamente nada a essência do projeto inicial. Todavia, queremos, como 
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disse e repito, aproveitar o espaço regimental que temos para fazer 
alguns comentários. Entre eles, queremos fazer outro registro. Pode parecer 
até estranho, mas estivemos no Plenário da Assembléia no dia em que o PT 
formalmente comemorou, aqui, seus 20 anos de existência. Participamos, 
porque pertencemos a um partido político desde sua fundação, não tendo 
nunca modificado nossa postura nem tampouco mudado de legenda. 
Estamos no mesmo partido desde o início de nossa trajetória. Todavia, 
aprendemos a valorizar as agremiações que se definem ideologicamente, 
que procuram manter a sua doutrina, transformando-a em uma prática de 
forma coerente. É por essa razão e pelo respeito que temos pelo PT que aqui 
participamos da reunião solene para comemorar os seus 20 anos de 
existência. 

Estamos, aqui, na Oposição e sabemos que o PT tem um passado histórico 
na posição em que estamos. Temos a certeza de que a sua contribuição foi 
maior quando ele esteve de fato dentro de seu perfil, fazendo oposição aos 
Governos. Queremos também lembrar que o PT sempre mostrou ser um 
partido de luta e de combate e que ele começou no movimento reivindicatório 
por melhores salários e condições de emprego e de trabalho. Todavia, 
podemos adiantar que, a partir de algumas experiências desse partido, 
achamos até que podemos avançar um pouco mais, dizendo que em alguns 
pontos ele acertou na administração pública, tendo fracassado em outros. 
Como todo partido político, o PT tem a oportunidade de acertos e desacertos. 

Vale lembrar também que o turismo a que nos referimos, para conseguir, 
de fato, um maior espaço dentro do contexto político de Minas Gerais, 
precisa que o Estado se conscientize e tenha um melhor relacionamento 
externo dentro e fora do País: com outros Estados da Federação e com os 
compromissos externos do Estado de Minas Gerais. À medida que criarmos 
condições para isso e o Governo do Estado passar a adotar como filosofia e 
meta não deixar de pagar os compromissos dizendo que não paga, mas, de 
fato, anunciar sua predisposição e boa-vontade, teremos, naturalmente, 
fontes externas para investir naquilo que temos de belo e de grandioso, que 
são as nossas condições naturais. 

Minas Gerais não é um Estado grande apenas em território, mas também 
em seus valores, em sua beleza natural. Poucos Estados da Federação têm 
o privilégio que temos de estar em uma região central, sendo contemplados 
por vários fatores que a natureza nos delegou. Por essa razão, é preciso que 
essa atividade se intensifique e que o turismo passe a ser prioridade, e não, 
discurso de campanha. O turismo precisa ser explorado neste Estado com 
grandeza e com aquilo que ele pode representar, tanto no aspecto cultural 
quanto no econômico. Queremos lembrar aqui que a nossa participação não 
é sempre contra, como alguns pensam. Em alguns casos, somos favoráveis, 
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como no desse veto. Como dissemos no início e vamos repetir agora, 
quando o veto não modifica a essência da proposição, entendemos que ele 
vem apenas para corrigir certos aspectos. E esse foi um. Por isso, estamos 
aqui defendendo a sua manutenção. Todavia, voltamos a repetir: a Oposição 
tem que se valer do espaço que a lei ou o Regimento lhe asseguram para 
falar à população de Minas Gerais sobre o conhecimento que temos do 
Estado e, nessas oportunidades, fazer justiça às agremiações e aos nossos 
governantes. Fazer, sobretudo, justiça à população e à nossa consciência. 
Quando o assunto merece crítica, estamos aqui para criticar. Mas também 
temos a grandeza de reconhecer quando há acertos. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero agradecer ao nobre 
Deputado Sebastião Costa sua presença aqui, na oportunidade da cerimônia 
comemorativa dos 20 anos do PT, e também suas palavras de estímulo 
sobre o nosso partido, suas palavras elogiosas. Queremos também reafirmar 
que acreditamos que a Secretaria do Turismo terá um trabalho profícuo e 
importante para o nosso Estado. O nobre Secretário Manoel Costa, que 
estava à frente da Secretaria do Planejamento, fez uma proposta de PMDI e 
outras com seriedade e competência. 

Agora, vai tornar Minas referência nacional de turismo. Como V. Exa. bem 
disse, não faltam ao nosso Estado as riquezas culturais e naturais. Isso faz 
de Minas, de fato, um Estado onde se pode dar prioridade ao turismo. Somos 
favoráveis também ao veto, porque apenas define que os convênios sejam 
feitos pela Secretaria. Em hipótese nenhuma descaracteriza a TURMINAS. 
Foi uma proposta da colega Elbe Brandão, mas teve o apoio de todos nesta 
Casa. Gostaria de reafirmar a proposta de levar a sério o nosso Estado. Que 
possamos questionar aquilo que deve ser questionado, e esse é o papel do 
parlamentar, mas que possamos também valorizar tudo de bom que tem 
acontecido neste Estado e neste Governo. Muito obrigada. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço as palavras da Deputada Maria 
Tereza Lara. 

O Deputado Alberto Bejani, nosso companheiro de partido, esteve, na 
semana passada, visitando o Estado do Paraná, que é governado por um 
membro do nosso partido, o PFL. Como já havia estado lá anteriormente, 
pudemos conferir nossas impressões com as informações que o Deputado 
Alberto Bejani nos traz. Ele esteve em Curitiba, a fim de verificar como 
funciona aquela cidade do Paraná, sua forma de ser administrada, enfim, 
seus avanços. Então, pudemos constatar que a impressão não fora só nossa 
e que, de fato, o Estado do Paraná fez sua opção pelo positivo. Esse Estado 
não se preocupa em ficar tirando proveito de coisas pequenas, de fracassos. 
Pelo contrário, ele tem uma agenda positiva. Ele cresce, está organizado, 
atrai investimentos, porque seu Governador tem espírito público e 
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preocupação com o seu crescimento, coisa que todo brasileiro precisaria 
ter. Temos a certeza de que o Deputado Alberto Bejani, homem público 
consciente, ex-Prefeito de Juiz Fora, pessoa que exerce nessa região uma 
liderança incontestável, foi a Curitiba exatamente para confrontar suas 
experiências administrativas, podendo dar uma grande contribuição, não 
somente a este pronunciamento, mas também a Juiz de Fora e a Minas 
Gerais. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço as palavras do 
Deputado Sebastião Costa. Nesta vida, devemos procurar sempre aprender 
as coisas boas. Existem poucas coisas para se criarem. Nesta vida, e não é 
vergonha falar, o que é existe é cópia das coisas boas, que foram estudadas, 
projetadas e que deram certo. Curitiba é exemplo disso. Como disse ontem o 
Deputado Miguel Martini, o taxista em Curitiba é treinado para mostrar ao 
passageiro como a cidade se desenvolve na área de turismo. Existe um 
ônibus de turismo patrocinado pela Prefeitura de Curitiba que conduz 
gratuitamente os visitantes que querem ver os pólos de turismo. Há em todos 
os hotéis, em letras graúdas, para que as pessoas possam ler com facilidade, 
todo o projeto político de turismo, os locais, o que existe. Isso nos dá a 
certeza que não é à toa que Jaime Lerner, que nos orgulha por ser do PFL, 
hoje é um nome de respeito internacional. O Prefeito de Nova Iorque lá 
esteve para conversar, na semana passada, e buscar o projeto do ônibus 
biarticulado, porque o metrô que estavam contruindo não iria funcionar. Isso 
nos orgulha. Somos a favor do veto, como disse bem o Deputado Sebastião 
Costa, não somos uma Oposição burra. A nossa Oposição está com os pés 
no chão. 

Daquilo que é importante para Minas, assinamos em baixo, votamos a 
favor, porque, acima de nós, acima dos partidos, acima de alguns 
pensamentos retrógrados, está a população mineira. 

Parabenizo-o por seu discurso. Sempre o admirei como uma pessoa 
equilibrada, um homem que sabe o que faz. Fica aqui o meu aplauso pela 
sua posição na tribuna desta Casa a respeito não só do turismo, mas do 
reconhecimento ao PT nos seus 20 anos. Muito obrigado, Deputado. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos o Deputado Alberto Bejani, 
que ontem, numa reunião que tivemos, mostrou com riqueza de detalhes 
como se conduz um Estado com uma agenda positiva. Quando todos os 
Governadores de Estado estavam discutindo a renegociação de dívida com a 
União, o Governador do Paraná, numa entrevista longa, disse que se o 
comprometimento da dívida chegasse a 12% do seu orçamento, teria de ser 
competente para fazer com que os outros 88% crescessem de tal forma que 
esses 12% se reduzissem a 2% ou 3% no final do seu mandato. Ou seja, 
quem governa com uma visão futura, com uma visão de quem sabe o que 
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quer, está, de fato, bem consigo mesmo; é diferente. 

o Governador do Paraná tem sido um exemplo e é considerado por alguns 
estudiosos como um dos oito melhores administradores públicos do mundo. 
É muito gratificante para nós ter um companheiro de partido com esse 
gabarito. Ele, que já foi Prefeito de Curitiba por dois mandatos e talvez o 
planejador de todas as grandes mudanças daquela cidade, hoje é o 
Governador daquele Estado, e em sua reeleição chegou a obter mais de 60% 
dos votos no 1° turno. Isso revela que ele é, de fato, um Governador 
comprometido e consciente de que não se faz progresso falando em 
desgraça, que só se faz progredir um Estado quando se pensa 
positivamente, de forma grandiosa, com espírito elevado e desarmado. 
Agindo assim, hoje o Estado do Paraná é um exemplo de administração, 
como disse o Deputado Alberto Bejani. 

Voltando ao assunto do turismo, vale lembrar que o nosso papel aqui é 
valorizar e tentar despertar nos mineiros a auto-estima, como fez o 
Governador Jaime Lerner no Paraná. Despertar a auto-estima para que os 
mineiros possam, de fato, conhecer o seu Estado e se transformar nos 
propagandistas daquilo que temos de positivo e de bom. Às vezes, temos 
uma preocupação muito grande em viajar para o exterior, para fora de Minas, 
quando deveríamos estar primeiro conhecendo o nosso Estado. 

o Deputado Paulo Piau (em aparte) - Gostaria de agradecer o Deputado 
Sebastião Costa e parabenizá-lo por suas colocações. 

v. Exa. busca no Estado do Paraná um referencial, que sabemos ser 
positivo. Fiquei refletindo como as coisas estão em Minas Gerais. Referencial 
é bom por isso. Fico imaginando a criação da Secretaria de Turismo, que 
temos de aplaudir, sim. Turismo, hoje, é um empreendimento, é a chamada 
indústria sem chaminé, é um ponto de geração de emprego e renda 
importante para os mineiros. Porém, para se fazer turismo, várias condições 
são necessárias, Deputado Sebastião Costa. 

O turista procura um lugar confortável e aprazível. Temos, então, de fazer 
alguns paralelos com relação ao Estado de Minas Gerais. Como está, por 
exemplo, a TURMINAS, que é um braço operacional da Secretaria de 
Turismo, que foi salva por esta Casa? É bom dizer que o projeto original do 
Governador pretendia eliminá-la. Devemos um voto de louvor à Deputada 
Elbe Brandão, que brigou muito por essa área. 

Para fazer turismo, em primeiro lugar, precisa-se de dinheiro. Investimentos 
públicos no turismo não são mais aceitos. Os investimentos são privados. 
Evidentemente, investimento de poupança brasileira, hoje, está limitado. É 
claro que precisamos do dinheiro do americano e do europeu, para que 
venham investir em turismo. Essa é uma condição "sine qua non". Como V. 
Exa. busca na sua imaginação o comparativo com Jaime Lerner, será que o 
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comportamento do nosso Governador está voltado para a abertura do 
Estado da maneira como está ocorrendo no Paraná, para que os investidores 
~enham aportar em Minas, que tem muitos recursos turísticos, a fim de 
rncrementar o turismo? Pelo comportamento de Minas Gerais, podemos estar 
c~ovendo no molhado. Aí não basta criar Secretaria de Turismo, porque só 
cnar não adianta. 

A outra condição são as nossas estradas. Turista gosta de boas estradas. 
Como estão as estradas do Estado de Minas Gerais? Turista quer segurança. 
Como está a segurança no nosso Estado? 

Portanto, é dentro dessa luz e dessa comparação que V. Exa. faz com o 
Estado do Paraná, inteligentemente, que tem lá o Jaime Lerner, que é do 
nosso partido e é uma referência positiva para todo o País, que gostaria que 
entrasse nessa linha, dando o seu parecer de como está vendo Minas Gerais 
em relação ao incremento do turismo. Muito obrigado e parabéns. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos a intervenção do Deputado 
Paulo Piau, que raciocinou exatamente na direção para onde eu caminhava. 
Par.ece até que ele conseguiu antever os fatos que abordaríamos . 
. Frc~mos a perguntar agora: será que a Secretaria de Turismo vai existir 

frlosofrcamente? Ou na prática vai ser operacionalizada? Como será a 
operacionalização das ações do turismo em Minas Gerais? Quem vai 
investir? Os mineiros? Os brasileiros de outros Estados? Alguém do exterior? 
Como estão o relacionamento e o conceito de Minas Gerais junto àqueles 
que poderiam ter disponibilidade financeira para investir? Qual o conceito? 
Essa indagação deixamos para o telespectador. 

A Oposição tem esse papel aqui. Não é fazer obstrução. Pelo contrário: 
somos favoráveis. Estamos aproveitando o espaço para fazer esse 
questionamento. Qual a impressão que o investidor externo tem, hoje, de 
Minas Gerais? Fica essa pergunta para o telespectador inteligente e para os 
senhores parlamentares conscientes: como estaria a predisposição de 
alguém, dentro do território nacional, com a dificuldade de relacionamento, 
que é conhecida de todos, entre os órgãos governamentais e esses 
investidores? Isso, até mesmo, pode ser uma forma desmedida de 
demonstrar essa posição como espaço ideológico. 

Queremos passar essa preocupação para todos nós neste momento em 
que discutimos um veto. Não estamos discutindo com o objetivo de fazer 
oposição a ele, mas de conscientizar a todos - Deputados da Oposição e da 
Situação - de que somos favoráveis e votamos favoravelmente a esse projeto 
de lei quando a intervenção da Deputada Elbe Brandão demonstrou naquele 
momento que o Poder Legislativo deu uma grande contribuição a Minas 
Gerais. Porque, no projeto original, a TURMINAS deixava de existir, e, graças 
a seu empenho e à sensibilidade de todos os parlamentares, foi possível 
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fazer a modificação permitindo que ela continuasse a existir. Isso é 
importante, mesmo porque, para se discutir um assunto de tamanha 
grandeza, não se podia também eliminar de vez uma empresa tão importante 
do setor. 

Voltamos a desenvolver o raciocínio na mesma linha do Deputado Paulo 
Piau. Agora fica a dúvida. De onde virão os recursos? Teremos uma 
Secretaria e não teremos a materialização do turismo em Minas Gerais? 
Seria a pergunta que deixamos com o telespectador e com os Deputados: 
Quem vai investir no setor? Ou o Governo do Estado vai se dispor a mudar a 
sua postura e passar a admitir que os recursos, sendo bem aplicados, não 
importando de onde venham, desde que venham de fonte legítima, estarão 
contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais. 

Por essas considerações, estamos usando desse prazo regimental. Mas 
queremos também lembrar ao Presidente que a votação de um veto, mesmo 
com a predisposição da Situação e da Oposição em mantê-lo, talvez o 
número de Deputados em plenário possa não ser o suficiente para que 
possamos viabilizar a votação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Por essa razão e até mesmo por economia 

de tempo, reservando para depois o prazo de que ainda disponho, de cerca 
de 22 minutos, gostaria que Sr. Presidente, ao verificar que não existe 
"quorum" para a votação, encerrasse de plano a reunião. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, peço recomposição de 
"quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a 
discutir o veto, o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, temos a certeza de que V. 
Exa. é uma pessoa que tem um espírito de justiça. Naturalmente, sobre 
esses 5 minutos que gastamos para fazer a recomposição de "quorum", no 
final, temos a certeza de que V. Exa. haverá de me repor esse tempo, porque 
5 minutos são preciosos, às vezes, para conclusão de raciocínio e - quem 
sabe? - até para convencimento, muito embora entendamos que estamos 
aqui muito mais com a preocupação de esclarecer. 

Não estamos nos opondo ao veto; pelo contrário, estamos satisfeitos, 
achando que ele veio contribuir e que, de fato, era necessário. Estamos 
aproveitando para discutir o turismo como um todo. Nesta oportunidade, 
estamos nos valendo, portanto, desses minutos que o Regimento assegura 
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ao orador que se dispõe a discutir a matéria. Podemos, nesse período, 
procurar não só externar a nossa preocupação com o tema, como também 
mostrar que a Oposição, aqui, na Casa, não faz oposição por prazer. Muito 
pelo contrário. Nós, do meu Partido, o PSDB, estamos aqui para dar uma 
contribuição a Minas Gerais. Estamos procurando fazer isso de todas as 
formas possíveis. Uma delas seria conscientizando a opinião pública de 
Minas Gerais sobre os temas abordados e as matérias aqui votadas. Com a 
palavra, o Deputado Hely Tarqüínio, que a está solicitando. Tenho a certeza 
de que ele tem uma grande contribuição a dar a todos nós e ao parlamento 
de Minas Gerais, neste momento. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)*- Gostaria, em primeiro lugar, de 
parabenizar o ilustre Deputado Sebastião Costa, parlamentar trabalhador, 
inteligente e que representa com muita dignidade a sua região neste 
parlamento. Estamos ouvindo, atentamente, a sua exposição sobre o veto ao 
projeto do turismo. A Oposição nesta Casa é construtiva, uma Oposição que 
procura, realmente, conciliar os interesses do povo de Minas Gerais e 
também as posições do leque partidário que existe nesta Casa, buscando a 
convergência, sobretudo, a virtude que é a verdade, o que é o mais 
importante para o povo de Minas de Gerais. 

A Oposição está convergente com a Situação no tocante ao veto parcial do 
Governador a um projeto, quando se tem dois departamentos para cuidar do 
turismo. Um operacionaliza o turismo, outro faz o planejamento, os 
convênios. Nessa situação, quando se buscou que os convênios fossem 
também realizados com a EMBRATUR, através do setor de 
operacionalização, o Governador, por coerência, colocou o veto, permitindo 
somente que a Secretaria de Turismo o fizesse, porque essa é a função 
precípua, a de convênios. Neste momento, gostaríamos de salientar também 
o papel importante com relação à manutenção do setor de operacionalização, 
trabalho da nossa querida Deputada Elbe Brandão. 

Quando se fala em turismo, fazemos coro com as palavras do Deputado 
Paulo Piau e com a maravilhosa ala política desta Casa em prol do turismo. 

As avaliações do Deputado Sebastião Costa não constituem obstrução. O 
que ele está fazendo é uma exposição sobre a real situação do turismo no 
Brasil e mostrando que o PFL está atento a todos os projetos que aqui 
tramitam. 

Nós, do PSDB, partido que também faz oposição ao Palácio, entendemos 
que o Governador é um homem honrado, tem procurado acertar, mas, na 
nossa concepção, a arte da política é resolver conflitos, é conciliar interesses 
coletivos e particulares, contraditórios muitas vezes. A política é a arte da 
conciliação, que tem que trazer, como resultante, o dividendo político. E o 
que é o dividendo político? É o benefício ao povo. 
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Muitas vezes, ficamos tristes quando o Governador dá vazão a seu 

ímpeto, não segura a emoção e toma partido contra o Presidente da 
República, de forma a causar prejuízo ao povo de Minas Gerais. Um exemplo 
disso, que marcou bastante seu Governo desde o início, foi a moratória. 

A moratória foi uma atitude unilateral do Governador. Moratória é a 
prorrogação do prazo de uma dívida, concedida pelo credor ao devedor, com 
a solicitação do devedor e a aquiescência do credor. É um acordo bilateral, 
com chancela jurídica. Mas não foi o que aconteceu. O Governador tomou 
uma atitude unilateral, equivocada, ao declarar a moratória e jogou os 
mineiros contra o Presidente da República. Um Estado federado não pode 
fazer isso. A prudência é essencial na política, e o Governador não foi 
prudente. 

Todos sabemos que a moratória teve repercussão internacional negativa: o 
dólar oscilou; transtornos foram causados ao Governo brasileiro no que diz 
respeito à sua posição no cenário econômico-financeiro internacional, e o 
povo mineiro ficou dividido, sem saber se atendia à Federação, se ao 
Governador. Tudo isso sem falar no episódio de Furnas. Falou-se até em 
guerra civil. Ora, isso é fantasia infantil. 

Respeitamos o Governador, mas a serenidade e a prudência na política 
são muito importantes. Não basta ser honesto. Sabemos que ele é honesto. 
Sabemos que a máquina administrativa de Minas é grande. Tanto é fato que, 
desde ontem, já estamos com uma proposta para conseguir uma CPI sobre 
as obras iniciadas sem licitação. 

Terminando, gostaria de dizer que a Oposição está atenta. A máquina 
administrativa é grande, e a burocracia impede que o Governador tenha 
controle total do Estado. Nesse processo, é preciso ter serenidade, paciência 
e controle real da máquina de forma inteligente. 

Vamos dizer que faltou dinheiro para o turismo. Como vamos incrementar 
uma política de turismo, se as estradas estão em péssimas condições? O 
Estado ainda tem muitos problemas de educação e saúde, como todo o 
Brasil. O turismo precisa ser implantado, mas não é prioridade, embora tenha 
que se desenvolver. 

Gostaria que refletíssemos sobre essas questões levantadas e de 
agradecer o aparte do Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos a intervenção do Deputado 
Hely Tarqüínio e queremos esclarecer que procuramos nos ater às normas 
regimentais. Por ocasião do encaminhamento da votação, temos de nos ater 
à condição expressa da matéria. Todavia, no decorrer da discussão, somos 
mais flexíveis. 

Daí entendermos, Sr. Presidente, que são pertinentes as colocações do 
Deputado Hely Tarqüínio, mesmo porque lhe concedemos parte do tempo de 
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que dispúnhamos para discutir. Sabíamos que o objetivo final de sua 
intervenção era chegar em como se materializará a política de turismo no 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Agradeço a V. Exa. o aparte 
que me concedeu. Quero cumprimentá-lo pela discussão ilustrada, bem 
informada e correta de uma matéria que é tão importante para nós. 

Todos reconhecemos que a indústria do turismo é o caminho para a 
redenção econômica de Minas Gerais, que tem na diversidade cultural do 
trabalho realizado por seu povo, na diversidade de paisagens e regiões uma 
de suas maiores riquezas. Enfim, Minas Gerais tem muito a oferecer em 
matéria de turismo: turismo ecológico, histórico, de todos os tipos. 

Quando Secretário da Cultura, pude acompanhar de perto as imensas 
possibilidades e o forte desejo da população de Minas Gerais de investir 
pesado nessa possibilidade de redenção econômica para a nossa juventude. 

Não tenho dúvida de que a criação da Secretaria de Turismo é uma 
decisão correta do Governador Itamar Franco. Não tenho dúvida também, 
caro Deputado Sebastião Costa, de que o Governador Itamar Franco é um 
homem que valoriza imensamente o turismo. O exemplo mais eloqüente 
dessa valorização é que ele viaja muito. Está sempre viajando, fazendo 
turismo por várias regiões. Talvez seja o contrário: como ele praticamente 
mora fora do Estado, faz muito turismo em Minas Gerais. Vem algumas 
vezes aqui e gosta muito de estar aqui, com os mineiros, de visitar uma ou 
outra reunião. Essa é uma demonstração clara de que o Governador Itamar 
Franco o valoriza de maneira inequívoca. Ninguém pode acusá-lo de que não 
valoriza o turismo como uma atividade de lazer, de conhecimento. Às vezes, 
ele vem a Belo Horizonte e fica conhecendo coisas da nossa cidade. 

Acho tudo isso muito importante, mas a principal razão do meu aparte é 
que V. Exa. falou sobre o uso correto de verbas públicas. Esse é um 
problema fundamental, e, só a partir daí, teremos recursos efetivos para 
investir na infra-estrutura de turismo no Estado. E o problema da infra-
estrutura envolve várias questões. Quero agora chegar ao ponto fundamental 
do meu aparte: envolve também o fato de que precisamos ter, em Minas 
Gerais, uma malha ferroviária e rodoviária efetivas, a fim de que as pessoas 
possam visitar o Estado, sobretudo o Sul de Minas, que é uma das regiões 
mais bonitas que já conheci na vida. Não sou uma pessoa tão viajada assim, 
mas, pelas poucas viagens que pude fazer, sei disso. As terras altas da 
Mantiqueira e vários outros locais de Minas têm de ser conhecidos, a 
começar pelos mineiros de outras regiões que não conhecem o Estado e 
também por todos os brasileiros. 

Posso afirmar a V. Exa. que aquela é uma região que merece uma boa 
infra-estrutura de turismo nos muitos municípios que temos ali. Temos as 
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estâncias hidrominerais, o turismo histórico e o ecológico. O Sul de Minas 
pode nos oferecer tudo isso. Melhor que eu podem dizer os meus colegas, os 
ilustres representantes do Sul de Minas nesta Casa, que podem falar com 
mais autoridade do que estou dizendo. 

Digo isso para deixar claro a V. Exa., a todos os Deputados e a toda a 
população de Minas Gerais que ninguém mais do que nós é a favor de 
investimentos nas estradas, da recuperação das estradas, da construção de 
novas estradas vicinais. Tudo isso são obras fundamentais. Antes mesmo da 
tragédia das enchentes, isso já era necessário, e agora, mais ainda. O que 
estamos querendo é chamar a atenção da população e das autoridades 
encarregadas de fiscalizar o Poder Executivo, entre as quais, nós, 
Deputados. O Deputado Sebastião Costa e o ilustre colega que preside esta 
reunião, Deputado Gil Pereira, sabem muito bem que, entre as nossas 
atribuições constitucionais, está a de fiscalizar o Poder Executivo. O que 
pedimos, em nome do povo de Minas Gerais, é que isso seja feito com 
transparência, de forma correta, inequívoca. O dinheiro público é pouco, é 
curto. O nosso Estado é pobre, em um País pobre, e cada tostão tem de ser 
usado corretamente. 

Quero reafirmar que, absolutamente, não somos contra o investimento na 
construção ou reconstrução de nossas estradas. O que solicitamos é, tão-
somente, que isso seja feito de forma correta. Se há dispensa de licitação, 
que a Lei n° 8.666 seja respeitada, uma lei que, em boa hora, foi sancionada 
pelo então Presidente Itamar Franco. Então, que ele seja o principal guardião 
dessa lei. Ela é clara quanto à dispensa de licitação no setor rodoviário, como 
no caso de trechos que estão interrompidos. Evidentemente, é uma urgência, 
há necessidade de dispensa de licitação, como também no caso de pontes 
que caíram, impedindo o livre trânsito de pessoas, mercadorias, etc. 

O que pedimos é apenas o cumprimento correto da lei. Somos os primeiros 
a aplaudir esse Governador ou qualquer outra autoridade que investir na 
construção de estradas no Sul, em todas as regiões de Minas, a qualquer 
momento, com enchente, sem enchente, de qualquer maneira, mas que isso 
não sirva de desculpa para que outras pessoas ... Já disse ontem que não 
teria o prazer de ser o primeiro a afirmar que o Governador não é uma 
pessoa honrada. Até hoje, nunca tive razão, ao longo da minha vida, para 
dizer que o Governador de Minas não é uma pessoa correta. Não estamos 
afirmando isso e não queremos fazê-lo. 

Queremos apenas dizer que ele é o responsável por todas as pessoas que 
estão em seu Governo, por todos os atos e medidas tomadas em nome do 
Governo de Minas, porque ele é a principal autoridade do Estado. 

Então, se houver dispensa de licitação, esperamos que se cumpra 
efetivamente a legislação, para que os meus queridos conterrâneos do Sul de 
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Minas não sejam prejudicados, nem a população, as Prefeituras, enfim, 
toda a região. Ela tem recebido investimentos importantes, como a 
duplicação da BR-381, que é a mais importante, a mais eloqüente 
demonstração disso. Agradeço a V. Exa. a oportunidade que me deu de estar 
aqui, registrando tudo isso de forma definitiva. Hoje, à tarde, voltarei a falar 
sobre essa matéria. Estou inscrito para falar da tribuna, deixando claro para a 
população de Minas Gerais que todos nós, Deputados da Oposição e da 
Situação de todas as regiões de Minas Gerais, somos a favor de todas as 
obras. Exigimos apenas que se cumpra a lei. É apenas isso. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeçemos a intervenção do Deputado 
Amilcar Martins, assim como ao Deputado Hely Tarqüínio. Nesta 
oportunidade, quando estamos prestes a encerrar nosso pronunciamento, 
vemos o Deputado Luiz Tadeu Leite ao microfone e lhe concedemos aparte, 
reservando-nos, com sua compreensão, o tempo suficiente para concluir 
nosso raciocínio. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Nobre Deputado Sebastião 
Costa, quero cumprimentá-lo pela maneira lúcida com que vem analisando 
esse veto. Trata-se de um veto parcial, em apenas um ou dois artigos, que 
mostra que o Governador quis valorizar o projeto. Na verdade, esse veto não 
muda o sentido do que foi inicialmente proposto. Hoje, em Minas Gerais, 
temos a felicidade de ter um Governador que se preocupa com o turismo, 
não em tom de blague, como foi dito, mas com seriedade. O PRODETUR, 
por exemplo, que passou os últimos quatro anos sem andar um passo e foi 
inviabilizado pelo Governo anterior, agora foi ressuscitado. Voltamos a ter 
esperança de que o PRODETUR, que passou o último Governo em águas 
limpas, sem nenhuma tramitação, venha a beneficiar principalmente o Norte 
de Minas e a região da SUDENE. 

Quanto às viagens do Governador Itamar Franco, gostaria que todos se 
lembrassem de que Minas Gerais é privilegiada por ter um Governador que é 
chamado para falar nas maiores e mais acreditadas casas do mundo: em 
Nova Iorque, Paris, Lisboa. Ele é chamado porque foi Presidente da 
República e leva essa autoridade. Governadores de um passado recente, 
que eram figurinhas ridículas, sem nenhuma expressão, não eram chamados 
a lugar nenhum e só poderiam viajar fazendo turismo nos Andes, esquiando, 
enquanto as águas tomavam conta e as enchentes inundavam o Sul de 
Minas Gerais, conforme aconteceu em um passado muito recente. 

Então, um Governador que é chamado para falar na ONU, na UNESCO e 
nos grandes organismos internacionais é motivo de orgulho para Minas 
Gerais. Mas nunca se ouviu dizer que o Governador Itamar Franco tenha ido 
esquiar nos Andes. 

Para concluir, nobre Deputado Sebastião Costa, o Governador Itamar 
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Franco está, sim, preocupado com essa questão da licitação. Tanto que, 
se a Oposição propuser a instauração de uma CPI para apurar as licitações, 
o Governo deseja que ela venha, para que se apure a responsabilidade e os 
responsáveis sejam punidos. Ainda hoje, o "Minas Gerais" publicou o Decreto 
n° 40.947, que modifica o funcionamento de dispensa e inexigibilidade de 
licitação para processos no Estado de Minas Gerais. O seu § 1° fala que a 
autoridade que reconheceu a licença ou a reconheceu inexigível irá 
encaminhar o processo que dispensou essa inexigibilidade. E o Secretário de 
Administração terá que analisar e ratificar esse processo. 

Esse veto é apenas superficial e não modifica o âmago. Daqui para a 
frente, Deputado, vamos discutir, caso a caso, os assuntos aqui colocados. 
Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos a intervenção do Deputado 
Tadeu Leite. 

Solicitamos ao Presidente o prazo de que necessitamos para concluir 
nosso raciocínio, mesmo porque ainda temos aqueles cinco minutos gastos 
para a recomposição de "quorum". Temos a certeza de que V. Exa., com seu 
espírito de liberalidade, nos concederá esse prazo. 

Queremos apenas, Deputado Luiz Tadeu Leite, lembrar a V. Exa. que as 
enchentes que atingiram o Estado de Minas Gerais, no Governo anterior, 
castigaram realmente a Zona da Mata, de onde vimos, e o Vale do Rio Doce, 
não o Sul de Minas. As do Sul de Minas, se não nos falha a memória, foram 
neste ano. Gostaríamos somente de corrigir essa questão. Temos a certeza 
de que a ordem dos fatores não altera o produto, mas gostaríamos de 
lembrar a V. Exa. que, no ímpeto de defender ou acusar, e às vezes, excede-
se um pouco. 

Para concluirmos, para que tenhamos sucesso, é preciso que tenhamos 
nossa auto-estima valorizada, despertada. Posso adiantar que o Governo 
tem esse papel. Se passarmos para o exterior uma mensagem negativa do 
nosso próprio Estado, dificilmente vamos conseguir quem queira aqui investir 
nessa área. Citamos aqui alguns exemplos de alguns Governadores que têm 
agido positivamente. Citamos o Governador do Paraná, nosso companheiro 
de partido. Podemos citar também o Governador do Ceará, que não é do 
nosso partido, mas tem demonstrado espírito público, mostrando ao público 
externo a importância do seu Estado. A Governadora Roseana Sarney, do 
Maranhão, do nosso partido, também se tem revelado como uma pessoa de 
vocação elevada, capaz de mostrar que o seu Estado, que era pouco 
expressivo, passa a ter projeção nacional. E, assim, vão outros 
Governadores, como o da Bahia. 

Assim sendo, somos favoráveis ao veto. Ele não modifica a espinha dorsal 
do projeto. Estamos alertando para o fato de que Minas Gerais precisa 
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passar para o resto do Brasil e para o público externo, principalmente 
para o exterior, o seu potencial e sua disposição em receber investimentos 
externos. 

Por esse motivo, usamos todo o nosso tempo nesta tribuna. Agradecemos 
a V. Exa. a liberalidade. Gostaríamos de ter um pouco mais de tempo, mas 
também compreendemos que V. Exa. tem de se ater às normas regimentais. 
Assim sendo, vale concluir que Minas Gerais tem um grande potencial e tem, 
sobretudo, uma Oposição que não quer atrapalhar, mas contribuir para que o 
Estado se desenvolva e seu povo ganhe. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há número 

regimental para a continuação dos nossos trabalhos, motivo por que declara 
encerrada, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão, em 
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212, que permaneceu 
na ordem do dia para discussão por seis reuniões. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao e convoca os 

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada, bem como para a reunião extraordinária, também de 
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 73a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1°/3/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento- Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei Complementar n° 56; suspensão e reabertura da reunião; discurso do 
Deputado João Leite; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; 
encerramento da discussão; votação secreta; manutenção do veto - Questão 
de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio 
- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio- Antônio Roberto- Arlen Santiago- Bené Guedes- Bilac Pinto-
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivo José - João Batista 
de Oliveira -João Leite- João Paulo -João Pinto Ribeiro -Jorge Eduardo de 
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Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu- Marco Régis- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza 
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - ~argento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 20h3min, 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. 

13 Parte 
Ata 

- O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Nos termos do edital de 

convocação, a Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, com a discussão 
e votação da matéria constante na pauta. 

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

Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212, em virtude de sua apreciação na 
reunião ordinária realizada hoje, à tarde. 

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

Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 56, que extingue o Fundo de 
Previdência Complementar da Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais - PRELEGIS. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos 

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

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

discutir o veto, o Deputado João Leite, que ainda dispõe de 39 minutos e 45 
segundos. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
público presente, telespectadores da TV Assembléia, continuamos a discutir 
o veto do Governador do Estado e a Mensagem n° 71/99. Tivemos 
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oportunidade, à tarde, de demonstrar a intenção da Assembléia 
Legislativa na aprovação desse projeto e na indicação de um saldo para 
caixa do Governo do Estado. Na verdade, a proposta era que fosse feita uma 
conta com a vinculação desses recursos, para que pudessem ser utilizados 
nas obras priorizadas nas audiências públicas regionais - que agora têm 
outro nome - e nas obras do orçamento participativo. 

Essa era a proposta da Assembléia, que recebeu o veto do Governador, 
que entende que não é possível que haja uma conta específica para esses 
recursos e que eles têm de ser colocados no caixa único do Estado. Algumas 
pessoas gostam de falar que seriam desviados para o caixa único do Estado. 

E é essa a intenção do Governador. No ano passado, na discussão aqui, 
na Assembléia Legislativa - o Deputado Mauro Lobo lembrava à tarde -, havia 
a intenção de vários Deputados em acabar com essa obrigatoriedade de 
todos os recursos serem colocados no caixa único do Estado. Estávamos 
levantando algumas defesas muito firmes do fim dessa obrigatoriedade e 
estaremos acompanhando o posicionamento agora. Queremos ver se será 
tão veemente a defesa de que os recursos não podem ser colocados no 
caixa único do Estado, mas, sim, em contas específicas, para a utilização 
pelo Governo. 

É interessante que, já no parecer do veto total, não vemos mais essa 
veemência na defesa de se acabar com a obrigatoriedade da colocação 
desses recursos no caixa único do Estado. Vejamos uma das partes do 
relatório da Comissão Especial que apreciou esse veto do Governador do 
Estado. Diz o relator- com a aprovação dos outros membros -que o art. 7° 
da proposição faz o rateio da parte dos recursos que couberam à Assembléia 
e o seu inctso I estipula que 58% serão recolhidos do Tesouro Estadual para 
serem aplicados em programas de Governo constantes nos planos 
governamentais relacionados a obras, instalações e equipamentos e no 
atendimento das propostas de natureza orçamentária priorizadas no 
orçamento participativo definido no orçamento do Estado. 

Os incisos 11 e 111 destinam 32% para a obtenção do equilíbrio atuarial do 
IPLEMG e 1 O% à conta da Assembléia Legislativa, respectivamente. 
Parágrafo 1 o do art. 7° - o único dispositivo objeto de veto estabelece que os 
58% destinados ao Tesouro Estadual, conforme o inciso I, serão depositados 
em conta específica instituída para a finalidade descrita no referido inciso, 
que é a aplicação em programas de Governo constantes nos planos 
governamentais. São recursos para as audiências públicas regionais ou para 
o orçamento participativo. Foi com trabalho que a Assembléia Legislativa 
percorreu todo o Estado. Agora, essas regiões aguardam os recursos para a 
realização daqueles projetos que foram priorízados nessas audiências ou no 
orçamento participativo. Temos aí uma mudança de nomes, mas os cidadãos 
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de Minas Gerais estão aguardando os recursos. A Assembléia Legislativa 
havia proposto que esses 58% fossem colocados em uma conta específica, 
para serem destinados às obras priorizadas. 

Diz o relator que "analisando o dispositivo vetado, ele é levado a concordar 
com as razões apresentadas pelo Governador, uma vez que a principal delas 
é de ordem legal. Ao estabelecer a obrigatoriedade de que os recursos 
destinados ao Tesouro sejam depositados em conta específica, tal dispositivo 
fere o art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estabelece que o 
recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio 
de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de 
caixas especiais". 

Então, o relator concorda com o Governador em que esse recurso para o 
qual a Assembléia propunha um caixa especial seja desviado para o caixa 
único ou conta única do Estado. Cabe ressaltar, diz ainda o relator, que 
continua valendo o inciso I, que estabelece como serão aplicados os recursos 
a ser enviados ao Tesouro. O que está em questão é, tão-somente, a 
abertura da conta especial, que fere a regra do caixa único. Em face do 
exposto, o relator coloca-se pela manutenção do Veto Parcial à Proposição 
de Lei Complementar n° 56. Ora, vemos que aqui temos uma mudança total 
de comportamento. Primeiro, aquela disposição inicial tão aguerrida de 
acabar com a conta única do Estado. Agora, vemos nosso relator aceitar a 
argumentação do Governador de que esses recursos têm que estar no caixa 
único, na conta única. 

Mas ressalta o relator que esses recursos estarão preservados, 
resguardados na conta única do Estado, para ser utilizados naqueles 
programas e demandas que foram priorizadas nas audiências públicas 
regionais do orçamento participativo das diversas regiões do Estado. 
Portanto, vemos que já não temos aquela defesa vigorosa pela extinção da 
conta única. 

Lembro-me que o Deputado Mauro Lobo dizia que defendeu a 
possibilidade de liqüidez nesse caixa único, para que pudessem ser 
atendidas essas contas que são importantes. Elas deveriam ser atendidas 
imediatamente, porque sabemos historicamente que, quando buscamos os 
recursos na conta única do Estado, nunca estão disponibilizados. Acreditam 
agora os Deputados que defenderam, com tanto vigor, a extinção do caixa 
único, que esses recursos estarão lá preservados, guardados, para serem 
utilizados imediatamente pelo orçamento participativo. Acreditam que, a 
qualquer momento, poderão ser retirados do caixa único e utilizados pelo 
orçamento participativo, pelas audiências regionais, por aquelas prioridades 
determinadas pelas audiências que aconteceram no Estado. Temos uma 
grande expectativa, produzida por essas reuniões. 
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A nossa população está aguardando, mas, como não temos uma conta 

específica, pretende o Governador do Estado desviar esses recursos para a 
conta única do Estado. Eles serão desviados para essa conta única. 
Entendemos que, com muita dificuldade, teremos liqüidez para atender às 
audiências públicas regionais ou ao orçamento participativo. Teremos que 
aguardar o momento em que o Governo tiver recursos para aplicar nas 
audiências. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Gostaria de cumprimentar o 
Deputado João Leite pela defesa que faz, estribado na necessidade de 
fiscalização do Legislativo, ou seja, que o Governo tenha recursos 
específicos para gastos específicos. O Governo, que quer muita 
transparência, continua lutando para manter o caixa único, que é a via final 
de todo o dinheiro do povo mineiro. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Neste momento, gostaria de pedir ao 

Presidente que suspendesse a reunião por alguns minutos, para que 
pudéssemos chegar a alguns entendimentos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5 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. Não há outros 

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o veto. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de 
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". A fim de proceder à votação pelo 
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não 
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A 
Presidência vai dar início ao processo de votação e, para tanto, solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Em votação . 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Amilcar Martins 

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Hely Tarqüínio- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo-
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
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Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho- Pastor George - Paulo Pettersen - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley 
Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados; votou "não" 1 Deputado, 
totalizando 48 votos. Está, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de 
Lei Complementar n° 56. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

de plano, não há número de Deputados suficiente para continuar a reunião. 
Solicito o encerramento. 

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 extraordinárias de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 
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ATAS 

ATA DA 1163 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/3/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Durval Ângelo 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 13 Parte: 13 Fase (Expediente): Atas 
- Correspondência: Mensagens n°s 100, 101, 102, 103 e 104/2000 
(encaminham, respectivamente, o Projeto de Lei Complementar n° 24/2000, 
as Propostas de Emenda à Constituição n°s 34 e 35/2000, pedido de 
autorização para elaboração de leis delegadas e indicação de nomes para 
comporem o Conselho Estadual de Educação), do Governador do Estado -
Ofício no 12/2000 (encaminha o Projeto de Lei n° 846/2000), do Presidente 
do Tribunal do Contas- Ofícios e telegramas- 23 Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 847 e 848/2000 -
Requerimentos n°s 1.158 a 1.171/2000 - Requerimentos dos Deputados Gil 
Pereira e Dimas Rodrigues - Proposições Não Recebidas: Projeto de lei do 
Deputado João Pinto Ribeiro e requerimentos do Deputado Ambrósio Pinto 
(2) - Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde, da Comissão 
Especial do Fundo SOMMA e do Deputado Hely Tarqüínio - Comunicação 
não Recebida: Comunicação do Deputado Cristiano Canêdo - Oradores 
Inscritos: Discurso do Deputado Sargento Rodrigues - 23 Parte (Ordem do 
Dia): 13 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento 
dos Deputados Hely Tarqüínio e João Leite; aprovação- 23 Fase: Questão de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto- José Braga- Durval Ângelo- Agostinho Patrús- Alberto 

Pinto Coelho - Amilcar Martins - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Bilac 
Pinto- Dalmo Ribeiro Silva- Edson Rezende- Elaine Matozinhos - Elmo Braz 
- Ermano Batista - Fábio Avelar- João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Atas 
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- O Deputado Miguel Martini, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura das 
atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 

Correspondência 
- A Deputada Maria Olívia, 13 -Secretária "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N° 1 00/2000* 

Belo Horizonte, 2 de março 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 a manifestação, por militar inativo, de 
pensamento e opinião. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 24/2000 
Dispõe sobre a manifestação, por militar inativo, de pensamento e opinião. 
Art. 1° - Respeitados os limites estabelecidos na lei civil, é facultado ao 

militar inativo, independentemente das disposições constantes nos 
Regulamentos Disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, 
opinar livremente sobre assunto político e externar pensamento e conceito 
ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público. 

Parágrafo único - A faculdade assegurada neste artigo não se aplica aos 
assuntos de natureza militar de caráter sigiloso. 

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

Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

*-Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 101/2000* 

Belo Horizonte, 3 de março de 2000. 
Senhor Presidente, 
Valho-me da faculdade estabelecida no inciso 11 do artigo 64 da 

Constituição da Estado para passar às mãos de Vossa Excelência, 
solicitando a fineza de submetê-la à apreciação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, a inclusa proposta de emenda constitucional, que adapta a 
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Constituição do Estado de Minas Gerais à Constituição da República, em 
decorrência das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 18, 
de 5 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

Como se vê do texto da proposta ora encaminhada, a finalidade da emenda 
é a de proceder às necessárias adaptações da Constituição do Estado, em 
decorrência das recentes emendas à Constituição Federal no que diz 
respeito ao regime jurídico do servidor público, de forma que possa o meu 
Governo implementá-las com a adoção de medidas que possibilitem, dentre 
outras, a revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e a 
reestruturação de carreiras e de quadros do pessoal da administração direta 
e indireta do Poder Executivo, compatível com os recursos financeiros do 
Tesouro e harmonizada com o artigo 169 da Constituição Federal. 

Neste ensejo, renovo a Vossa Excelência minha expressão de elevado 
apreço. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 34/2000 

Adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais à Constituição da 
República, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda 
Constitucional n° 18, de 5 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

Art. 1 o -Os arts. 24 e 38 da Constituição do Estado passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 24 - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 
o art. 39, § 4°, da Constituição da República somente poderão ser fixados ou 
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices. 

§ 1°- O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários 
Estaduais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no "caput" deste artigo e nos parágrafos seguintes. 

§ 2° - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes do Estado, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
teto remuneratório estadual a ser definido em lei específica. 

§ 3° - A fixação do teto remuneratório estadual dar-se-á por lei de iniciativa 
conjunta do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa 
e do Presidente do Tribunal de Justiça, observado o disposto no § 1° deste 

.. 
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artigo e os arts. 150, 11 e 153, § 2°, I, da Constituição da República. 

§ 4°- O disposto no§ 2° deste artigo aplica-se às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 

§ 5° - A lei poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no § 2° deste artigo. 

§ 6° - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente 
os valores do subsídio e da remuneração dos cargos, empregos e funções 
públicos. 

§ 7° - É vedado ao legislador vincular ou equiparar quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 

§ ao -Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores. 

§ 9°- O subsídio e os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, 
ressalvado o disposto nos§§ 1°, 2° e ao deste artigo e nos arts. 150, 11, 153, 
111 e 153, § 2°, I, da Constituição da República. 

§ 10 - O Estado, no âmbito de cada Poder, na administração direta, 
autárquica e fundacional, pode cobrar contribuição social para custeio de 
sistemas de previdência e assistência social, na forma da lei. 

§ 11 - Os órgãos de direção de entidade responsável pela previdência e 
assistência social terão a participação de servidores públicos estaduais de 
carreira dela contribuintes." 

"Art. 38 - Ressalvado o disposto no art. 24, a lei disporá sobre reajustes 
diferenciados, visando à reestruturação do sistema remuneratório de cargos 
e carreiras, atendidos os requisitos para a respectiva investidura, as 
peculiaridades, a complexidade e o grau de responsabilidade de suas 
atribuições." 

Art. 2° - A Subseção 111 da Seção V do Capítulo I do Título 111 da 
Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte denominação: 

"Subseção 111- Dos Militares" 
Art. 3° - O artigo 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio 
estabelecido em lei complementar. 

§ 1°- As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, 
são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou 
reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares. 
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§ 2° - As patentes dos oficiais são conferidas pelo Governador do 

Estado. 
§ 3°- O militar da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil 

permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei. 
§ 4° - O militar da ativa que tomar posse em cargo, emprego ou função 

públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração 
indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa 
situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o 
tempo de serviço apenas para aquela promoção ou transferência para a 
reserva, sendo, depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, 
transferido para a reserva, em qualquer hipótese, nos termos da lei. 

§ S0 
- Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. 

§ 6° - O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 
políticos. 

§ 7°- O oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno 
do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça 
Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em 
tempo de guerra. 

§ ao- O oficial condenado pela Justiça comum ou militar a pena privativa de 
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será 
submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. 

§ go - A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a 
graduação, observado o disposto no art. 111. 

§ 1 O - Os direitos, deveres, garantias e remuneração do militar e as normas 
sobre o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, os limites 
de idade, a estabilidade, os direitos e outras condições de transferência para 
a inatividade, consideradas as peculiaridades de suas atividades, serão 
estabelecidos nos termos da lei específica. 

§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1°, 2°, 6°, 7°, ao e go do art. 24, 
nos incisos I e 11 e no parágrafo único do art. 31 e nos §§ 3° e 4° do art. 36 
desta Constituição e nos arts. 7°, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, 14, 
§ ao e 40, §§ 7°, ao e 9°, da Constituição da República." 

Art. 4°- Ficam revogados os artigos 273 e 2a2 desta Constituição. 
Art. se - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação." 
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos 

do art. 201 do Regimento Interno. 
*- Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 102/2000* 
Belo Horizonte, 3 de março de 2000. 
Senhor Presidente, 
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No exercício da faculdade estabelecida no inciso 11 do artigo 64 da 

Constituição do Estado, solicito-lhe submeter à apreciação dessa egrégia 
Assembléia Legislativa a inclusa proposta de emenda constitucional, que 
adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais ao texto da Constituição da 
República, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998. 

A proposta ora encaminhada tem como principal objetivo proceder às 
necessárias adaptações da Constituição do Estado ao regime, normas e 
princípios da Administração Pública, seus servidores e agentes políticos, 
assim como ao controle das despesas e finanças públicas. 

Embora movido pela necessidade premente de compatibilizar a 
remuneração dos servidores públicos e a reestruturação de carreiras e de 
quadros do pessoal da administração direta e indireta aos recursos 
financeiros do Tesouro e aos limites impostos pelo art. 169 da Constituição 
da República, o Governo do Estado entende ser de alta relevância 
restabelecer garantias e prerrogativas, que, no âmbito federal, foram 
cassadas. A proposta mantém a estabilidade no serviço público para aqueles 
concursados ou efetivados por duas razões: em primeiro lugar, ela atua em 
benefício do cidadão, por conferir maior imparcialidade e independência ao 
servidor no exercício de suas funções públicas: em segundo lugar, ela facilita 
o recrutamento de pessoal qualificado e configura um estímulo à sua 
manutenção, forma de compensação parcial pelas perdas decorrentes das 
baixas remunerações pagas na Administração, em decorrência da escassez 
de recursos. 

Assim, ao contrário do que dispõe a Constituição da República, em virtude 
das modificações, de duvidosa constitucionalidade, introduzidas pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, a presente proposta inadmite a 
exoneração de servidores estáveis, como medida de contenção de gastos 
com pessoal. Em Minas Gerais, não se ferirá o direito à estabilidade já 
adquirido dos atuais servidores e, para o futuro, ainda poderão alcançá-la 
todos aqueles que preencherem os requisitos legais. 

Não obstante a evidência de que a demissão e a exoneração de servidores 
são socialmente danosas e comprometedoras da boa qualidade e eficiência 
do serviço público, elas têm se tornado instrumento fácil, constantemente 
utilizado por diversas pessoas estatais. A presente proposta, por isso mesmo, 
consagra o óbvio, dispondo ser necessário, antes da adoção de qualquer 
outra medida de contenção de gastos com pessoal, a implementação de 
programa de esforço concentrado de arrecadação, combate à sonegação e 
de racionalização de custos e despesas administrativas. 

Enfim, além da singela adaptação ao texto da Constituição da República, a 
emenda ora proposta procura inovar nesses e em outros pontos importantes, 
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conciliando a autonomia legislativa do Estado ao estreito espaço 
discricionário deixado pelas exaustivas normas daquela Carta e das reformas 
por ela implantadas. Em seguida, pretendo oferecer outra proposta de 
emenda para adaptação da Constituição do Estado à Constituição da 
República, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda 
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 35/2000 

Adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais ao texto da Constituição 
da República, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências. 

Art. 1° - O "caput" do art. 13 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a 
de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.". 

Art. 2° - O § 3° e o § 4° e os incisos I, 11 e 111 do art. 14 da Constituição do 
Estado, acrescido do inciso IV, passam a vigorar com a seguinte redação, 
ficando ainda o artigo acrescido dos §§ 9°, 1 O e 11: 

"Art. 14- ............................................ .. 
§ 3° - É facultado ao Estado criar e extinguir órgão dotado de autonomia 

financeira e administrativa, segundo a lei específica, sob a denominação de 
órgão autônomo. 

§ 4°- Depende de lei específica, em cada caso: 
I - a criação e a extinção de autarquia; 
11 - a autorização para instituição e extinção de fundação, empresa pública 

e sociedade de economia mista, cabendo a lei complementar definir suas 
áreas de atuação; 

111 - a autorização para criação de subsidiária das entidades mencionadas 
neste parágrafo e sua participação em empresa privada; 

IV - a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. 

§ 9° - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - a reclamação relativa à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

~ 11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII, da Constituição o 
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da República; 

111 -a representação contra negligência ou abuso de poder no exercício de 
cargo, emprego ou função da administração pública. 

§ 10- A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das 
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante 
instrumento específico, que tenha por objetivo a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre a natureza 
jurídica do referido instrumento e, ainda, dentre outros requisitos, sobre: 

I - o prazo de duração; 
li- o controle e critério de avaliação de desempenho; 
111- os direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes; 
IV - a remuneração do pessoal. 
§ 11 -O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação com os entes federados, autorizando 
a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos. 

§ 12 - A transferência ou cessão, onerosa ou gratuita, de pessoal efetivo ou 
estável para entidade não prevista no § 1° deste artigo fica condicionada à 
anuência do servidor." 

Art. 3° - O "caput" do art. 15 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 15 - Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória 
para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão e 
permissão, em todas as modalidades, para a administração pública direta, 
autárquica e fundacional, bem como para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista.". 

Art. 4° - Os incisos I e 11 do art. 20 da Constituição do Estado passam a 
vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso 111: 

"Art. 20- .............................................. . 
I - na administração direta de qualquer dos Poderes, por servidor público, 

ocupante de cargo público, em caráter efetivo, ou em comissão, empregado 
público, detentor de emprego público, ou designado para função de 
confiança, ou de detentor de função pública, na forma do regime jurídico 
previsto em lei; 

11 - nas sociedades de economia mista e empresas públicas, por 
empregado público, detentor de emprego público ou função de confiança; 

111 - nas fundações e autarquias, por servidor público, ocupante de cargo 
público, em caráter efetivo, ou em comissão, ou empregado público, detentor 
de emprego público, ou designado para função de confiança, ou detentor de 
função pública, sujeito ao regime jurídico próprio de cada entidade, na forma 
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prevista em lei.". 

Art. 5°- O "caput" do art. 21 e seu § 1° da Constituição do Estado passam a 
vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do § 5°: 

"Art. 21 - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

§ 1 o - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

§ 5° - A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo 
ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a 
informações privilegiadas.". 

Art. 6°- O "caput" e o parágrafo único do art. 23 da Constituição do Estado 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 23- As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mm1mos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo à 
administração direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado." 

Art. 7° - O "caput" e os §§ 1° e 2° do art. 24 da Constituição do Estado 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 24 - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 
o art. 39, § 4°, da Constituição da República somente poderão ser fixados ou 
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices. 

§ 1°- O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários 
Estaduais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no "caput" deste artigo e nos parágrafos seguintes. 

§ 2° - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes do Estado, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
teto remuneratório estadual a ser definido em lei específica. 
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"Art. 25 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 
quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o 
disposto no § 2° do art. 24 desta Constituição. 

Parágrafo único - A proibição de acumular se estende a empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público.". 

Art. go- O "caput" do art. 26 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 26 - Ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições:". 

Art. 1 O - O art. 27 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos 
Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei. 

§ 1°- A concessão de qualquer vantagem ou o aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, 
pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ficam condicionadas à: 

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

11 - autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

§ 2° - Decorrido o prazo estabelecido em lei para a adaptação aos 
parâmetros por ela previstos, serão imediatamente suspensos todos os 
repasses de verbas estaduais aos Municípios que não observarem os limites 
legalmente estabelecidos. 

§ 3° - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 
dentro do prazo fixado na lei complementar referida no "caput", o Estado 
adotará as seguintes providências, sucessivamente: 

I - implementação de programa de esforço concentrado de arrecadação, 
combate à sonegação fiscal, e de racionalização de custos e despesas 
administrativas; 

11 - redução, em pelo menos vinte por cento, das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança; 

111 - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável que conte 
tempo de efetivo exercício inferior a três anos de serviço no Estado de Minas 
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IV - dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os 
critérios de menor tempo de efetivo serviço e avaliação de desempenho, na 
forma da lei.". 

Art. 11 - O "caput" do art. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos §§ 4°, 5° e 6°: 

"Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos seus 
Poderes, com a finalidade de participar da formulação da política de pessoal. 

§ 4° - Lei estadual disciplinará a aplicação de recursos orçamentários 
provenientes da economia na execução de despesas correntes em cada 
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de 
programas de qualidades e produtividades, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive 
sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

§ 5° - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira 
poderá ser fixada nos termos do § 1 o do art. 24 desta Constituição. 

§ 6° - O Estado manterá escola de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos 
cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos com os entes federados.". 

Art. 12 - O "caput", os incisos I e 11 e o parágrafo único do art. 31 da 
Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando 
revogados os incisos V e VI: 

"Art. 31 -Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
no art. 7°, incisos IV, VIl, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII 
e XXX, da Constituição da República, e os direitos que, nos termos da lei, 
visem à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 
natureza do cargo o exigir, especialmente: 

I - adicionais por tempo de efetivo exercício no serviço público da 
administração direta, autárquica e fundacional do Estado; 

11 -férias-prêmio com duração de três meses, adquiridas a cada período de 
cinco anos de efetivo exercício no serviço público da administração direta, 
autárquica e fundacional do Estado, admitida a sua conversão em espécie, 
paga a título de indenização, quando da aposentadoria. 

Parágrafo único - Cada período de cinco anos de efetivo exercício público 
no Estado de Minas Gerais, na administração direta, autárquica e fundacional 
dá ao servidor direito a adicional de dez por cento sobre o vencimento básico 
do seu cargo ou função, o qual a este se incorpora para o efeito de 
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aposentadoria, ao passo que, no magistério estadual, o adicional de 
qüinqüênio será, no mínimo, de dez por cento.". 

Art. 13 - O "caput" do art. 32 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação, ficando acrescido dos incisos I, 11 e 111: 

"Art. 32 - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes 
do sistema remuneratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira; 

11 - os requisitos para a investidura; 
111- as peculiaridades dos cargos.". 
Art. 14 - O art. 33 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específica.". 
Art. 15 - O art. 35 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 35 - É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público 

nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
§ 1 o - O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
11 - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; 
111 - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
§ 2°- Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será 

ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 
posto 
em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço 
público federal, estadual e municipal. 

§ 3° - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo 
de serviço público federal, estadual e municipal, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

§ 4° - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade.". 

Art. 16 - O § 6° do art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 53- ...................................... .. 
§ 6° - Na sessão extraordinária, a Assembléia Legislativa somente 
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deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado 0 
pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio 
mensal.". 

Art. 17 - O inciso IX do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 61 - ....................................... . 
IX -servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e 
reforma e transferência de militar para a inatividade.". 

Art. 18- Os incisos VIl e VIII do art. 62 da Constituição do Estado passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 62- ....................................... . 
VIl - iniciativa de lei para fixar o subsídio do Deputado, observado 0 que 

dispõem os arts. 24, § 1° e 53, § 6°, desta Constituição, e os arts. 150, 11, 153, 
111 e 153, § 2°, I, da Constituição da República; 

VIII - iniciativa de lei para fixar os subsídios do Governador do Estado, do 
Vice-Governador e do Secretário de Estado, observado o que dispõe o art. 
28, § 2°, da Constituição da República." 

Art. 19- As alíneas "b", "c", "d" e "e" do inciso I, o inciso 11, as alíneas "b" e 
"c" do inciso 111 e a alínea "a" do inciso IV do art. 66, da Constituição do 
Estado, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 66- ....................................... . 
b) o subsídio dos Deputados Estaduais fixado por lei específica, na razão 

de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, 
para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 24, § 1 o e 53, 
§ 6°, desta Constituição, e os arts. 150, 11, 153, 111 e 153, § 2°, I, da 
Constituição da República; 

c) o subsídio do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de 
Estado fixado por lei específica, observado o que dispõe o art. 28, § 2°, da 
Constituição da República; 

d) o regulamento geral, que disporá sobre a organização da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, seu funcionamento, sua polícia, criação, 
transformação ou extinção de cargo, emprego e função, regime jurídico de 
seus servidores e a iniciativa de lei específica, para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

e) a criação de entidade da administração indireta da Assembléia 
Legislativa, observado o disposto no art. 14 desta Constituição; 

11 - do Tribunal de Contas, por seu Presidente, por meio de lei específica, 
criação e a extinção de cargo e função públicos e a fixação de subsídio de 
seus membros e a remuneração de seus servidores, observados os 



252 
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

111 - ········································ 
b) a criação de cargo, emprego ou função públicos da administração direta, 

autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração ou subsídio, 
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) o regime jurídico dos servidores públicos dos órgãos da administração 
direta, autárquica e fundacional, concluído o provimento de cargo, 
estabilidade e aposentadoria, bem como o regime jurídico, reforma e 
transferência de militar para a inatividade; 

IV- ....................................... . 
a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores e vara judiciária, a 

fixação de vencimentos de seus servidores e subsídio de seus membros, dos 
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízes 
que lhes forem vinculados, observados os parâmetros estabelecidos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1 o e 2°, 32 e 101, § 
1°, desta Constituição;". 

Art. 20- O§ 2° do art. 74 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 74- ....................................... . 
§ 2° - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que:". 
Art. 21 -O§ 4° do art. 78 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 78- ...................................... .. 
§ 4° - O Conselheiro do Tribunal de Contas tem as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos e subsídio do Desembargador, aplicando-se-lhe, 
quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 36 desta 
Constituição e do art. 40 da Constituição da República.". 

Art. 22- O inciso 111 e o§ 4° do art. 100 da Constituição do Estado passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 100- ....................................... . 
111- irredutibilidade do subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, XI, 39, § 

4°, 150, 11, 153, 111 e 153, § 2°, I, da Constituição da República. 
§ 4°- Em caso de extinção da comarca ou mudança de sede do juízo, será 

facultado ao magistrado remover-se para outra comarca de igual entrância ou 
obter a disponibilidade com subsídio proporcional ao tempo de serviço 
público federal, estadual e municipal, até seu aproveitamento na 
magistratura.". 

Art. 23 - O art. 101 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 101 - Os subsídios dos magistrados serão fixados em lei e 
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escalonados, conforme as respectivas categorias da estrutura judicial, não 
podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou 
inferior a cinco por cento nem exceder a noventa e cinco por cento do 
subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, observado, em 
qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI e 39, § 4°, da Constituição da 
República. 

§ 1°- O magistrado se sujeita aos impostos gerais, ao de renda inclusive, 
aos extraordinários e aos descontos fixados em lei. 

§ 2° - Os proventos do magistrado na inatividade serão pagos na mesma 
data e revistos segundo os mesmos índices dos vencimentos do magistrado 
em atividade. 

§ 3° - Em caso de morte do magistrado, ativo ou inativo, é assegurado o 
benefício da pensão correspondente à totalidade dos subsídios ou proventos, 
observado o disposto no parágrafo anterior.". 

Art. 24 - O "caput" e o inciso 11 do art. 104 da Constituição do Estado 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 104 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder 
Legislativo, observadas as limitações desta Constituição: 

11 - a criação e a extinção de cargo e a fixação dos subsídios de seus 
membros, dos Juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços 
auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, ressalvado o disposto no art. 
101, § 1°, desta Constituição.". 

Art. 25 - O § 2° do art. 110 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 11 O- ................... . 
§ 2° - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor gozam, 

respectivamente, dos mesmos direitos, vantagens e subsídio do Juiz dos 
Tribunais de Alçada e do Juiz de Direito de entrância especial e se sujeitam 
às mesmas vedações.". 

Art. 26 - O "caput" e o inciso I do art. 122 da Constituição do Estado 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 122 - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 
administrativa, cabendo-lhe, especialmente: 

I - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e 
serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreiras;". 

Art. 27 - As alíneas "a" e "c" do inciso I do art. 125 da Constituição do 
Estado passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 125- ..... 
I - organização, funcionamento, atribuições e Estatuto do Ministério Público, 

observado o seguinte: 
a) ingresso na carreira mediante concurso público de provas ou de provas 

~· 

~ 



) 

254 
e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção do Estado de Minas Gerais, em sua realização e observada, nas 
nomeações, a ordem de classificação; 

c) subsídios fixados com diferença não excedente a dez por cento de uma 
para outra das entrâncias ou categorias da carreira, não podendo exceder, a 
qualquer título, os atribuídos ao Procurador-Geral da Justiça, cujos subsídios 
deverão obedecer ao disposto no art. 128, § 5°, I, "c", da Constituição da 
República.". 

Art. 28 - O inciso 111 do art. 126 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 126- .................. . 
111 - irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do "caput" e § 1° do art. 24 

desta Constituição e ressalvado o disposto nos arts. 150, 11, 153, 111, 153, § 
2°, I, da Constituição da República.". 

Art. 29 - O art. 128 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 128 - A Procuradoria-Geral do Estado, diretamente subordinada ao 
Governador do Estado, é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional, incumbida da representação judicial do Estado, da consultoria e 
do assessoramento jurídicos do Poder Executivo e tem por chefe o 
Procurador-Geral do Estado, com direitos e prerrogativas de Secretário de 
Estado. 

§ 1° - Aos Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas 
Gerais, em todas as suas fases, é assegurada estabilidade após três anos de 
efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante o órgão 
próprio, após relatório circunstanciado de sua Corregedoria. 

§ 2° - Nos processos judicial e administrativo que tratem de matéria 
tributária, a representação do Estado incumbe à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Estadual, que a exercerá por seus Procuradores. 

§ 3° - O Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Fazenda 
Estadual são nomeados, em comissão, pelo Governador do Estado dentre 
advogados, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e de 
reputação ilibada. 

§ 4° - No processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder 
Legislativo ou por sua administração, a representação do Estado incumbe à 
Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa, na forma do§ 2° do art. 62.". 

Art. 30 - O art. 131 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 131 - Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas 
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Subseções I, 11 e 111 da Seção IV deste Capítulo serão remunerados na 
forma do art. 24, § 1°, desta Constituição.". 

Art. 31 - O art. 161 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte 
inciso XII: 

"Art. 161- ............................... . 
XII -a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, 

inclusive por antecipação de receita, pelo Governador Estadual e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, 
inativo e pensionistas, dos Municípios.". 

Art. 32 - O art. 179 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 179 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais e Vereadores serão fixados por lei de iniciativa da Câmara 
Municipal, observado o que dispõe os arts. 29 e 29-A da Constituição da 
República. 

Parágrafo único - Na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer a 
competência de que trata este artigo, ficarão mantidos, na legislatura ou 
mandato subseqüente, para Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 
Municipais, respectivamente, os critérios de remuneração vigentes em 
dezembro do último exercício da legislatura ou mandato anterior, admitida 
apenas a atualização dos valores.". 

Art. 33 - O inciso VI do art. 196 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 196- .... 
VI - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos.". 

Art. 34 -As disposições gerais da Constituição do Estado ficam acrescidas 
dos seguintes arts. 300 e 301: 

"Art. 300 - Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos da 
aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias 
adequar-se-ão, a partir da publicação desta emenda, aos limites previstos 
nesta Constituição, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer 
título. 

Art. 301 - Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do art. 27, § 
3°, 111 e IV, desta Constituição, aqueles admitidos na administração direta, 
autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e 
títulos após o dia 5 de outubro de 1983.". 

Art. 35- O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 103, 104 e 105: 

"Art. 103 - No prazo de dois anos da publicação desta emenda, as 
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entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos quanto à 
respectiva natureza jurídica, tendo em conta a finalidade e as competências 
efetivamente executadas. 

Art. 104 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para 
aquisição de estabilidade aos servidores em estágio probatório na data da 
promulgação da Emenda Constitucional Federal n° 19, sem prejuízo da 
avaliação a que se refere o§ 4° do art. 41 da Constituição da República. 

Art. 105 - Observado o disposto no art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da República, aplica-se ao 
servidor a que se refere o art. 4° da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, o 
disposto no art. 31 desta Constituição." 

Art. 36 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação." 

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

*-Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 1 03/2000* 

Belo Horizonte, 3 de março de 2000. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar a essa 

egrégia Assembléia Legislativa autorização ao Governador do Estado para 
elaborar leis delegadas cujo conteúdo versará exclusivamente sobre as 
matérias ali inscritas, ou seja, relativas à revisão da remuneração dos 
servidores públicos estaduais e a reestruturação de carreiras e de quadros de 
pessoal das administrações direta e indireta do Poder Executivo. 

É compromisso do meu Governo implantar uma política de pessoal 
criteriosa e que guarde consonância com a norma constitucional inscrita no 
artigo 24 da Carta Estadual, com o propósito de harmonizar o princípio da 
hierarquia salarial no Serviço Público Estadual que seja, a um só tempo, 
compatível com os recursos financeiros do Tesouro e dentro do limite de 
despesa com pessoal, na forma prevista no artigo 169 da Constituição 
Federal. 

Como se sabe, a última revisão salarial ocorrida no âmbito do Poder 
Executivo, no percentual de dez por cento, ocorreu a partir de 1° de maio de 
1995, concedendo-se, posteriormente, a todos os servidores um acréscimo 
de R$45,00 (quarenta e cinco reais), em forma de abono, que vem sendo 
pago desde 1° de julho de 1997, consoante o artigo 1 O da Lei Delegada no 
38/97. 

Registre-se, assim, o longo período em que o servidor público do Poder 
Executivo não tem atualizada a sua remuneração, repercutindo, sem dúvida 
nenhuma, no poder aquisitivo minimamente essencial à sua subsistência, 
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exigindo, por isso mesmo e urgentemente, os necessários levantamentos 
técnicos para a adoção de medidas inadiáveis de reposição salarial. 

Inclui-se na delegação a promoção de eventuais reestruturações de 
carreiras e de quadros de pessoal, mediante adoção de fatores de avaliação 
de cargos, bem como a implementação dos planos de carreiras já 
instrumentalizados, faltando, no entanto, a sua revitalização salarial. A 
política de administração de pessoal, no âmbito do Poder Executivo, está a 
exigir, portanto, ampla revisão, especialmente em cotejo com os demais 
Poderes do Estado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. 

Cumpre-me destacar que em todos os procedimentos objeto da delegação 
ora solicitada serão levadas em conta as disponibilidades financeiras do 
erário estadual, como já foi destacado acima, cujo saneamento levado a 
efeito no primeiro ano do meu Governo tem se mostrado satisfatório, não 
obstante os percalços enfrentados, graças a um rigoroso programa de 
recuperação das finanças públicas do Estado cumprido pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, no qual me empenhei pessoalmente, como meta 
prioritária fixada para a minha gestão. 

Observo, por derradeiro, que a autorização ora solicitada, que reconheço 
de caráter excepcional, tem como fundamento o artigo 72 da Constituição do 
Estado e fundamento fático a urgente necessidade de o Governador do 
Estado utilizar-se desse instrumento constitucional ágil e de ação imediata 
para dispor sobre matérias emergenciais relativas aos servidores públicos do 
Poder Executivo, não constituindo a solicitação, por outro lado, exceção no 
ordenamento jurídico-administrativo do Estado, desde que concedida em 
reiteradas oportunidades a Chefes do Executivo que me antecederam. O que 
se pretende é a delegação de atribuição ao Chefe do Executivo para que 
possa elaborar leis delegadas destinadas à revisão da remuneração dos 
servidores e à reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal do Poder 
Executivo. 

A aludida revisão e reestruturação poderão ser gerais, por carreiras, 
categorias ou por classe funcional, observados os recursos financeiros 
disponíveis e o limite estabelecido em lei complementar federal para custeio 
de pessoal do serviço público. 

A revisão poderá ocorrer mediante revisão geral anual em decorrência de 
perda de poder aquisitivo ou diferenciada para atender reestruturação de 
carreiras, implementação de planos de cargos e de carreiras e, ainda, a 
fixação de subsídios de categorias funcionais nos termos do artigo 37, XI, da 
Constituição Federal. Por último a delegação terá por termo a data de 31 de 
dezembro de 2000, sendo automaticamente prorrogada por mais um ano a 
partir desta data, após edição das primeiras revisões de remuneração 
concedidas. 
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Solicitando a Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores 

Deputados à Assembléia Legislativa do Estado a aquiescência à solicitação, 
renovo os protestos do meu elevado apreço. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão de Justiça. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 1 04/2000* 
Belo Horizonte, 3 de março de 2000. 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, cumpre-me encaminhar, para apreciação desse Poder, os 
nomes de Tomaz Arolde da Meta Santos, Maria Dolores da Cunha Pinto, 
Hermínio Gomes da Silva, Marlene Machado Porto e Marlene Teresinha de 
Muno Colesanti, a fim de que possam compor, como Conselheiros, o 
Conselho Estadual de Educação. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
*-Publicada de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO N° 12/2000* 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para análise e 

deliberação nessa augusta Casa Legislativa, o projeto de lei anexo, que 
altera o plano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

O projeto de lei está embasado no artigo 66, inciso 11, c/c o artigo 77, 
parágrafo 3°, inciso 11, da Constituição do Estado, e visa adequar o atual 
plano de carreira à Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e às 
decisões do egrégio Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade n°s 231-7 e 245-7. 

Saliente-se que a revisão do atual plano, além de necessária, é 
determinada pela Lei n° 12.993, de 30/7/98. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de alta e distinta 
consideração. 

Belo Horizonte, 2 de março de 2000. 
Sylo da Silva Costa, Conselheiro Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 846/2000 
Altera o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências . 
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Art. 1° - Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo do Pessoal dos 

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas passam a ser os 
constantes nos Anexos I, 11 e 111 desta lei, com as composições numéricas 
neles indicadas. 

Parágrafo único - A correspondência entre os padrões de vencimento dos 
cargos da sistemática anterior e os resultantes desta lei é a constante do 
Anexo IV. 

Art. 2° -As carreiras constituídas em classes na forma dos Anexos 11 e 111 
desta lei são compostas de cargos de provimento efetivo de Agente do 
Tribunal de Contas, Oficial do Tribunal de Contas e Técnico do Tribunal de 
Contas. 

Art. 3° - Carreira, para efeitos desta lei, é o conjunto de classes, inicial e 
subseqüentes, de um mesmo cargo, observadas as respectivas 
especialidades. 

Parágrafo único -Classes, para efeitos desta lei, são os agrupamentos de 
padrões, identificadas pelas letras A, B, C, De E, com os seus inícios e finais 
especificados nos Anexos 11 e 111 desta lei. 

Art. 4° - A especialidade do cargo é identificada pela sua denominação 
complementar, nos termos do Anexo I desta lei. 

Art. 5° - O ingresso em cargos constantes do quadro de servidores efetivos 
do Tribunal de Contas dar-se-á na classe e padrão iniciais das carreiras, 
mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 

Art. 6° - O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo, em exercício do 
cargo, far-se-á por progressão, promoções horizontal, vertical e por 
merecimento, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em 
resolução do Tribunal de Contas. 

§ 1 o - O acesso às classes subseqüentes nas carreiras dos cargos 
constantes nos Anexos I, 11 e 111 desta lei dar-se-á mediante promoção 
vertical, nos termos de resolução do Tribunal de Contas. 

§ 2° - A promoção vertical dependerá sempre da existência de vagas. 
Art. 7°- O cargo de Diretor Geral, criado pelo art. 9° da Lei n° 9.768, de 31 

de maio de 1989, será provido exclusivamente por ocupante de cargo efetivo 
pertencente ao Quadro Específico dos Serviços Auxiliares da Secretaria do 
Tribunal de Contas. 

Art. 8° - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos do 
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de 
Contas é composta de padrões escalonados verticalmente, segundo os 
índices constantes no Anexo V desta lei. 

§ 1 o - Fica assegurado aos servidores aposentados no final de carreira na 
sistemática anterior o padrão final da classe inicial do seu cargo, nos termos 
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da nova sistemática, aplicando-se a proporcionalidade, para efeito de 
posicionamento, aos demais servidores inativos. 

§ 2° - Com a aplicação desta lei, nenhum servidor, ativo ou inativo, 
perceberá remuneração superior ao fixado no artigo 3° da Lei n° 10.292, de 
2/10/90. 

§ 3° - O servidor ativo ou inativo cuja situação funcional não se enquadrar 
ao disposto no parágrafo anterior ficará impedido de perceber qualquer 
acréscimo na sua remuneração, inclusive aqueles de caráter pessoal, até que 
estejam atendidas as condições estabelecidas pela referida lei. 

§ 4° - Com a fixação dos valores dos padrões de vencimentos referidos 
neste artigo, ficam incorporadas consoante o disposto na Lei n° 12. 993, de 
30 de julho de 1998, as seguintes vantagens: 

I - Gratificação de Fiscalização Financeira e Orçamentária criada pelo 
artigo 5° da Lei n° 10.292, de 2 de outubro de 1990, e alterada pela alínea "b" 
do parágrafo 1° do artigo 1° da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995, e 
pelo inciso 111 do parágrafo 3° do artigo 1° da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 
1998; 

11 -gratificação especial criada pelo artigo 2° da Lei n° 9.404, de 11 de maio 
de 1987, modificada pela alínea "c" do parágrafo 1° do artigo 1° da Lei n° 
11.816, de 26 de janeiro de 1995, e parágrafo 2° do artigo 1° da Lei n° 
12.97 4, de 28 de julho de 1998; 

111 - os reajustes quadrimestrais e as antecipações bimestrais concedidos 
aos servidores do Tribunal de Contas, bem como a diferença de vencimento 
resultante de resíduos salariais do plano de carreiras decorrente do disposto 
nas Leis n°s 11.115, de 16/6/93, e 11.349, de 27/12/93; 

IV - Gratificação por Tempo Integral, atribuída aos ocupantes do cargo de 
Agente de Transporte e Vigilância, nos termos do artigo 16 da Lei n° 10.858, 
de 5/8/92. 

§5°- Fica extinta a gratificação instituída pelo artigo 9° da Lei n° 10.858, de 
5 de agosto de 1992, constituindo-se vantagem pessoal aquela já adquirida 
até a data do início da vigência desta lei. 

Art. 9° - Ficam transformados em cargos de Engenheiro-Perito, código TC-
NS-12, conforme Quadro B do Anexo 111 desta lei, a serem extintos com a 
vacância, 10 (dez) cargos de Técnico Superior, código TC-NS-10, constantes 
do Anexo 111 da Lei n° 12.974, de 28/7/98, ocupados por servidores 
graduados em Engenharia Civil. 

Parágrafo único - As atribuições dos cargos de Engenheiro-Perito, TC-NS-
12, são as mesmas do cargo de Engenheiro-Perito, TC-NS-11. 

Art. 1 O - Continuam em vigor o artigo 13 e seus incisos, o art. 17 e seu 
parágrafo único e o parágrafo único do artigo 18, todos da Lei n° 12.97 4, de 
28 de julho de 1998. 
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Art. 11 - É vedada a cessão ou disposição para outro órgão, com ônus 

para o Tribunal de Contas, de servidores ocupantes de cargo do Quadro de 
Pessoal dos Serviços Auxiliares de sua Secretaria. 

Parágrafo único - Excetuam-se os casos de convocação por imposição 
legal. 

Art. 12 - As despesas necessárias à execução desta lei correrão por conta 
dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário, em especial os arts. 4°, 

5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 1 O da Lei n° 12.97 4, de 28 de julho de 1998. 
Belo Horizonte, aos 2 de março de 2000. 
* - Os quadros dos Anexos foram publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 11.03.00. 
- 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. 
OFÍCIOS 

Da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora-Chefe da Procuradoria 
Regional do Trabalho - 3a Região, agradecendo o convite para participar da 
audiência pública destinada à discussão das condições de trabalho na 
ACESITA e ir:formando as razões de considerar inoportuna sua participação 
no evento.(- A Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Roberto Camargos Scalise, Superintendente Regional em Minas 
Gerais do Departamento de Polícia Federal, informando, em atenção a 
pedido da Comissão de Direitos Humanos, que, no órgão, não tramita 
nenhum inquérito policial versando sobre ameaças feitas ao Vereador 
Betinho Duarte e sua família e que esse não protocolou, no órgão, notícia 
crime sobre os fatos. (-Anexe-se ao Requerimento n° 604/99.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, (2), comunicando a prorrogação da vigência dos 
contratos de repasse OGU/97, os quais relaciona, assinados entre o Estado e 
essa instituição; e notificando a liberação de recursos financeiros destinados 
ao Estado, referentes às parcelas dos contratos que menciona, assinados 
com essa instituição, com recursos do OGU. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Corregedor-Geral de Polícia, informando, 
em atenção a pedido do Deputado João Leite, que o expediente prestando 

g_ informações sobre os fatos alegados pelo Sr. Rui Pedro Ferreira nesta Casa 
foi encaminhado à Ouvidoria de Polícia. (- Anexe-se ao Requerimento no 
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622/99.) 

Do Sr. Antônio Lopes Rodrigues, Diretor-Presidente da Associação dos 
Produtores de Hortifrutigranjeiros das CEASAS do Estado de Minas Gerais, 
solicitando apoio da Casa junto aos Governos Estadual e Federal às suas 
reivindicações relativas à gestão, delimitação e área de abrangência do 
Mercado Livre do Produtor.(- À Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Henrique Franco, advogado, informando que a Ordem dos 
Parlamentares do Brasil pretende outorgar a Medalha Rui Barbosa ao melhor 
parlamentar de cada um dos municípios deste Estado; indagando a opinião 
desta Casa quanto ao mérito da proposição, aos critérios para a referida 
eleição e a possibilidade de apoio institucional quando da realização do 
evento em Minas Gerais. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, agradecendo 

convite para o Ciclo de Debates "Lei de Responsabilidade Fiscal". 
Dos Srs. José América Buti e Bonifácio Mourão, Prefeitos Municipais de 

Ouro Fino e Governador Valadares, respectivamente, agradecendo convite 
para o Ciclo de Debates "Lei de Responsabilidade Fiscal". 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, agradecendo convite para a reunião especial de 
comemoração dos 20 anos de criação do PT. 

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° 847/2000 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Guarda-Mor-, com sede nesse município. 

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

dos Excepcionais- APAE de Guarda-Mor-, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1° de março de 2000. 
Antônio Andrade 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarda-

Mor é uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a proteção, a 
orientação, a assistência educacional e o bem-estar dos excepcionais de 
Guarda-Mor. 

A entidade que se pretende declarar de utilidade pública atende aos 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 848/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Cultural a 1a Bateria 

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

Cultural a 1a Bateria de Carneirinho-MG, com sede no Município de 
Carneirinho. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação Recreativa e Cultural a 1 a Bateria de 

Carneirinho-MG é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter 
recreativo e cultural, que tem por finalidade proporcionar à comunidade em 
que se localiza um espaço participativo e democrático. 

Importa ressaltar que a entidade está em pleno funcionamento há mais de 
dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que nada 
percebem pelo exercício de suas funções. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.158/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 

encaminhado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e ao Presidente do 
COPAM com vistas a que sejam revistas as taxas e simplificados os 
procedimentos de licenciamento ambiental relativos à suinocultura no Estado. 
(-À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.159/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
encaminhado apelo aos Presidentes da República, do Senado, da Câmara 
Federal e do Conselho Monetário Nacional com vistas a que se reduzam as 
taxas de juros incidentes sobre os financiamentos rurais e que se faça a 
revisão da taxa de juros em longo prazo, instituindo-se outro índice que 
favoreça e estimule a agricultura mineira . 

W 1.160/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
g_ encaminhado apelo ao Presidente da RURALMINAS com vistas a que se 

agilize a entrega dos títulos de terra destinados aos pequenos produtores 
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Agropecuária.) 
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N° 1.161/2000, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja 
encaminhado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que se 
estude a viabilidade de se transformar a Delegacia de Polícia do Município de 
lnhapim em Delegacia Seccional.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.162/2000, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignada nos 
anais da Casa manifestação de aplauso ao Tiro de Guerra do Município de 
Curvelo pelos relevantes serviços prestados à comunidade. 

N° 1.163/2000, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento -
CPCD -, de Curvelo, por seu trabalho de apoio educacional e capacitação 
profissional para crianças e jovens.(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 1.164/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Venceslau Brás 
pelos 37 anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 1.165/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Conceição da 
Barra de Minas pelos 37 anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 1.166/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Piranguaçu pelos 
37 anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 1.167/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Coronel Xavier 
Chaves pelos 37 anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 1.168/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Piranguinho pelo transcurso de 37 anos de emancipação político-
administrativa desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 1.169/2000, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado 
apelo ao Coordenador de Assistência Farmacêutica, da Secretaria da Saúde, 
com vistas a que preste as informações que menciona, relativas ao Programa 
de Farmácia Básica.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.170/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Comarca de Contagem com 
vistas à apuração de denúncias de agressão de menores por policiais civis 
desse município. 

N° 1.171/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à apuração do 
assassinato de um trabalhador rural por policiais militares no Município de 
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Jacinto. (-Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da 
Assembléia com vistas à realização de um debate sobre segurança pública 
no Município de Montes Claros.(- À Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues. 

Proposições Não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 

~ 
~ 

Dispõe sobre a criação de incentivo, na forma de parcelamento do 
pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores- IPVA -, 
para os proprietários de veículos que não violarem o Código Nacional de 
Trânsito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o incentivo, na forma de parcelamento do Imposto 

sobre Propriedade de Veículos Automotores- IPVA -,para os proprietários de 
veículos que não violarem o Código Nacional de Trânsito. 

§ 1° - Para cumprimento do disposto neste artigo, o Estado parcelará o 
valor correspondente ao IPVA em 10 vezes iguais e consecutivas, sem 
cobrança de juros, desde que o índice inflacionário anual do País não 
ultrapasse 10%. 

§ 2° - Se o índice inflacionário anual do País for superior a 10%, será 
cobrado dos contribuintes, no parcelamento referido no parágrafo anterior, os 
juros correspondentes, utilizando-se como base de cálculo o percentual que 
exceder os 1 O% anuais. 

Art. 2° - O contribuinte que fizer jus ao incentivo e não desejar usufruir este 
benefício poderá optar pelo pagamento do imposto à vista. 

Art. 3° - Os órgãos de trânsito emitirão as guias do IPVA para os 
contribuintes beneficiados, com opções de pagamento à vista ou parcelados. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias . 

Art. 5°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se às disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: Em nosso País, os acidentes de trânsito são a terceira causa 

de morte e o segundo maior problema de saúde pública, só perdendo para a 
desnutrição. Oficialmente são 26 mil mortes por ano e 350 mil feridos por ano 
no trânsito brasileiro, e calcula-se que esse número chegue, 
aproximadamente, a 45 mil mortes, com o acréscimo dos óbitos ocorridos em 
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direitos como cidadão, com toda a liberdade de expressão, resgatada por 
iniciativa do Governador Itamar Franco. 

Sabemos que tivemos a sua contribuição, porque fomos até ao Governador 
e fizemos essa solicitação, já que S. Exa., quando Senador da República, foi 
autor do projeto de lei que também estendia aos militares das Forças 
Armadas esse mesmo direito. Agora, como Governador de Minas Gerais, 
repete essa iniciativa, tomando para si a responsabilidade de mandar para 
esta Casa um projeto de lei que, com certeza, devolverá aos policiais 
militares e aos do Corpo de Bombeiros Militares a mais profunda expressão 
de cidadania, que é o direito de se expressar livremente na qualidade de 
cidadão. Essas são as minhas palavras, Sr. Presidente, pois não poderia 
deixar passar em branco essa questão. Muito obrigado. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. A Presidência 
informa ao Plenário que o Deputado Anderson Adauto, na condição de 
Presidente desta Casa, proferiu a seguinte decisão. (-Lê:) 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o art. 81 do Regimento 

Interno, designa a Deputada Elbe Brandão e os Deputados Ivo José, Márcio 
Cunha, Sebastião Costa e Dalmo Ribeiro Silva para, sob a Presidência da 
primeira, comporem o Grupo Parlamentar instituído com a finalidade de 
coordenar as atividades relacionadas ao projeto Repensando o Brasil 500 
Anos Depois. 

Mesa da Assembléia, 29 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Hely Tarqüínio - indicando o 
Deputado Carlos Pimenta para membro efetivo da CPI do Narcotráfico, em 
substituição ao Deputado Antônio Carlos Andrada (Ciente. Publique-se. 
Cópias à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.); pela Comissão de 
Saúde - aprovação, na 30a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 
1.098/2000, do Deputado Wanderley Ávila; e pela Comissão Especial do 
Fundo SOMMA - informando a conclusão de seus trabalhos (Ciente. 
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Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final. 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A 
ESTUDOS SOBRE AS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS REALIZADAS 
COM RECURSOS DO FUNDO SOMMA- PROGRAMA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL, ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
I - Introdução 
Com o intuito de apoiar os municípios do Estado na elaboração e na 

implantação de projetos de desenvolvimento institucional, de saneamento 
básico e ambiental, de infra-estrutura urbana e de expansão de sua 
capacidade de investimento, foi criado o Fundo para Saneamento Ambiental, 
Organização e Modernização dos Municípios do Estado de Minas Gerais -
Fundo SOMMA -, através da Lei n° 11.085 de 30/4/93. 

Esse Fundo de financiamento reembolsável é constituído de recursos 
financeiros oriundos do Banco Mundial, do Estado de Minas Gerais, dos 
municípios e da COPASA-MG. 

Diversas obras foram financiadas em 136 municípios mineiros por contratos 
firmados pelos interessados e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A. - BDMG -, na qualidade de agente financeiro do Fundo SOMMA 
e mandatário do Estado. 

11 - Objetivos e constituição da Comissão 
Com a finalidade de se proceder a um balanço das operações de 

financiamento realizadas pelo Fundo, verificando se seus recursos foram 
devidamente aplicados e se os municípios estão liqüidando seus débitos, foi 
criada a Comissão Especial do Fundo SOMMA, a requerimento do Deputado 
Rêmolo Aloise, nos termos do inciso 11 do art. 111 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa, aprovado na reunião ordinária de 29/9/99. 

Foram eleitos Presidente o Deputado Arlen Santiago e Vice-Presidente o 
Deputado Amilcar Martins. 

Foi designado relator o Deputado Márcio Cunha. 
111- Reuniões da Comissão Especial do Fundo SOMMA 
1 a Reunião Ordinária - 4/11/99: 
Após a abertura da reunião, foram aprovados dois requerimentos de autoria 

do Deputado Arlen Santiago. O primeiro solicitava que se convidassem os 
Srs. Ricardo Tunes e Robson Napier para fazerem explanação na Comissão 
sobre o andamento dos projetos do Fundo SOMMA. O segundo solicitava 
que o Presidente do BDMG, Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, 
encaminhasse à Comissão o relatório das atividades do Fundo SOMMA. 

23 Reunião Ordinária- 11/11/99: 
A reunião se destinava a ouvir os Srs. Ricardo Ribeiro Tunes e Robson 

Napier, respectivamente Diretor de Operações e Gerente do Departamento 
de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do BDMG, e a discutir e votar 
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proposições da Comissão. 

Primeiramente, fez explanação o Sr. Ricardo Ribeiro Tunes, lembrando que 
o programa é derivado de um contrato assinado com o Banco Mundial, 
através de alteração da Lei n° 8.1 05, de 1993, no valor global de 
US$328.000.000,00, sendo US$145.000.000,00 do BIRD, US$85.000.000,00 
do Estado, US$23.000.000,00 da COPASA-MG e US$75.000.000,00 dos 
municípios. 

-

Segundo o convidado, foram beneficiados 136 munlciplos, num 
investimento de US$254.000.000,00, equivalentes aproximadamente a 
R$254.000.000,00 devido à paridade do dólar na época. Disse mais: que os 
financiamento até o momento são de US$180.000.000 00 faltando liberar 
US$12.000.000,00. Lembrou, ainda, que o primeiro' fi~anciamento foi 
concedido, em julho de 1995, à cidade de Betim. O convidado passou, então. 
a palavra ao Sr. Robson Napier, Gerente do Departamento de Infra-Estrutura 
e Desenvolvimento Urbano do BDMG, para maiores esclarecimentos. 

Iniciando sua explanação, o convidado alertou para o principal objetivo do 
programa: a mudança do modelo de gestão e o fortalecimento institucional 
dos municípios. Na sua opinião, o BDMG tem executado o programa de 
forma zelosa e, por se tratar de financiamento de instituição internacional, 0 

acompanhamento da execução tem sido bastante rigoroso. São duas 
auditorias externas e independentes por ano, além de auditorias do Banco 
Central e do Tribunal de Contas e da supervisão da Assembléia Legislativa. 

O convidado acrescentou que inicialmente não houve adiantamento de 
recursos, sendo estes liberados na forma de reposição de gastos efetuados. 
Posteriormente, os municípios passaram a ser financiados, e o retorno dos 
recursos criou um mecanismo perene de financiamento. 

O término da primeira etapa do Programa estava previsto para 1998, com 
os recursos originários do Banco Mundial e do Estado. Houve uma 
prorrogação do prazo por um ano, motivado pela desvalorização do real. ~m 
janeiro de 1999, com a desvalorização cambial abrupta, houve ma1or 
disponibilidade de recursos em reais, havendo nova prorrogação de prazo. 

Segundo o convidado, restam ainda no Banco Mundial cerca de 
US$35.000.000,00. Nova prorrogação está sendo proposta para o final do 
ano 2000. 

O programa é exemplar, segundo o Banco Mundial, e, na opinião do 
depoente, já logrou êxito no seu objetivo institucional. 

O Deputado Rêmolo Aloise solicitou a relação dos municípios 
contemplados com o SOMMA, desde a implantação do programa, 
especificando onde houve desembolso, quanto há a desembolsar e quais os 
contratos já realizados. Questionado pelo Deputado Arlen Santiago sobre a 
inadimplência dos municípios, o depoente afirmou que não há inadimplência. 



z 
õ 
.. 
-~ . .., 
E 
õ 

o 

"' " E 
::! 
"' v; 
~ 
<O 
o 

·< 

__ ,,,~ ...... --~, ··--·-·---------C"----.-

271 
3a Reunião Ordinária - 17/11/99: 
Foram apresentados dois requerimentos de autoria do Deputado Rêmolo 

Aloise. O primeiro solicitava documentos referentes ao Projeto SOMMA 
(licitações, atestados, lista de obras, preços, data de assinatura de 
convênios, contratos e recebimento de obras) aos Prefeitos de vários 
municípios. 

O segundo solicitava do Presidente da COPASA o envio de cópias dos 
convênios relativos ao Fundo SOMMA. 

Foi ainda reiterado o pedido de envio, pelo BDMG, da relação dos 
municípios contemplados com o Fundo SOMMA, para prosseguimento dos 
trabalhos da Comissão. 

43 Reunião Ordinária- 25/11/99 
Nessa reunião foram aprovados dois requerimentos: 
- do Deputado João Paulo, solicitando a prorrogação do prazo da Comissão 

por 30 dias; 
- do Deputado Arlen Santiago, solicitando a todos os Vereadores dos 

municípios beneficiados que manifestassem suas opiniões pessoais sobre a 
aplicação dos recursos do Projeto SOMMA em suas cidades. 

53 Reunião Ordinária - 2/12/99 
Com a presença do Deputado Bilac Pinto, substituindo o Deputado Rêmolo 

Aloise (por indicação da Liderança do PFL), foi aberta a reunião, dispensada 
a leitura da ata da reunião anterior. 

Foram aprovados dois requerimentos: 
- do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando o envio de convites aos 

Secretários da Fazenda ou Tesoureiros e aos Presidentes das Comissões de 
Licitação dos Municípios de Porteirinha, Araxá, Barbacena, Betim, Bocaiúva, 
Paraopeba, lbiá, Fruta! e São Sebastião do Paraíso, para prestarem 
esclarecimentos sobre o Projeto SOMMA, uma vez que até aquela data os 
documentos solicitados anteriormente não haviam sido enviados. Por 
sugestão do Deputado, a Comissão concordou ainda em que fossem ouvidos 
cinco convidados por reunião; 

- do Deputado Arlen Santiago, pleiteando seja solicitado ao Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o envio de informações 
urgentes sobre possíveis irregularidades no Convênio SOMMA com 36 
Prefeituras e, ainda, de uma avaliação dos preços praticados pelas diversas 
Prefeituras em itens semelhantes. Segundo o Deputado, essas informações 
referiam-se aos convênios acima de R$1.500.000,00. 

6a Reunião Ordinária- 09/12/99 
A finalidade da reunião seria ouvir o Secretário da Fazenda e os 

Presidentes das Comissões de Licitação dos Municípios de Araxá, 
Barbacena, lpatinga, Porteirinha e São Sebastião do Paraíso, além de 
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discutir e votar proposições da Comissão. 

Compareceram os Srs. Eustáquio Mendes Aguiar Júnior, Presidente da 
Comissão de Licitação do Projeto SOMMA de Porteirinha; Ug Queiroz, 
Secretário Municipal da Fazenda de São Sebastião do Paraíso, e Claudinei 
Pereira dos Santos, Presidente da Comissão de Licitação Municipal de São 
Sebastião do Paraíso. Os · Srs. José Flausino e Silas José Ferreira, 
representantes de Araxá; José Otávio e Tarcísio Washington de Carvalho, de 
Barbacena, não se encontravam presentes. O Secretário Municipal da 
Fazenda de lpatinga mandou um representante. 

Passou-se à oitiva de convidados. O Sr. Eustáquio Mendes Aguiar Júnior 
disse que era o Presidente da Comissão de Licitação de Porteirinha, no 
exercício de 1999, mas não participou efetivamente das licitações do Projeto 
SOMMA. Entretanto, achava que o processo devia estar em ordem, porque 
foi executado em conformidade com o BDMG. 

Resumidamente, após questões levantadas pelos Deputados, disse o 
representante de Porteirinha que: 

- não é o atual Presidente da Comissão de Licitação de Porteirinha; 
- o convênio com o BDMG foi assinado em 317198, para investimento em 

infra-estrutura urbana, e que os recursos não foram aplicados na íntegra; 
-o montante do convênio é de R$1.943.983,50; 
- o Tribunal de Contas do Estado ainda não emitiu parecer sobre a 

prestação de contas do município; 
-a empresa vencedora da licitação foi a Cross Construções; 
- será enviada à Comissão toda a documentação da licitação e suas 

medições. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite disse que recebeu denúncia de 

superfaturamento na cidade de Bocaiúva, relativamente ao Projeto SOMMA. 
O Presidente informou que o Secretário da Fazenda e o Presidente da 
Comissão de Licitação de Bocaiúva já estavam convidados a vir à Comissão. 

O Sr. Claudinei Pereira dos Santos, Presidente da Comissão de Licitação 
de São Sebastião do Paraíso, discorreu brevemente sobre o Projeto 
SOMMA. O Sr. Ug Queiroz, Secretário Municipal da Fazenda de São 
Sebastião do Paraíso, discorreu sobre os contratos e, respondendo aos 
Deputados Márcio Cunha e Rêmolo Aloise, disse que: 

- existem, atualmente, quatro contratos firmados com o BDMG, sendo três 
para canalização de córregos urbanos, e um, destinado à pavimentação 
asfáltica; 

-os quatro contratos somam R$3.785.965,91; 
-até outubro de 1999 foram gastos R$2.045.913,99, sendo 75% do BDMG, 

e correspondendo R$511.478,52 à contrapartida do município. 
O Sr. Claudinei Pereira dos Santos informou à Comissão que era assessor 
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do Prefeito Municipal e que toda a documentação das licitações havia sido 
protocolada na Comissão de Licitação do Projeto SOMMA, da qual era 
Presidente. 

Disse que 34 empresas retiraram editais, mas somente 13 apresentaram 
preços, e que a empresa Leão & Leão, com sede em Ribeirão Preto, SP, foi 
vencedora em 3 licitações de canalização. Segundo o convidado, existe um 
outro contrato com a Leão & Leão, independente do Projeto SOMMA, para 
asfaltamento de ruas, mas ele não sabia o preço por metro quadrado de 
asfalto. 

O depoente acrescentou ainda que não acompanhou a execução física dos 
projetos. 

Nesse ponto, foi informado pelo Deputado Rêmolo Aloise que, em 1997, o 
contrato para asfaltamento com a empresa Leão & Leão fixava o preço de R$ 
11 ,00 por metro quadrado; que, agora, o preço era de R$17,00 por metro 
quadrado e que havia um paralelismo de contratação. 

O Deputado acrescentou que tinha conhecimento do termo aditivo de 25% 
do valor contratado, dentro dos parâmetros legais. 

O Deputado Antônio Júlio interrompeu para dizer que seria perda de tempo 
ouvir o Presidente de Comissão de Licitação: "Sabe-se que os preços 
praticados nas obras do Projeto SOMMA são de arrepiar qualquer um, 
facilmente verificáveis nos documentos da Prefeitura de Pará de Minas, onde 
se cometeu um dos maiores assaltos que já vi até hoje, porque lá na minha 
cidade, quando foi feita a licitação, um Vereador fez constar em ata qual era 
a empresa que iria ganhar". 

Disse mais o Deputado Antônio Júlio: "em Pará de Minas, fizeram 100.000 
m de calçamento por R$ 3.800.000,00, e hoje faz-se por R$ 700.000,00. Está 
lá a placa para quem quiser ver. Esse foi um dos maiores escândalos e com 
o conhecimento do BDMG. Existe gente graúda metida nisso". 

O Deputado Arlen Santiago (Presidente) esclareceu que, ouvindo o 
Secretário da Fazenda e o ex-Presidente da Comissão de Licitação, queriam 
cruzar os preços praticados e que, em época oportuna, pediriam ao DER-MG 
para avaliar as obras . 

O Sr. Claudinei Pereira dos Santos afirmou ao Deputado que não 
estranhou o preço de R$ 17,00/m2 (mais de 50% superior) por não ser 
técnico e que enviará ao Deputado Rêmolo Aloise os Contratos 
Administrativos n°S 046/97 e 070/97. 

Em seguida, foram convidados o Sr. José Otávio Ferreira Amaral, 
Secretário Municipal de Fazenda de Barbacena, e o Dr. Tarcísio Washington 
de Carvalho, Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Barbacena. 

Antes da oitiva dos convidados, foi aprovado um requerimento do Deputado 
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Rêmolo Aloise, solicitando à Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
Paraíso informações referentes ao asfaltamento da Rua Dr. Luiz Pimenta 
Neves, para elucidação de dúvidas quanto à localização da mencionada rua 
e às obras nela realizadas. 

O Sr. José Otávio Ferreira Amaral afirmou que não residia em Barbacena à 
época do contrato com o BDMG, mas, ainda assim, afirmou saber que o 
contrato do Projeto SOMMA foi celebrado no primeiro semestre de 1994, com 
o BDMG e que as obras encerraram-se em 30/5/96. O Sr. Tarcísio 
Washington de Carvalho disse não fazer parte dos quadros da Prefeitura 
naquela época. 

O Deputado Rêmolo Aloise, acompanhado do Deputado Luiz Tadeu Leite, 
expressou sua preocupação "quanto às convocações para depoimentos de 
determinadas pessoas. Estas pessoas não têm conhecimento para prestarem 
informações à Comissão do Projeto SOMMA". 

Passou-se a ouvir a Sra. Mary Moura Castro, representante da Comissão 
de Licitação de lpatinga. Esclareceu-se que a Sra. Silvana Silva Andrade, 
Secretária Municipal da Fazenda de lpatinga, não estava presente por se 
encontrar em viagem a Salvador, BA, participando de um congresso. 

A Sra. Mary Moura Castro fez saber que não dispunha de informações a 
respeito da licitação das obras do Projeto SOMMA, em que pese ao fato de 
fazer parte da atual Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
lpatinga. Para essas licitações, foi constituída, à época, uma Comissão 
Especial cuja Presidência foi ocupada pelo Sr. Mário Lúcio Lima Brandão. O 
Presidente da Comissão Especial do Fundo SOMMA disse que iria convidar o 
Sr. Mário Lúcio a comparecer à Comissão. 

Por iniciativa do Deputado Rêmolo Aloise, foi aprovado requerimento 
dirigido à Prefeitura Municipal de lpatinga, solicitando todos os documentos 
das licitações referentes aos convênios entre a Prefeitura e a COPASA-MG 
nos últimos cinco anos, uma vez que existe suspeita de que a empreiteira 
contratada seja a mesma para as obras do Projeto SOMMA e da COPASA-
MG. 

A Comissão passou a ouvir o Dr. Antônio Eustáquio Tolentino, 
representante da Prefeitura Municipal de Porteirinha, convidado pelo 
Deputado Luiz Tadeu Leite. O convidado informou que todo o projeto foi 
realizado segundo o primado da lei, com a ajuda e as cautelas estabelecidas 
pelo BDMG. Acrescentou que cinco empresas compareceram à licitação e 
que a Empreiteira Cros foi a vencedora, com o valor de R$ 1.942.000,50; que 
o projeto está completamente concluído e que todos os documentos serão 
enviados à Comissão. Acrescentou que não havia condições de precisar o 
preço do metro quadrado de pavimentação, tendo em vista que, em 
determinadas áreas, houve necessidade de serviços de infra-estrutura. 
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1 a Reunião Extraordinária- 15/12/99 
Com a presença da Deputada Elbe Brandão substituindo o Deputado 

Amilcar Martins e do Deputado Luiz Tadeu Leite substituindo o Deputado 
Márcio Cunha, conforme a indicação de seus Líderes partidários, foi aberta a 
reunião para ouvir os Secretários Municipais da Fazenda atuais e ocupantes 
do cargo de Presidente da Comissão de Licitação à época do Projeto 
SOMMA das cidades de Betim, Bocaiúva, Paraopeba, lbiá e Frutal. 

O Presidente (Deputado Arlen Santiago) manifestou sua convicção de que 
a Comissão deve se transformar em uma CPI, tantos são os indícios de 
irregularidades. Informou que a Prefeitura de lpatinga não enviou dados e 
que as Prefeituras, quando o fazem, informam de maneira errônea. 

Em seguida, a Comissão passou a ouvir o depoimento do Sr. lvaldo Pires 
Diniz, Secretário Municipal da Fazenda de Bocaiúva quando da assinatura do 
Projeto SOMMA e atualmente ainda no cargo. 

O depoente afirmou que o valor do contrato entre a Prefeitura e o BDMG foi 
de R$ 1.454.848,54, tendo como contrapartida da Prefeitura R$ 484.949,52. 
Houve ainda um aditivo de 6% sobre o valor contratado com o BDMG, e o 
projeto foi totalmente realizado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite leu trechos de denúncia encaminhada ao 
Ministério Público pelo Vereador Dionésio Geraldo Pimenta, de Bocaiúva, 
acerca de fatos relacionados ao Projeto SOMMA. 

O Secretário Municipal de Bocaiúva Sr. Juma Nogueira Machado informou 
que foi contratada a empresa Holos Consultoria, de propriedade de Dario 
Rutier, para assessoramento não só nas obras do Projeto SOMMA como 
também no que mais fosse necessário. 

Ao responder a perguntas do Deputado Luiz Tadeu Leite, o Secretário caiu 
várias vezes em contradição. Um novo prazo foi dado aos convidados de 
Bocaiúva para apresentação da documentação completa e foi convidado o 

z Vereador Dionésio Geraldo Pimenta para prestar esclarecimentos. 
5 O Sr. Dionésio disse que a empresa vencedora da licitação foi a SEMOP e 
-~ que o Sr. Dario Rutier prestava serviço à cidade por meio da empresa 
·§ chamada CSD. Segundo ele, as empresas estão localizadas no mesmo 
~ endereço, na Rua do Ouro, em Belo Horizonte. O convidado informou que 
"' elas começaram fazendo serviço de limpeza urbana em Bocaiúva e 
~ posteriormente ganharam a licitação do Projeto SOMMA. 
~ Na opinião do depoente, o Serviço de Água e Esgoto - SAE - poderia fazer, 
~ diretamente, os serviços para a Prefeitura, por isso ele estranhava a 
~ contratação do SAE, autarquia municipal, para prestar serviços à SEMOP, 
.~ por um preço infinitamente inferior àqueles licitados no Projeto SOMMA. 
~ O Deputado Luiz Tadeu Leite solicitou, então, que fossem feitas mais 
~ investigações a respeito do contrato entre a SEMOP e a SAE. 
"' ~ 
E" 
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O Vereador Dionésio Geraldo Pimenta retomou a palavra e informou 

aos Deputados que em Bocaiúva existe um fundo de ampliação da rede de 
esgoto, com taxa cobrada na conta de água, e que a rede de esgoto é a 
mesma que foi motivo de licitação no Projeto SOMMA. 

Conclusão 
1 - Dos 39 municípios que receberam solicitação de envio de 

documentação dos processos de licitação, apenas 11 atenderam à 
solicitação enviada, o que revela certo desinteresse pela questão. 

2 - Foram convidados os Secretários da Fazenda e Presidentes das 
comissões de licitação à época de Porteirinha, Araxá, Barbacena, Betim, 
Bocaiúva, Paraopeba, lbiá, Fruta! e São Sebastião do Paraíso. Apenas dois 
municípios enviaram representação completa, conforme solicitado, sendo que 
alguns enviaram representantes que não participaram dos processos e outros 
sequer atenderam ao convite ou compareceram à Comissão. Os 
depoimentos foram controvertidos, e algumas suspeitas foram levantadas 
quanto à lisura nos procedimentos de licitação e execução das obras. Foram 
apresentados indícios de superfaturamento e contratação irregular para 
prestação de serviços. 

3 - Os documentos apresentados são insuficientes para se apurarem 
irregularidades. A falta de comparecimento de convidados impossibilitou o 
esclarecimento de dúvidas quanto aos procedimentos adotados nos 
processos licitatórios e na execução das obras. Entendemos, portanto, que 
outras providências devem ser adotadas para que se cumpra a finalidade da 
Comissão. 

Recomendações: 
Diante dos fatos apurados, a Comissão sugere as seguintes providências: 
1 - encaminhar uma cópia deste relatório à Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária, à qual compete a fiscalização da aplicação dos 
recursos do Estado bem como o acompanhamento da execução de políticas 
públicas; 

2 - encaminhar uma cópia deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado, 
pois é seu dever constitucional, conforme o art. 76, VIl, da Constituição do 
Estado a fiscalização contábil, financeira e orçamentária em órgão de 
qualquer dos Poderes; 

3 - instaurar uma CPI para analisar o assunto, em virtude da gravidade dos 
fatos apresentados, do desencontro das informações prestadas pelos 
depoentes, da falta de apresentação dos documentos solicitados, da falta de 
comparecimento de convidados e de denúncias apresentadas ao Ministério 
Público Estadual. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Arlen Santiago, Presidente- Rêmolo Aloise, relator- Eduardo Brandão. 
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- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento 

Interno. 
Despacho de Requerimentos 

-A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXII do art. 232 do 
Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade, 
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja destinada 
a 1 a Parte de uma reunião ordinária para homenagear a Faculdade de 
Ciências Médicas de Minas Gerais pelos 50 anos de sua fundação. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Hely Tarqüínio e João 

Leite, em que, na forma regimental, solicitam sejam convidados os Srs. 
Maurício Guedes, Secretário de Transportes, e Antônio Bortoletti, Diretor-
Geral do DER-MG, para, com urgência, prestarem depoimento, em Plenário, 
sobre a contratação, sem licitação pública, de empreiteiras para obras de 
recuperação de rodovias no Sul de Minas. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins- Sr. Presidente, não havendo "quorum" para a 

continuação dos trabalhos, gostaria de solicitar a V. Exa. que encerrasse a 
reunião. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Rogério Correia)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 1 O, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 10/3/2000 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Antônio Júlio - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -

Fábio Avelar -João Paulo- José Henrique - Marco Régis. 
Falta de "Quorum" 

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)- Às 9h15min, a lista de 
comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 13, às 20 horas. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: Ata- 2a Parte (Ordem do 
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Inexistência de "quorum" qualificado para votação da proposta de emenda à 
Constituição - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 427/99; 
discursos dos Deputados João Leite e Hely Tarqüínio; questões de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
para discussão - Registro de presença - Discussão, em 1° turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 2/99; designação de relator; emissão de 
parecer pelo relator; discursos dos Deputados Luiz Tadeu Leite e João Leite; 
questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; 
existência de "quorum" para a continuação dos trabalhos; discurso do 
Deputado João Leite; questão de ordem - Encerramento. 

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aílton Vilela -Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo- Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- Ivo José-
João Batista de Oliveira -João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 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. 

1a Parte 
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Ata 

-O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 56, em virtude de sua 
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" qualificado para a votação de proposta de emenda à Constituição, 
mas que existe para a apreciação das demais matérias da pauta. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 427/99, do Deputado 
Ronaldo Canabrava, que institui a Semana de Combate ao Alcoolismo no 
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Saúde opinou por 
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda n° 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou 
o projeto à Comissão de Saúde, que opina pela rejeição da Emenda n° 2. 
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Assembléia, queremos encaminhar a votação, em turno único, do 
Projeto de Lei n° 427/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que institui a 
Semana de Combate ao Alcoolismo no Estado. 

Somos favoráveis a esse projeto, porque consideramos que o alcoolismo é 
um mal que tem alcançado a nossa população, tem sido um instrumento de 
violência e um agente da desagregação familiar. 

Podemos sentir também os efeitos do alcoolismo no trânsito, no Estado. 
Pesquisa recente demonstra que mais de 70% dos motoristas envolvidos em 
acidentes ocorridos em Minas tinham feito uso de bebida alcoólica. Não há 
dúvida de que o assunto merece a atenção das autoridades. 

Creio que, em bom momento, o Deputado Ronaldo Canabrava propõe que 
tenhamos uma semana de campanhas e palestras, com a possibilidade de 
levar às escolas da rede estadual informações aos jovens sobre os males do 
alcoolismo. E é justamente com os nossos jovens que as autoridades devem 
ter maior cuidado, para impedir que eles se tornem dependentes do álcool e 
que gerem, no futuro, um problema maior não apenas para si, mas também 
para suas famílias e para a sociedade, já que dispomos de todas essas 
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informações em relação à violência, e os dados da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, especialmente, são contundentes e não deixam dúvida, 
sobretudo em relação à violência familiar e à violência contra as mulheres. E 
sabemos que na grande maioria das vezes essa violência advém justamente 
da prática do alcoolismo. 

Campanhas que visem a combater o alcoolismo, como a que teríamos a 
partir da aprovação desse projeto, com palestras, debates, seminários, fóruns 
técnicos e outras formas que porventura possam ser criadas para o combate 
a esse vício, é algo que deve merecer o apoio de todos nós. 

Temos acompanhado em nosso Estado, infelizmente, os avanços das 
dependências química e do álcool. Conhecemos o trabalho de muitas 
pessoas que estão empenhadas no combate e na prevenção do uso de 
drogas. Lembro-me de um grande companheiro nosso, o Prof. Elias Murad, 
com a ABRAÇO, que tem desenvolvido um trabalho importantíssimo no 
Estado, organizando essas campanhas educativas e procurando resgatar os 
nossos jovens dependentes químicos e do álcool. Conhecemos muitos outros 
movimentos que também são direcionados ao combate ao uso de drogas, à 
prevenção e ao resgate desses jovens. 

Muitas vezes, conversando com especialistas, ouvimos deles algo 
preocupante. Os especialistas, os médicos, aqueles que trabalham com o 
resgate de nossos jovens dependentes químicos e dependentes do álcool 
conseguem números muito bons em relação à dependência química, mas os 
números não são os mesmos em relação à dependência do álcool. 

Dizem os especialistas que é muito mais difícil recuperar um alcoólatra do 
que um dependente químico. Então, consideramos que este é o momento 
certo para todos fazerem essa reflexão, e não apenas os especialistas. É 
preciso que o Estado, como um todo, reflita sobre esse assunto. Creio que é 
muito importante que a Assembléia Legislativa chame especialistas, para que 
possamos discutir esse assunto e, a partir da proposta do Deputado Ronaldo 
Canabrava e de uma discussão ampla - o projeto prevê até a possibilidade da 
realização de seminários e fóruns técnicos -, a Assembléia tenha subsídios 
para apresentar uma lei que ajude no combate e na prevenção do uso do 
álcool em nosso Estado. 

Devemos também, além daquilo que já temos feito quanto ao combate ao 
tráfico de drogas, avançar, a partir daquela discussão, no sentido de resgatar 
os nossos jovens dependentes químicos e dependentes do álcool. Somente 
em Belo Horizonte, apenas na Divisão de Tóxicos da Gameleira, temos hoje 
245 jovens, entre 20 e 25 anos, envolvidos com o tráfico de drogas. Alguns 
deles são dependentes químicos, e a Assembléia Legislativa precisa discutir 
esse problema no âmbito das comissões, no Plenário ou em seminários. 
Creio que, a partir desse projeto de lei - que, esperamos, será sancionado 
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pelo Governador -, poderemos nos inteirar mais desse problema que a 
cada dia cresce mais em nosso Estado, alcançando nossos jovens. · . 

Assim, além da CPI que combate o tráfico, a Assembléia Legislativa tera 
também uma proposta para o resgate dos jovens e para sua recuperação. 
Por tudo isso, quero encaminhar favoravelmente a essa proposta. Espero 
que essa iniciativa do nobre Deputado Ronaldo Canabrava seja a primeira. 
Tenho a certeza de que o projeto receberá também o apoio do Governo ~o 
Estado, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde e da Secretana 
de Esportes. A Assembléia Legislativa precisa, de alguma forma, sistematizar 
a discussão em torno desse grave problema que vivemos no Estado. 
Estamos perdendo muitos jovens. Os acidentes de trânsito estão aí para 
comprovar isso. Nossos jovens têm morrido justamente nessa idade. 
Perdemos muitas vidas no trânsito e vemos que o problema das drogas e do 
álcool precisa ser solucionado. Estamos com um número altíssimo de 
homicídios. Por tudo isso, quero parabenizar o Deputado Ronaldo Canabra~a 
pela sua preocupação. Votaremos favoravelmente a esse projeto. Mu1to 
obrigado. 

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

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos a 
tribuna para encaminhar a votação do projeto do Deputado Canabrava, que 
institui a Semana de Combate ao Alcoolismo, a ser realizada anualmente no 
mês de junho, na semana em que estiver inserido o dia 10. 

Pelo art. 2°, a Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com a 
Secretaria de Estado da Saúde, promoverá as campanhas educativas de 
combate ao alcoolismo. 

É muito oportuno esse projeto, porque trata de um assunto que traz muito 
prejuízo a nossa sociedade. O vício do alcoolismo, por conceito, é paixão, e 
paixão é manutenção de um desejo que é lesivo ao ser humano. O álcool 
degenera primariamente o organismo humano, sobretudo no aspecto 
neurológico. Só depois há alterações do comportamento. Há uma 
degeneração, uma destruição progressiva do sistema nervoso. Se o sistema 
nervoso é que capta, que integra, que percebe os estímulos e que dá 
consciência ao indivíduo, dá-lhe o norte para sobreviver, comandar, decidir, 
com certeza, o álcool vai prejudicá-lo muito. Estamos cansados de ver as 
estatísticas dos desastres provocados pelo álcool. Em que pese às medidas 
legais para evitar que o indivíduo faça uso do álcool, quando no comando de 
um veículo, esse projeto é muito oportuno, porque o álcool degenera de 
forma irreversível o organismo. Não há volta, não há tratamento para o que 
ele já lesou. Ele provoca uma série de doenças, como úlcera, pancreatite, 
etc. Todas essas doenças provocadas pelo álcool são mortais. 
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A nossa sociedade, de modo geral, é alcoólatra, porque o conceito de 

alcoólatra é aquele que faz uso freqüente do álcool, seja em pequena ou 
grande quantidade. Se fizermos uma análise, é bem maior o percentual de 
pessoas que usam bebida alcoólica e que não se consideram alcoólatras. A 
tal de bebida social é também um vício social. Esse projeto estabelece 
exatamente regras que podem melhorar os índices de alcoolismo no Estado 
de Minas Gerais. 

Gostaríamos de parabenizar o Deputado por essa feliz iniciativa. o PSDB 
vai votar favoravelmente ao projeto. À medida que esse projeto for 
implantado nas Secretarias da Educação e da Saúde, isto é, que as medidas 
preventivas passarem a ser propagadas na semana do alcoolismo, as 
pessoas vão ter mais consciência desse problema. O mundo todo está contra 
o tabaco e contra o álcool. Esse binômio tabagismo-alcoolismo mata muito. 
Precisamos, cada vez mais, incrementar campanhas para prevenir esses 
dois tipos de vícios, que aumentam a mortalidade em Minas Gerais e no 
Brasil. Temos estatísticas de fins de semana, nos prontos-socorros, nos 
prontos atendimentos. Há uma quantidade enorme de pacientes, com 
fraturas as mais diversas. O vício contribui para aumentar o índice de 
mortalidade. Esse projeto de lei é um corolário das medidas que existem, das 
campanhas que já existem de combate ao alcoolismo. 

O alcoolismo já é antigo. Na mitologia grega existe até o deus do álcool. A 
humanidade já traz esse vício há anos. A mitologia foi inventada para a 
burguesia dominar a plebe, para manter a escravidão. O álcool já foi usado 
para isso também. Há vários episódios em que o álcool foi usado para 
escravizar as pessoas. As pessoas em estado de alcoolismo fazem muita 
coisa que normalmente não fazem. À medida que bebem, elas ficam 
alcoolizadas cronicamente. A consciência da pessoa, em que pese a estar 
em estado de vigília, não usando álcool naquele momento, sofre os efeitos 
deletérios do álcool. 

O nosso amigo Deputado Ronaldo Canabrava foi muito feliz ao instituir a 
Semana de Combate ao Alcoolismo. Esperamos que o Governador Itamar 
Franco, na sua visão de homem digno e sério, sancione esse projeto, 
regulamentando-o imediatamente. 

Gostaria de fazer um alerta que sempre faço desta tribuna: em 80% das 
propostas sancionadas pelo Governador, não só pelo atual mas pelos outros, 
o Poder Legislativo tem de pedir que ele as regulamente. Tenho a impressão 
de que a despesa que ele vai ter para regulamentá-lo por um decreto-lei e 
passar para lei imediatamente vai constituir uma grande economia para o 
Estado . 

Temos de conscientizar a população sobre os efeitos deletérios do álcool. 
Isso tem de passar a ser um reflexo condicionado pela força da propaganda. 
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Aqui já não é mais subliminar, é uma propaganda efetiva contra o álcool. 
Aí, sim, o Governador pode determinar os gastos necessários para se 
implantar uma luta permanente, crônica, contra o álcool pelas Secretarias da 
Saúde e da Educação. Esperamos que o Governador acolha, efetivamente, 
esse projeto. 

Fazemos as leis, que passam pelas comissões de direito, são aprovadas 
pelo Plenário e encaminhadas ao Governador, que as sanciona, mas depois 
não as regulamenta. O Governo fica sempre imperial, o Executivo sempre 
comandando e definindo as coisas. Esperamos que o projeto do Deputado 
Ronaldo Canabrava seja o projeto de todos nós e seja implantado em Minas 
Gerais definitivamente. Parabéns a ele. Muito obrigado pela oportunidade de 
fazer a defesa do projeto. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, neste momento, solicitamos o 

encerramento, de plano, da reunião porque não há "quorum" para a 
continuação dos trabalhos. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 
para a recomposição do número regimental. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - É regimental. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados para a 
recomposição do "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Responderam à chamada 34 

Deputados. Não há "quorum" para votação, mas o há para a discussão das 
matérias constantes na pauta. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com prazer, a presença em 

Plenário do Deputado Federal Glycon Terra Pinto Júnior, desejando-lhe boas-
vindas. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 2/99, do 
Deputado Durval Ângelo, que altera a Seção 111 do Capítulo 11 da Constituição 
do Estado e acrescenta art. ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos 
termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa 
relator o Deputado Luiz Tadeu Leite, para emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 2/99. A Presidência indaga do relator se está em 
condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, estou em condições de 
emitir o parecer. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 2/99 
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Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como primeiro 
signatário o Deputado Durval Ângelo, a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 2/99 altera a Seção 111 do Capítulo 11 da Constituição do Estado e 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Em virtude de ter se esgotado o prazo regimental para o pronunciamento 
da Comissão Especial a que foi atribuída a matéria, a Presidência desta Casa 
determinou a sua inclusão na ordem do dia, consoante dispõe o art. 141 do 
Regimento Interno. 

Nos termos do§ 2° do art. 145 do citado diploma procedimental, cumpre a 
este relator emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
A proposta de emenda à Constituição em estudo tem o objetivo de 

promover a unificação das instâncias recursais do Judiciário mediante a 
extinção do Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, transferindo 
ao Tribunal de Justiça todas as atribuições que tocam àqueles órgãos 
judiciários, mantidos, contudo, os Conselhos de Justiça Militar, com suas 
atribuições e competências na Primeira Instância. 

A reestruturação do Judiciário nos termos propostos impõe a supressão 
dos dispositivos constitucionais que aludem à existência do Tribunal de 
Justiça Militar e do Tribunal de Alçada, bem como alterações nos demais 
preceitos constitucionais que se fazem necessárias para adaptá-los à nova 
configuração da justiça estadual estabelecida pelo projeto. 

A proposição determina ainda modificações incidentes sobre o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos seguintes: as 
atribuições e as competências do Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça 
Militar passam a ser exercidas pelo Tribunal de Justiça; os cargos de Juiz de 
Alçada e de Juiz do Tribunal de Justiça Militar se transformam em cargos de 
Desembargador, mantida a classe de origem, para efeito de composição do 
quinto constitucional; ficam mantidas as composições dos Grupos de 
Câmaras e das Câmaras Isoladas do Tribunal de Alçada até que o 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça disponha sobre o assunto; os atuais 
ocupantes de cargos do Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de 
Alçada e do Tribunal de Justiça Militar são transferidos para o Tribunal de 
Justiça, onde continuarão a exercer as mesmas atribuições, até que a Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado disponha sobre a matéria; fica a 
cargo do Presidente do Tribunal de Justiça o encaminhamento à Assembléia 
Legislativa de projeto de lei dispondo sobre a nova organização e o 
funcionamento do Tribunal de Justiça . 

Eis, em síntese, a matéria tratada na proposição. O seu exame conduz à 
constatação de que são inúmeras as razões que apontam para a unificação 
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das vias recursais do Judiciário, a começar pela racionalização dos 
serviços, seja de natureza administrativa, seja de ordem jurisdicional. A 
instrumentação dos meios necessários ao pleno funcionamento do Tribunal 
de Alçada pressupõe todo um aparato organizacional próprio, o mesmo 
ocorrendo com referência ao Tribunal de Justiça, sendo certo que, havendo a 
fusão dessas Cortes, ter-se-ia, como conseqüência imediata, a 
racionalização administrativa, visto que, em substituição às duas estruturas 
organizacionais paralelas, teríamos apenas uma estrutura administrativa. 

Também aspectos de ordem jurisdicional estão a respaldar a fusão do 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada. Citem-se, como exemplo, os 
inúmeros conflitos de competência que surgem entre os dois órgãos 
judiciários, comprometendo o livre curso dos feitos que ali tramitam e, por 
conseguinte, atrasando a prestação da tutela jurisdicional, com prejuízos 
incalculáveis para os jurisdicionados. Extinto o Tribunal de Alçada e 
repassadas suas atribuições para o Tribunal de Justiça, a possibilidade de 
ocorrência desses conflitos simplesmente deixaria de existir. 

Cumpre ressaltar que, originariamente, a razão determinante do surgimento 
do Tribunal de Alçada foi a necessidade de se criar uma instância judiciária 
com competência para processar e julgar, em grau recursal, causas de 
pequeno valor, bem como infrações de pequeno potencial ofensivo. 
Posteriormente, expandiram-se as competências deferidas a esse Tribunal, 
desvirtuando-o de sua finalidade originária. Atualmente, o Tribunal de Alçada 
julga causas de importância equivalente àquelas cometidas ao Tribunal de 
Justiça, fixando-se a competência de um e de outro somente em razão da 
matéria. Tanto é assim, que, das decisões emanadas do Tribunal de Alçada, 
cabem recursos apenas para o Superior Tribunal de Justiça e para o 
Supremo Tribunal Federal, à maneira do que ocorre com relação ao Tribunal 
de Justiça. Saliente-se, outrossim, que a instituição dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais reforça ainda mais a tese da unificação, porquanto a esses 
compete o julgamento das causas de pequeno valor e das infrações de 
pequeno potencial ofensivo, as quais, conforme dito, foram o motivo 
determinante da criação do Tribunal de Alçada. 

É de considerar, ainda, como outro aspecto positivo da proposta em 
exame, o fato de que a pretendida unificação tornaria, para os magistrados, 
menos penosa a ascensão ao cargo de Desembargador, o que representaria 
um atrativo a mais para a carreira da magistratura. Como conseqüência 
lógica, teríamos o recrutamento de candidatos mais qualificados para o 
exercício da atividade judicante. Outra conseqüência importante é que seriam 
alçados ao órgão máximo do Judiciário magistrados mais jovens, a cujo 
entusiasmo e dinamismo se somariam a experiência e a ponderação dos 
Desembargadores mais antigos, dando lugar ao equilíbrio pluralista e 
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democrático que deve marcar um órgão colegiado. 

Quanto ao Tribunal de Justiça Militar, impõe-se a sua extinção, visto que a 
sociedade civil já não tolera o fato de que militares tenham um foro especial 
para julgá-los, sobretudo quando incorrem em ilícitos penais que atentam 
contra os bens jurídicos mais caros à sociedade, tais como a liberdade, a 
vida e a integridade física dos cidadãos. Essas infrações haveriam de ser 
processadas e julgadas pela justiça comum, eliminando-se, assim, a 
ocorrência de decisões marcadas pelo corporativismo. 

Analisados os aspectos atinentes ao mérito da proposta, cumpre 
procedermos ao exame da matéria sob a perspectiva jurídico-constitucional. 
Nesse passo, é nuclear para a compreensão do tema o disposto no art. 96, 
inciso 11, alíneas "c" e "d", da Constituição Federal. Tais preceitos 
estabelecem a competência privativa do Tribunal de Justiça para inaugurar o 
processo legislativo em matéria relativa à criação ou à extinção dos tribunais 
inferiores, bem como à alteração da organização e da divisão judiciárias. À 
vista desses dispositivos, a proposição em exame sofre a objeção de conter 
um vício de iniciativa insanável, pois que somente o Judiciário, mais 
precisamente o Tribunal de Justiça, poderia deflagrar o processo de 
produção normativa sobre a matéria. Haveria, assim, por parte do Legislativo, 
uma usurpação de parcela de poder constitucionalmente deferida ao 
Judiciário. 

Ora, essa tese é equivocada, porquanto desconsidera o fato de que a regra 
instituidora da reserva de iniciativa vincula tão-somente o legislador ordinário, 
mas não o legislador investido de poderes constituintes. Dito noutros termos, 
somente para a produção de normas infraconstitucionais tem aplicação a 
regra de iniciativa privativa, mas em matéria de preceitos constitucionais é 
lícito ao legislador constituinte deflagrar o processo normativo, tanto mais no 
caso em análise, pois se trata da estruturação do Poder Judiciário. Com 
efeito, a Constituição Federal confiou ao constituinte estadual a tarefa de 
estruturação dos Poderes Estaduais. Nesse mister, ele somente está jungido 
aos princípios emanados da Carta Federal, não se sujeitando, pois, à 
limitação da reserva de iniciativa, que se volta para o legislador ordinário. A 
esse propósito, é oportuna a transcrição do§ 1° do art. 64 da Carta Estadual, 
dispositivo que se refere à proposta de Emenda à Constituição, vazado nos 
seguintes termos: 

"Art. 64- .............................. . 
§ 1° - As regras de iniciativa privativa pertinentes a legislação 

infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação da 
proposta de que trata este artigo". 

Tal fato decorre da posição de supremacia que a norma constitucional 
ostenta em relação à norma ordinária, o que é perfeitamente compreensível 
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tendo em vista os processos de formação de uma e da outra. Uma opção 
política, para ser traduzida em norma jurídica de "status" constitucional 
demanda um "quorum" qualificado, ao passo que a maioria simples é 
suficiente para assegurar a positivação de uma norma ordinária. Eis o 
principal traço distintivo entre uma normatividade superior, de índole 
constitucional, e a outra, de natureza ordinária, esta sim, sujeita à limitação 
imposta pela reserva de iniciativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição n° 2/99. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 2000. 
O Sr. Presidente - Em discussão, a proposta. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, tenho conhecimento de que essa matéria tramita na Casa há 
algum tempo e refere-se a um assunto que mexe com os altos interesses e 
as altas esferas do Poder Judiciário mineiro. 

Depois de conversar com Desembargadores, Juízes, integrantes da 
magistratura mineira das duas Cortes, pude constatar que, embora haja uma 
resistência histórica fundada em argumentos que não condizem com a 
realidade moderna, os Tribunais de Alçada do País inteiro estão deixando de 
existir. Parece-me que apenas três ou quatro Estados da Federação ainda 
possuem a estrutura do Tribunal de Alçada. 

Como foi analisado no relatório, muitas vezes o Tribunal de Alçada se 
sobrepõe às atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça. Por isso, 
nada mais lógico que a unificação dos dois. Tão lógico é que está tramitando 
no Congresso Nacional um projeto da Deputada Zulaiê Cobra, sugerindo a 
extinção dos Tribunais de Alçada que ainda restam no Brasil e a unificação 
de sua atividade com a dos Tribunais de Justiça. O projeto já foi aprovado na 
Câmara. 

A conclusão a que se chega é que, apesar das posições em contrário, mais 
dia, menos dia, por força de lei federal, a unificação acabará acontecendo e 
virá a fortalecer o Tribunal de Justiça do Estado, que acabará sendo o único 
órgão de julgamento e decisão de todos os feitos na área cível, na criminal e 
em outras áreas específicas. 

Esse, Sr. Presidente, é o parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 2/99, do Deputado Durval Ângelo, que, segundo informações, 
contempla e atende à vontade de grande parte do Judiciário mineiro. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para discutir, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado José Braga, Srs. 

Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia, 
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pretendemos discutir a Proposta de Emenda à Constituição n° 2/99, que 
altera a Seção 111 do Capítulo 11 da Constituição do Estado e acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

- A Proposta de Emenda à Constituição n° 2/99, lida pelo Deputado João 
Leite, foi publicada na edição de 25/2/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio- Quero continuar ouvindo V. Exa. Eu teria uma 

proposta a fazer, mas vamos aguardar V. Exa. A minha proposta, Deputado 
João Leite, é que a Presidência encerre de plano a reunião, já que não temos 
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Marco Régis)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. Com a 

presença de 19 Deputados nas comissões, totalizamos 35 Deputados. 
Portanto, há "quorum" para a continuação da discussão. Com a palavra, o 
Deputado João Leite para continuar a discutir a matéria. 

O Deputado João Leite - Continuamos a discutir a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 2/99, que, aliás, já tem parecer favorável à unificação dos 
tribunais. O parecer é do Deputado Luiz Tadeu Leite, que apresentou seu 
relatório hoje, em Plenário, avaliando que ela deve acontecer. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Como o Presidente 
interrompeu sua fala para verificação de "quorum", vou também aproveitá-la 
para parabenizar os colegas e funcionários desta Casa que torceram ontem 
pelo América. Temos um time que é o primeiro campeão da Copa Sul-Minas. 
Foi uma vitória sofrida. V. Exa. entende bem o que estou falando, porque já 
teve oportunidade de defender o gol do América, já jogou pelo meu clube. 
Nós, americanos, demoramos a ganhar um torneio como esse, um torneio 
mais importante até que o Campeonato Mineiro. 

Mas, ontem, na hora da comemoração, mandamos um trio elétrico para a 
Av. Afonso Pena. Infelizmente, a Polícia Militar impediu-o de tocar, porque já 
tinha passado meia hora do dia de ontem. Se fosse o time do Cruzeiro ou o 
do Atlético, com certeza seria permitido. Fica aqui o protesto dos americanos, 
mas a lei do silêncio deve ser respeitada. Nós, americanos, como somos uma 
torcida bem-educada e organizada, respeitamos ontem essa posição. 
Gostaria de saudar todos os americanos de Minas Gerais, pois estávamos 
acostumados a dizer: "No ano que vem, tem mais". Hoje podemos dizer que 
este ano tem mais, porque vamos ter outros títulos pela frente e porque o 
América encontrou o seu rumo, com a nova administração, com a meninada 
e com a força de um time jovem, como V. Exa. bem sabe. 
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O Deputado João Leite - Junto-me a V. Exa. nessa merecida 

homenagem ao América, pela vitória nessa Copa, em que estavam reunidos 
os times do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais. O 
América teve esse mérito. Parabenizo o América e sua torcida por essa 
vitória belíssima. 

Mas, retornando à discussão da Proposta de Emenda à Constituição n° 
2/99, já que o Sr. Presidente considerou que temos "quorum", temos 19 
Deputados em reuniões de comissões, continuaremos a discuti-la. Temos, 
neste momento, no Congresso, a tramitação da reforma do Judiciário, em 
que vemos contempladas algumas dessas propostas. Ela está merecendo 
uma discussão no Congresso. A Deputada Zulaiê Cobra, do PSDB, é a 
relatora. O art. 46 é pela extinção do Tribunal de Alçada. Já existe essa 
discussão na reforma, mas não sabemos por quanto tempo ainda ela 
continuará no Congresso. Agora, o Deputado Durval Ângelo pretende, com a 
assinatura de vários outros Deputados, que, em Minas Gerais, tenhamos a 
unificação dessas instâncias. 

Na sua justificação, o Deputado diz que a proposta para a apreciação da 
Casa objetiva unificar as instâncias recursais, mantendo-se, contudo, as 
atribuições e a competência da primeira instância militar e da justiça comum. 
(-Lê:) 

"Para tanto, extinguem-se o Tribunal de Alçada e Tribunal de Justiça Militar, 
passando para o Tribunal de Justiça as competências hoje conferidas a 
esses dois órgãos do Poder Judiciário. A tradição legislativa, em nosso País, 
de instituir prerrogativas de foro para o militar tem como antecedentes mais 
recentes a ditadura de Vargas e, posteriormente, o regime militar implantado 
em 1964. Fruto cultivado durante períodos de exceção, resulta ela de uma 
vontade legislativa impregnada de objetivos autoritários, próprios de governos 
descumpridores dos sagrados preceitos atinentes à liberdade de garantias 
individuais." 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Gostaríamos de cumprimentar o 
ilustre Deputado João Leite pela sua bravura, pelo seu trabalho nesta Casa, 
agora fazendo a discussão do projeto do ilustre Deputado Durval Ângelo, que 
propõe a extinção dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar para se 
reunirem numa única instância. Observamos atentamente a posição e a 
ilustração do Deputado João Leite. 

Questão de Ordem 
O Sr. Presidente - Neste momento, Sr. Presidente, Deputado José Braga, a 

quem damos as boas-vindas, gostaria de solicitar o encerramento, de plano, 
da reunião, tendo em vista a inexistência de "quorum". 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
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"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunrao, 
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 
ATA DA 1a R~UNIÃO CONJU_NTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA 

PREVIDENCIA E DA AÇAO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de março de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Cristiano 
Canêdo e João Leite, membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social; João Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, 
membros da Comissão de Direitos Humanos. Estão presentes, também, os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Edson Rezende. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta 
das Comissões, cuja finalidade é obter esclarecimentos sobre as atuais 
condições de trabalho dos funcionários da ACESITA e analisar as 
conseqüências das dispensas efetivadas por essa empresa. Após, a 
Presidência lê ofícios de representante da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT - e da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora-Chefe, em 
que justificam o não-comparecimento à reunião. Prosseguindo, os Deputados 
Ivo José e João Leite, autores do requerimento que deu origem à reunião, 
usam da palavra para fazer suas considerações iniciais. A seguir, a 
Presidência convida a tomar assento à mesa os Srs. Nilton Ribeiro de 
Carvalho, Superintendente Geral da Polícia Civil, representando o Sr. Mauro 
Ribeiro Lopes, Secretário da Segurança Pública; Major Rogério Andrade, 
representando o Cel. PM. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante da PMMG; José 
Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor de Polícia do Estado; Gildásio José 
Ribeiro, Presidente da METASITA, e João Paulo Pires Vasconcelos, ex-
Deputado Federal. Com a palavra, os convidados discorrem sobre o assunto 
em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião conjunta, a se realizar no dia 2/3/2000, às 14h30min, no 
auditório da Assembléia, com a finalidade de se discutirem e votarem 
proposições das Comissões, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Ivo José, Presidente -João Leite - Luiz Menezes- Maria Tereza Lara - Luiz 

Fernando Faria. 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Aílton Vilela- Ambrósio Pinto- Arlen Santiago- Bilac Pinto- Dalmo Ribeiro 

Silva- Dimas Rodrigues- José Henrique- Marco Régis- Mauri Torres- Paulo 
Piau. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, 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 exraordinária de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
. MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As dez horas do dia vinte e nove de fevereiro de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Aílton Vilela e José 
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Encerrada a 1 a Parte da reunião, a 
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Em 
seguida, submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 
1.049 a 1.052/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.057/2000, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, e 1.062 a 1.071/2000, da Deputada 
Maria Olívia, que são aprovados. Logo após, o Deputado José Henrique 
apresenta requerimento em que solicita seja realizado debate público com o 
objetivo de se discutir o transporte alternativo na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O 
Presidente procede à leitura de nota técnica, elaborada pela Área de 
Consultoria Temática desta Casa, sobre requerimento da Deputada Maria 
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Tereza Lara, em que solicita seja realizada visita da Comissão à cidade 
de ltaguara para se discutir a inclusão desse município na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte; e, após ser discutida a nota, determina seu 
encaminhamento à Deputada para conhecimento. A Presidência registra a 
presença do Sr. Álvaro de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal de Pocrane. 
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, 14 de março de 2000. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela -José Henrique. 
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, Luiz 
Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão. Na 
ausência do Presidente, Deputado Ivo José, o Deputado Ronaldo Canabrava 
assume a direção dos trabalhos. Havendo número regimental, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 
Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 1a Parte da 
reunião, passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s 
671 e 687/99, ambos com a Emenda n° 1, e 688/99 na forma proposta. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. A 
Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado Ivo José, em que 
solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a Comissão de 
Direitos Humanos a fim de se debaterem, em audiência pública, as 
demissões promovidas pela ACESITA e o descumprimento de acordos e da 
legislação trabalhista por parte dessa empresa. Após, a Presidência lê 
requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada 
audiência pública da Comissão com o objetivo de se discutirem as Portarias 
n°s 31 O e 311/98 do Ministério das Comunicações. Submetidos a votação, 
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos. A seguir, a 
Presidência coloca em discussão e votação os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 602, 621, 625, 626, 633, 637, 641, 643, 644, 647 e 
657/99, que são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 

~ trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. o 
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Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.258 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
inciso VIII, combinado com o art. 70, inciso 11, da Constituição do Estado, 
opôs veto total à Proposição de Lei n° 14.258, que dispõe sobre a 
implantação do projeto Serviço Integrado de Administração Financeira- SIAFI 
-Cidadão. 

Compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria, nos 
termos do art. 222 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida proposição de lei visa possibilitar aos cidadãos a utilização do 

SIAFI para acessar informações sobre a execução orçamentária e financeira 
do Estado, resguardadas aquelas cujo sigilo seja necessário para a 
preservação do interesse público. 

O Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas 
Gerais - SIAFI-MG - é um sistema de gestão dos recursos financeiros do 
Estado através da integração automatizada dos processos de orçamento, 
arrecadação, compromisso, pagamento, registro e controle, tornando 
transparente a movimentação financeira e econômica dos recursos públicos. 

O Governador do Estado alegou motivos de ordem constitucional e de 
interesse público para o veto. 

As necessidades de recursos para sua implantação estariam além da 
capacidade de pagamento existente, o que inviabiliza financeiramente as 
disposições previstas no projeto. Isso torna a proposição incompatível com o 
disposto no art. 161, I, da Constituição do Estado, que veda o início de 
programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 

Além dessas alegações, devemos ainda agregar à discussão da matéria a 
publicação do Decreto n° 40.880/2000, em 21/1/2000, de origem do 
Executivo, que impõe aos órgãos e às entidades da administração pública 
estadual a obrigatoriedade de pôr à disposição dos cidadãos, via Internet, 
dados referentes à execução orçamentária e ao desenvolvimento das ações 
de sua competência. Com esse ato, ficou prejudicada a proposição de lei em 
tela, pois o decreto trata do mesmo tema e objetivo nela tratados. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei 

n° 14.258. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
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Márcio Kangussu, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Márcio 

Cunha - Sebastião Costa. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.330 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 80/2000, apresentou 
veto parcial à Proposição de Lei n° 14.330, que altera dispositivos das Leis 
n°s 6.763, de 26/12/75; 12.425, de 27/12/96, e 12.730, de 30/12/97, e dá 
outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, foi constituída Comissão Especial 
para deliberar sobre o veto, cabendo a este relator apreciar a matéria. 

Fundamentação 
O veto parcial à proposição de lei em tela atinge o art. 3° e o § 2° do art. 4°. 

Ambos os dispositivos estabelecem o parcelamento de taxas, e argumenta o 
Governador do Estado, nas razões do veto, que o benefício do parcelamento, 
além de elevar o custo operacional, envolve atividades de difícil controle para 
a Fazenda Pública Estadual, tais como os bingos. 

Importa salientar que o parcelamento de qualquer tributo, constituindo de 
benefício fiscal, depende de lei específica, nos termos do art. 150, § 6°, da 
Constituição Federal, na redação dada pela Emenda à Constituição n° 3, de 
1993. 

Por outro lado, se o Código Tributário Nacional-CTN-permite, em seu art. 
160, parágrafo único, até mesmo a concessão de desconto pela antecipação 
do pagamento de tributo, obviamente a lei estadual poderá estabelecer 
hipótese de parcelamento. 

Assim, nada impede que a lei estadual que institui a cobrança de taxas 
disponha também sobre o parcelamento em comando específico, devendo 
ser registrado que o parcelamento em questão, de apenas quatro meses, 
com parcela mínima de 50 UFIRs, está dentro dos limites da razoabilidade, 
atendendo à efetividade do direito do contribuinte, nos termos do art. 18, 
inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
do Estado, sem provocar grande impacto na arrecadação estadual. 

A simples alegação, contida nas razões do veto, da necessidade do 
desenvolvimento de programa de computador específico para o controle do 
parcelamento não constitui fundamentação jurídica relevante para vetar os 
dispositivos, uma vez que o controle e a fiscalização dos contribuintes da 
taxa de expediente, assim como dos demais contribuintes do Estado, são 
atividades de rotina da Fazenda Pública Estadual. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do veto parcial à 

Proposição de Lei n° 14.330. 
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Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Márcio Kangussu, Presidente - Sebastião Costa, relator - Márcio Cunha -

Antônio Carlos Andrada. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.333 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 92/2000, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70 , inciso 11, da 
Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição em epígrafe, que 
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado para o exercício de 2000. 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, vem a matéria a esta 
Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
O veto incidiu sobre o art. 10 da Proposição de Lei n° 14.333, que tem por 

objetivo autorizar a Assembléia Legislativa a abrir créditos suplementares ao 
seu orçamento, resultantes da anulação parcial ou total de suas dotações 
orçamentárias, até o limite de 10% de sua despesa. Estabelece também esse 
artigo que o diploma que consubstancializará esse ato será a deliberação da 
Mesa. 

Atualmente, quando a Assembléia Legislativa necessita fazer 
suplementações, ela oficia ao Executivo, que as implementa por meio de 
decreto. O objetivo do dispositivo vetado é alterar o autor e o instrumento 
dessas operações. 

Cumpre-nos observar que a constituição do crédito suplementar apresenta 
duas fases distintas, fato esse enfatizado por J. Teixeira Machado Jr. e 
Heraldo da Costa Reis na obra "Lei 4.320 Comentada". 

A primeira é a autorização legislativa para gastos, cujo correspondente 
diploma é a lei que apenas autoriza a abertura de crédito suplementar. A 
segunda fase é a abertura do crédito. Isso significa detalhar as despesas 
autorizadas na fase anterior no nível de grupo de despesa e autorizar os 
órgãos competentes a efetivamente empenhar. 

Sendo assim, os autores consideram que autorizar crédito não é abrir 
crédito. 

As operações de que trata o dispositivo vetado, ou seja, a abertura de 
créditos por meio de deliberação da Mesa, encontram-se na segunda fase. 

Todavia, a norma federal que trata do direito financeiro, Lei Federal n° 
4.320, de 1964, põe um ponto final na questão ao estabelecer, em seu art. 
42, que essa segunda fase, a abertura do crédito, será feita pelo Executivo 
por meio de decreto. 
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Por outro lado, o art. 1 O, objeto do veto, tem sua fundamentação no art. 

62, inciso V, da Constituição do Estado, o que consideramos um equívoco. 
Esse ditame constitucional estatui que compete privativamente à Assembléia 
Legislativa aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria. 
Entendemos que o citado artigo se refere à autorização de gastos ou 
autorização legislativa para abertura de créditos, e o instrumento a ser 
utilizado para tal seria a resolução, de mesma hierarquia de lei ordinária. 
Trata-se da mencionada primeira fase. Mas não confere a esta Casa 
competência para a abertura propriamente dita do crédito, por deliberação da 
Mesa, que estaria na segunda fase. 

Finalmente, a mudança pretendida pelo artigo vetado não traz maiores 
benefícios, do ponto de vista prático, para a Assembléia Legislativa, visto que 
os decretos de suplementação de dotações são abertos rotineiramente pelo 
Executivo. Não acarretam ônus para o Executivo nem significam verbas 
adicionais para esta Casa, pois o aumento de uma dotação é fruto da 
redução de outra. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à 

Proposição de Lei n° 14.333. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Márcio Kangussu, Presidente - Márcio Cunha, relator - Sebastião Costa -

Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 288/99 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em tela visa dar a 
denominação de José Augusto de Miranda à Rodovia MG-752, que liga 
Sabinópolis a Materlândia. 

Foi a proposição encaminhada preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

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

Fundamentação 
A denominação proposta é uma homenagem justa que se pretende fazer 

ao Sr. José Augusto de Miranda, que soube a todos conquistar, nos 
Municípios de Sabinópolis e Materlândia, pelo senso administrativo, 
tornando-se uma referência positiva para a comunidade rural. 

Entre os seus feitos em favor da região, o que mais mostra seu dinamismo 
ocorreu na década de 30. Nessa época, em que as Prefeituras de 
Sabinópolis e Materlândia não dispunham de recursos financeiros nem 
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maqu1nano suficiente, ele ousou, com recursos próprios e com a 
colaboração dos trabalhadores rurais, em seu tempo disponível, usando a 
enxada, a pá e a picareta, abrir a primeira rodovia unindo esses municípios. 

É pelo seu relevante trabalho humano e social prestado às referidas 
comunidades que o julgamos merecedor da homenagem objeto da 
proposição em análise. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 288/99 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Wanderley Ávila, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 631/99 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 631/99 objetiva 

dar a denominação de Luiz Carlos Soares Martins à estrada que liga o 
entroncamento da Rodovia MG-329 ao Município de Oratórios. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Luiz Carlos Soares Martins foi um dos fundadores da Usina da Jatiboca, 

empresa em que ocupou vários cargos, culminando como Diretor. Teve 
participação decisiva na compra da Companhia Açucareira Vieira Martins, e, 
sob sua direção, a usina atingiu a produção recorde de 826.550 sacas de 
50kg. 

Além de industrial, dedicou-se à agricultura e à pecuária. Tais atividades 
levaram-no a adquirir propriedades rurais em Oratórios e a estabelecer fortes 
vínculos com esse município. Dessa forma, a população do lugar tem 
procurado prestigiá-lo, no desejo de perpetuar seu nome na memória das 
futuras gerações. 

Nada mais justo que dar a próprios públicos o nome de personalidades que 
muito contribuíram para o desenvolvimento e a grandeza da comunidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 631/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Wanderley Ávila, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 632/99 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
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Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em análise visa dar a 
denominação de Eng. Hélio Soares Martins ao trecho da Rodovia MG-329 
que liga o Município de Ponte Nova ao de Rio Casca. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Sr. Hélio Soares Martins, natural de Ponte Nova, prestou relevantes 

serviços à comunidade, por meio de sua preciosa colaboração nas diversas 
áreas em que atuou. Formado em Agronomia e Química, trabalhou na 
Companhia Agrícola Pontenovense, na Fábrica de Papel Ponte Nova, na 
Companhia Açucareira Vieira Martins, sempre exercendo cargos expressivos. 
Foi, também, Diretor da Associação Comercial de Ponte Nova e membro da 
Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores. 

É, portanto, bastante justa a homenagem que se deseja prestar à memória 
desse grande cidadão, atendendo a uma reivindicação da comunidade 
pontenovense. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 632/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Dinis Pinheiro, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 738/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em análise 

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Hospital de São Vicente de 
Paulo de Mercês, com sede no Município de Mercês. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Hospital de São Vicente de Paulo de Mercês presta assistência médica, 

ambulatorial e hospitalar, além de fornecer medicamentos aos pacientes 
carentes . 

A instituição alivia o sofrimento dos enfermos e procura descobrir e 
remediar as situações que geram as doenças. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que desempenha, somos 
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favoráveis a que lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 738/99, na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 748/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa a 

declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Varginha, com sede no Município de Varginha. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação tem por finalidade manter serviços de assistência 

odontológica e médico-hospitalar para seus associados, além de promover 
atividades recreativas. 

A entidade desenvolve ainda programas voltados para a elevação cultural, 
moral e espiritual, mantendo, dessa forma, os aposentados e pensionistas 
mais integrados. 

Em vista do caráter filantrópico da instituição, somos favoráveis a que lhe 
seja outorgado o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 748/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 758/99 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Antônio Roberto, tem por objetivo 

declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária 
e de Prestação de Serviços de Santa Bárbara, com sede no Município de 
Santa Bárbara. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela 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 
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conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundada em 22/4/86, a referida Associação tem por objetivo defender os 

interesses e direitos de seus associados e debater problemas técnicos, 
sociais e econômicos, visando ao fortalecimento da livre empresa. 

Pelos princípios que a norteiam, ela se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 758/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Márcio Cunha, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 722/99 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

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

sobre a comercialização de álcool carburante no Estado e dá outras 
providências. 

Após o exame da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem o projeto, 
nos termos regimentais, a esta Comissão para receber o parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
A forma atualmente adotada para a comercialização do álcool carburante 

tem provocado um desnecessário aumento nos custos, com a conseqüente 
majoração dos preços finais ao consumidor, conforme pode ser observado 
nos últimos reajustes definidos pelo Governo Federal. Tal situação favorece 
apenas os distribuidores, ocasionando grandes prejuízos aos produtores e 
aos consumidores. 

Para mudar essa situação, o projeto em exame tem por objetivo autorizar o 
produtor de álcool carburante do Estado a comercializar esse produto 
diretamente com os postos de combustível, de forma a eliminar os grupos 
intermediários atualmente existentes. Considerando, ainda, a ineficiência da 
fiscalização feita pela Agência Nacional de Petróleo - ANP -, o projeto 
transfere ao Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais - IPEM-MG - a 
responsabilidade pela fiscalização da qualidade do álcool carburante. Com 
essas medidas, espera-se que a livre concorrência seja restaurada, 
favorecendo-se, assim, o produtor rural e o consumidor final do produto. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 722/99, no 
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1 o turno, em sua forma original. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Márcio Cunha, relator - Eduardo Hermeto -

Pastor George. 
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"quorum"; existência de número regimental para votação; renovação da 
votação; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para votação; renovação da votação; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição - Requerimento da 
CPI das Barragens; discurso do Deputado Miguel Martini; questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de "quorum" 
para votação - 2a Fase: Discussão de Proposições: Discussão, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58; discurso do 
Deputado Hely Tarqüínio; questão de ordem- Encerramento- Ordem do Dia . 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
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Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista 
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza Lara - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Ás 14h14min, a lista de 

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

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura das atas das três 

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
N° 13/2000, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente da 33 

Câmara do Tribunal de Contas do Estado, informando que essa Corte 
considerou irregulares os instrumentos celebrados entre a PMMG e as 
entidades mencionadas em listagem anexa, com vistas a que este Poder 
proceda à sustação dos contratos e termos aditivos em vigor. (-Á Comissão 
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 76 da Constituição Estadual, 
c/c o art. 100, inciso XVII, do Regimento Interno.) 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, e Hérzio Bottrel 
Mansur, Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, agradecendo o 
convite para participar da reunião especial em comemoração do Dia 
Internacional da Maçonaria. 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, José Willian 
Samartini de Queiroz, Prefeito Municipal de Teixeiras, e Wilkie Veronese, 
Prefeito Municipal de Andradas, agradecendo o convite para participar da 
reunião especial em comemoração dos 20 anos de criação do PT. 

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, agradecendo o 
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convite para participar de visita técnica e de reunião da CIPE - Rio Doce e 
informando que não pôde comparecer devido a compromissos anteriormente 
assumidos.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho e Presidente do 
SERVAS, e do Sr. Hérzio Bottrel Mansur, Presidente da Fundação de Arte de 
Ouro Preto, agradecendo o envio do livro "Resistência e Ação-Minas e a Luta 
contra o Neoliberalismo", que contém os discursos do Deputado Anderson 
Adauto, Presidente desta Casa. 

Dos Srs. Armando Dias, Procurador Chefe da Defensoria Pública do 
Estado, Geraldo Rezende, Secretário de Indústria e Comércio, e Hérzio 
Bottrel Mansur, Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, agradecendo 
convite para a Mostra O Descobrimento do Brasil na Visão dos Portugueses. 

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça, 
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que o 
imóvel objeto do Projeto de Lei n° 404/99 está afeto a destinação pública 
estadual. 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, informando, em 
atenção a requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada (retorno do 2° 
ciclo do ensino fundamental à Escola Estadual Professor Soares Ferreira, de 
Barbacena), que essa proposta se encontra no Plano de Atendimento Escolar 
2000 - SEE/SAE. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, informando, em 
atenção a requerimento do Deputado Paulo Piau, que reiterou à Secretaria 
da Fazenda o pedido de informação acerca da desativação das Estações 
Aduaneiras do Interior de Uberaba e Uberlândia. 

Do Sr. Armando Costa, Secretário da Saúde, informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Arlen Santiago, que o processo concernente à 
auditoria realizada pela Secretaria da Fazenda no Centro de Oftalmologia 
Social foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para as providências 
cabíveis. 

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, informando, em atenção a requerimento do Deputado Rogério 
Correia (envio de cópias do convênio e do contrato das obras realizadas em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Sarzedo nas Escolas Estaduais 
Ernesto Carneiro Santiago e José Pereira dos Santos), que referida 
documentação foi enviada em 13/5/99. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, comunicando, em 
atenção a requerimento do Deputado Sebastião Costa, que as informações 
por ele solicitadas, relativas ao cronograma dos desembolsos realizados nos 
termos do art. 221 da Constituição Estadual, já foram encaminhadas a esta 
Casa, em dezembro passado. 
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Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, encaminhando 

cópia do relatório relativo às atividades dessa Pasta em 1999. (-À Comissão 
de Direitos Humanos.) 

Do Sr. José Serafim Abrantes, Presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade, manifestando o apoio desse órgão à candidatura do Sr. 
Alexandre Bossi Queiroz ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado. 

Do Sr. João Evangelista Zétula, Presidente da Câmara Municipal de Santa 
Rita de Caldas, encaminhando ficha cadastral cujo preenchimento foi 
solicitado por esta Assembléia. 

Do Sr. Mário Bulgarelli, Presidente da Câmara Municipal de Marília, SP, 
encaminhando cópia de moção, aprovada por essa Casa, de apoio à CPI do 
Medicamentos.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, 
esclarecendo que as informações requeridas pela Comissão de Fiscalização 
Financeira já foram encaminhadas a esta Casa (Relatório do Fundo SOMMA) 
em 17/2/2000. (-Anexe-se ao Requerimento n° 359/99.) 

Do Sr. Fernando A. V. Lana e Souza, Presidente da TURMINAS, 
informando, em resposta a pedido do Deputado Márcio Kangussu 
(perspectiva de inserção do Vale do Jequitinhonha no PRODETUR), que as 
negociações para a inclusão de Minas Gerais no PRODETUR-NE estão a 
cargo da Secretaria do Planejamento. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
205/99.) 

Da Sra. Carmem Lúcia Miranda Silvera, Chefe da Unidade Central de 
Convênios da Fundação Nacional de Saúde encaminhando cópias dos 
documentos que relaciona, em cumprimento' a determinação legal. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Marcelo Sizenando de Almeida, Diretor do Sindicato dos 
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, solicitando que o Deputad~ 
Edson Rezende permaneça à frente da Comissão de Saúde desta Casa. (- A 
Comissão de Saúde.) 

Do Sr. José Eustáquio de Vasconcellos Rocha, Presidente do Sindicato dos 
Administradores no Estado de Minas Gerais, solicitando que a Frente 
Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de Furnas e dos Recursos 
Hídricos Nacionais volta a liderar ações que visem impedir a cisão desse 
complexo hidrelétrico, sua privatização e também exija do Senado mudanças 
no Projeto da Agência Nacional de Águas.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Antônio Claret Nametala, Presidente Executivo da Associação 
Mineira de Supermercados, solicitando a derrubada do veto à Proposição de 
Lei n° 14.325. (-Anexe-se ao Veto à Proposição de Lei n° 14.325.) 
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De Leny Mighioranzi, representante da 31a ORE, solicitando que se 

proceda, o mais rápido possível, à votação do Projeto de Lei n° 479/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 479/99.) 

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da CDL-BH (2), 
encaminhando a publicação 'Termômetro de Vendas" de janeiro de 2000 e 
de dezembro de 1999. (-À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Henrique Eduardo Dias Júnior, Secretário Executivo da Associação 
dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba, solicitando a 
presença de representante da Assembléia em reunião dessa entidade, em 
13/3/2000, na cidade de João Monlevade. 

Da Sra. Maria do Rosário Costa e outros, solicitando a criação de uma área 
de proteção especial na lagoa Tiririca e nas nascentes do Riachão. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Lourival Pimenta de Oliveira, solicitando a expedição de certidão 
que comprove inexistir no Estado de Minas Gerais lei estadual que proíbe a 
venda de bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais situados nas 
margens das rodovias estaduais ou federais. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Alencar, Senador, agradecendo o envio de exemplar da obra 

"Resistência e Ação- Minas e a Luta contra o Neoliberalismo". 
Do Sr. Romeu Queiroz, Deputado Federal, agradecendo convite para o 

Ciclo de Debates Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal (2), e Ivan Ribeiro de 

Oliveira, Diretor Superintendente da TELEMAR no Estado (2), agradecendo 
convites para as reuniões especiais em homenagem aos 20 anos do PT e ao 
Dia Internacional da Maçonaria. 

Dos Srs. Júlio Delgado, Deputado Federal, e Armando Costa, Secretário da 
Saúde, agradecendo convite para a Mostra O Descobrimento do Brasil na 
Visão dos Portugueses. 

Do Sr. Leandro dos Santos Souza, de Uberaba, parabenizando o 
Presidente da Assembléia pelo recebimento do Mérito Rotário- Uberaba. 

CARTÕES 
Dos Srs. Eduardo Barbosa, Deputado Federal; Ronaldo Perim, Secretário 

da Habitação; Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação; e Angela 
Maria Prata Pace Silva, Secretária da Justiça, agradecendo o convite para 
participar de visita técnica e de reunião da CIPE - Rio Doce. 

Dos Srs. Eduardo Barbosa, Deputado Federal; Gen. de Divisão Rômulo 
Bini Pereira, Comandante da 4a RM e da 4a DE; Murílio de Avellar Hingel, 
Secretário da Educação; e Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente da 
Rádio Inconfidência, agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração do Dia Internacional da Maçonaria. 
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Dos Srs. Eduardo Barbosa, Deputado Federal; Murílio de Avellar Hingel, 

Secretário da Educação; e Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do 
Gabinete Militar do Governador do Estado, agradecendo o convite para 
participar da reunião especial em comemoração dos 20 anos do Partido dos 
Trabalhadores. 

Dos Srs. Gen. de Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 4a RM e da 
4a DE; Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação; Ana Lúcia Almeida 
Gazzola, Vice-Reitera da UFMG; e Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe 
do Gabinete Militar do Governador do Estado, agradecendo o convite para a 
abertura da "Mostra O Descobrimento do Brasil na Visão dos Portugueses". 

Dos Srs. Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado; Sérgio Lellis 
Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Angelo Oswaldo de 
Araújo Santos, Secretário da Cultura; Henrique Hargreaves, Secretário da 
Casa Civil; Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da 
HEMOMINAS; José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG; 
César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Lúcia 
Pacífico, Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte; Marco Antônio 
Guimarães Monteiro, Presidente da Rádio Inconfidência; e Camilo Teixeira da 
Costa, Diretor-Geral do "Estado de Minas", agradecendo o envio de exemplar 
da obra "Resistência e Ação-Minas e a Luta contra o Neoliberalismo". 

Da Sra. Kátia Mara Soares Metzker, Subsecretária de Comunicação Social, 
agradecendo convite feito por esta Casa. 

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG, 
agradecendo o convite para a reunião solene de instalação da 2a Sessão 
Legislativa Ordinária da 14a Legislatura. 

Dos Srs. Axel Sorensen, Secretário Adjunto do Secretário de Transportes e 
Obras Públicas; Maria José Vieira Féres, Secretária Adjunta do Secretário da 
Educação; e Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do 
Governador do Estado, agradecendo o convite para participar do Ciclo de 
Debates Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dos Sr. Expedito de Castro Ferreira, Secretário Adjunto do Secretário da 
Habitação, agradecendo o convite para participar do debate sobre segurança 
pública realizado nesta Casa. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 849/2000 

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Vespasiano -
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ABEVE -, com sede no Município de Vespasiano. 

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

Vespasiano- ABEVE -, com sede no Município de Vespasiano. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: A Associação Beneficente de Vespasiano vem prestando 

relevantes serviços à comunidade, notadamente no campo assistencial. 
Com a declaração de sua utilidade pública, terá maiores facilidades para 

desenvolver seu trabalho. Assim, conto com o apoio dos nobres Deputados 
para a aprovação deste projeto, considerando que a entidade preenche todos 
os requisitos apresentados pela legislação em vigor. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 850/2000 
Institui o Mês da Mulher no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído março, como o Mês da Mulher no Estado de Minas 

Gerais. 
Art. 2° - O Estado, por intermédio de seus órgãos competentes, promoverá 

e incentivará, principalmente nesse mês, atividades que promovam a reflexão 
sobre as condições de vida da mulher, através de palestras, encontros, 
seminários, congressos, exposições e teatros. 

Art. 3° - Nas escolas públicas deverão ser elaborados programas, 
discussões e reflexões sobre a questão sexual, buscando eliminar todas as 
formas de preconceitos e discriminações contra a mulher. 

Art. 4°- A rede pública de saúde deverá durante todo o mês de março estar 
buscando programações que garantam a saúde da mulher, num grande 
trabalho em que se insiram os exames preventivos dos cânceres do útero e 
da mama. 

Art. 5°- O Estado deverá, nesse mês, estar fazendo uma grande campanha 
sobre a igualdade de tratamento para homem e mulher, usando todos os 
meios de comunicação disponíveis. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de março de 2000. 

i Elaine Matozinhos 

~~--Ju_s_t-if-ic_a_ç-ão __ : __ E_m_b_o_r_a __ a ___ C_o_n_s_t-itu_i_ç_ã_o __ F_e_d_e_r_a_l __ d_o __ B __ ra-s-il __ p_r_o-íb_a ___ a ____ j 
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discriminação de pessoas por razão de sexo, sabemos que, desde o início 
da humanidade, essa discriminação e o preconceito fazem parte da história 
das mulheres. 

Apesar do preceito constitucional, as mulheres são submetidas a todos os 
tipos de dominação e discriminação social, política, familiar e cultural. As leis 
que vigoram no País, como o Código Civil e o Código Penal, etc., mostram 
claramente a discrepância entre a Constituição Federal e as nossas leis. 

Estamos vendo, nos lares e nas escolas, a educação diferenciada entre 
meninas e meninos, que se tornarão homens e mulheres a perpetuar a 
cultura retrógrada. 

No dia-a-dia, vemos a ênfase à superioridade masculina, a qual tem levado 
a uma sociedade de opressor e oprimida. 

No que se refere a instituição escolar, a formação dos professores não se 
tem preocupado com a reflexão sobre a situação da mulher na sociedade, e 
com a discussão da diferença entre os papéis sexuais, o que se tem refletido 
numa atuação que reproduz estereótipos de papéis sexuais e, mesmo, em 
estímulo às desigualdades entre os sexos e ao sexismo na educação. 

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

PROJETO DE LEI N° 851/2000 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente sobre 

embalagens plásticas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 12- .............................................................. .. 

§ 19 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 
condições previstos no regulamento, a reduzir a carga tributária para até 12% 
(doze por cento) nas operações internas com embalagens plásticas 
destinadas ao acondicionamento de carne bovina.". 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução 
desta lei no prazo de trinta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de março de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A redução de 18% para 12% da carga tributária do ICMS nas 

operações internas com embalagens plásticas encontra amparo legal no art. 
155, inciso VI, da Constituição da República, que permite a redução da 
alíquota interna até o limite da interestadual. 



z 
;:; 

" -~ . .., 
o 

o 
.., 
Q 

-< 
" I 
o 
V> 
V> o 

311 
Em Minas Gerais, a alíquota do ICMS incidente sobre a embalagem 

plástica é de 18%. A alíquota interestadual da Região Sudeste é de 12%, 
conforme fixado na Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal. Daí, a 
redução pretendida, nos termos do citado dispositivo constitucional, poderá 
ser adotada por meio de lei estadual, independentemente do Conselho 
Nacional de Política Fazendária- CONFAZ, já que não ultrapassa o limite de 
balizamento das alíquotas internas e interestaduais. 

Tendo em vista que a redução da carga tributária contribuirá para o 
fortalecimento e a recuperação da competitividade dos frigoríficos mineiros, o 
que, em médio e longo prazos, resultará na geração de mais emprego e no 
aumento da receita tributária do setor, em benefício do próprio Fisco 
Estadual, solicitamos o apoio de todos os Deputados à aprovação do 
presente projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 852/2000 
Estabelece obrigatoriedade de informação em conta telefônica e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As empresas de telefonia fixa que atuam no Estado deverão 

publicar, nas contas telefônicas orientação sobre as tarifas e os melhores 
horários para uso de seu serviço. 

Parágrafo único - As empresas terão prazo de sessenta dias, a contar da 
data de publicação desta lei, para se adequar ao que dispõe o "caput" deste 
artigo. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Com a abertura provocada pelo processo de privatização das 

telecomunicações, as empresas que passaram a operar nessa área utilizam 
padrões diferenciados de cobrança das existentes anteriormente. 

Apesar da intensa propaganda verificada nos meios de comunicação, não é 
possível ao consumidor saber ao certo os horários de que dispõe para fazer 
uso do serviço telefônico com tarifas mais acessíveis, vez que tal informação 
é veiculada em caracteres minúsculos. 

Recentemente, o PROCON Assembléia fez publicar pesquisa contendo 
esses dados. No entanto, em que pese ao mérito da iniciativa, o acesso a ela 
é limitado. 

Os usuários, até em razão de nossa situação econômico-financeira, 
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precisam ter conhecimento detalhado de tais informações, e não há outro 
lugar melhor para disponibilizá-las do que na conta telefônica. 

Aguardo, por essas razões, o apoio de meus nobres pares a este projeto. 
- 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° 853/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial da Comunidade 

Santajulianense, com sede no Município de Santa Juliana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial da 

Comunidade Santajulianense, com sede no Município de Santa Juliana. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação Assistencial da Comunidade Santajulianense é 

uma entidade civil sem fins lucrativos que, desde novembro de 1995, vem 
desenvolvendo relevantes atividades para a melhoria das condições de vida 
de seus assistidos. 

Com efeito, a entidade presta serviços de natureza filantrópica que incluem 
a assistência social, a educação, a prevenção de doenças, a assistência 
médica e odontológica, bem como o incentivo do lazer e das atividades 
esportivas. 

Cumpre salientar, ainda, que a Associação atende aos preceitos da Lei n° 
12.972, de 27/7/98, o que lhe permite ser contemplada com o título 
declaratório de utilidade pública estadual. 

Pelo relatado, estou confiante em que os nobres colegas parlamentares 
haverão de prestar o decisivo apoio para que esta proposta de lei seja 
acatada. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 854/2000 
Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Estadual de Educação Ambiental, com o 

objetivo de promover ações que visem à formação da consciência ecológica 
dos estudantes da rede pública estadual. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, na execução e coordenação do 
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Programa, desenvolver atividade extraclasse, compreendendo a 
realização de palestras destinadas à formação da consciência ecológica do 
educando, a coordenação de atividades práticas de plantio de árvores, a 
preservação das matas ciliares e nascentes dos rios, a coleta seletiva dos 
resíduos sólidos, bem como promover a educação ambiental, com ênfase na 
importância da preservação das florestas e da biodiversidade. 

§ 1° - O Poder Executivo promoverá a participação de entidades não 
governamentais de proteção ao meio ambiente na realização das atividades 
de que trata o Programa. 

§ 2° - A participação no programa de que trata esta lei fica restrita a 
entidade cadastrada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e aos demais órgãos envolvidos na questão 
ambiental do Estado. 

Art. 3° - As unidades escolares estabelecerão, no seu plano anual de 
trabalho, número de horas suficientes para a aplicação do programa de que 
trata esta lei, planejando, preferencialmente, a realização das atividades para 
a semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, ou seja, 5 
de junho. 

Art. 4°- A entidade interessada em participar do programa de que trata esta 
lei formalizará termo de cooperação com as escolas estaduais, ouvidos os 
seus colegiados, não implicando ônus para o poder público. 

Art. 5° - A entidade que participar do programa de que trata esta lei poderá 
divulgar, para fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em 
benefício da escola com a qual celebrar termo de cooperação. 

Parágrafo único - Constará no termo de cooperação a forma e os meios a 
serem utilizados para a divulgação das ações praticadas pela entidade. 

Art. 6°- Cumpridas as atividades estabelecidas no termo de cooperação de 
que trata o art. 3° desta lei, a entidade remeterá à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e aos seus órgãos afins 
relatório das atividades desenvolvidas. 

Art. 7° - A Secretaria de Estado da Educação encaminhará às unidades 
estaduais de ensino, no início de cada ano letivo, o tema a ser trabalhado 
pelas entidades não governamentais que se dispuserem a participar do 
programa de que trata esta lei. 

Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2000. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: A questão ambiental tem sido tema de discussão em todo o 

mundo, pois a preservação da vida está diretamente ligada à preservação da 
biodiversidade. 
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O objetivo do programa de que trata este projeto de lei é o de aproveitar 

o grande potencial humano disponível em Minas Gerais. Inúmeras entidades 
não governamentais se dedicam à questão ambiental, em um trabalho 
voluntário que necessita ser mais valorizado. Sabemos da deficiência de que 
padece o nosso estudante no que diz respeito à formação da consciência 
ecológica. Nossos rios são poluídos diariamente, nossa cultura ainda não se 
desenvolveu no sentido de que o lixo deve ser recolhido de maneira seletiva, 
inúmeras árvores são destruídas gratuitamente por ações de vandalismo, e 
tudo isso é reflexo de uma educação que não prima pela formação da 
consciência ecológica. 

Convém ressaltar que já está mais do que provado que o poder público não 
tem condições de realizar todas as atividades de interesse coletivo sem a 
participação popular. Conquanto haja críticas à atuação de entidades não 
governamentais, não há como negar que a participação delas é de suma 
importância no trabalho de resgate e consolidação de nossa cultura e na 
formação de novos valores. Ademais, os ambientalistas têm grande 
capacidade de mobilização popular, pois trabalham com o sentimento das 
pessoas e influenciam de forma positiva na formação crítica dos nossos 
jovens. 

Possibilitando a cooperação de entidades não governamentais, por meio 
das escolas públicas, estaremos tornando a educação mais pragmática e, 
certamente, aumentando as possibilidades de êxito, haja vista que o trabalho 
da forma proposta no programa em tela permitirá, mediante atividade 
extraclasse, maior integração entre o jovem estudante e a comunidade onde 
vive. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Meio 
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 855/2000 
Dispõe sobre a criação da Central de Controle de Preços de Medicamentos 

do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Central de Controle de 

Preços de Medicamentos no Estado de Minas Gerais- CECOPREM-MG. 
Art. 2°- A CECOPREM-MG ficará subordinada diretamente à Secretaria de 

Estado da Saúde. 
Art. 3° - A criação da CECOPREM-MG, de que trata esta lei, terá por 

finalidade: 
I - pesquisar e divulgar preços dos medicamentos que constam na Relação 
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Nacional dos Medicamentos Essenciais- RENAME -; 

11 - discutir e propor alternativas aos processos licitatórios de aquisição de 
medicamentos pelos municípios; 

111 - orientar e subsidiar os processos de aquisição de medicamentos pelos 
municípios; 

IV - articular e propor, com organismos e entidades afins, instrumentos que 
visem a garantir a aquisição de medicamentos com preços mais acessíveis. 

Art. 4°- A CECOPREM-MG terá como participantes, em caráter consultivo, 
as seguintes entidades: 

- Promotoria de Defesa do Cidadão (PROCON estadual); 
- Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais; 
-Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais; 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais; 
Associação Médica do Estado de Minas Gerais; 
Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais; 
- Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (representante dos 

usuários); 
Associação Brasileira dos Consumidores. 
Art. 5° - Para apurar reclamações e denúncias sobre preços abusivos de 

medicamentos praticados por farmácias, laboratórios ou licitações públicas, a 
Central, sempre que requisitada, deverá estar acompanhada pelo 
representante do Ministério Público, bem como comunicará às entidades 
ligadas à defesa dos direitos do consumidor, ao Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais, ao Conselho Regional de Medicina-MG, à 
Vigilância Sanitária e à Ordem dos Advogados do Brasil, com antecedência 
mínima de quarenta e oito horas. 

Art. 6° - Fica autorizado o Governador do Estado a abrir, mediante decreto, 
crédito adicional destinado a atender às despesas com a implantação e o 
funcionamento da CECOPREM-MG. 

Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 2 de março de 2000 . 
Marco Régis 
Justificação: A aquisição de medicamentos pelos serviços públicos, em 

nosso país, via de regra, tem-se caracterizado pela ineficiência e até pelo 
descaso. No entanto, em que pese a essa deficiência crônica, os serviços de 
saúde pública, hoje, respondem por cerca de 30% do mercado farmacêutico 
do País. Os processos de aquisição realizados pelas secretarias de saúde 
municipais carecem de maiores informações respeito de fornecedores e 
preços praticados. 

A possibilidade de se ter um banco de dados referente aos preços dos 

... 
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medicamentos essenciais, somado a uma logística de informações que 
procure otimizar esse processo, representará um grande avanço nessa área. 

Assim, a criação da CECOPREM-MG é medida imprescindível para se 
redirecionar a aquisição de medicamentos pelos serviços públicos em nosso 
Estado, em prol da saúde da população. 

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

PROJETO DE LEI N° 856/2000 
Dispõe sobre a política estadual de preços dos medicamentos em licitações 

públicas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A política estadual de preços dos medicamentos em licitações 

públicas reger-se-á pelo disposto nesta lei. 
Art. 2° -São diretrizes da política estadual de preços dos medicamentos em 

licitações públicas: 
I - a central de controle de preços de medicamentos do estado 

estabelecerá o preço máximo dos medicamentos no edital de concorrência, 
com base nos preços da Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais -
RENAME- para o Estado e para os municípios; 

11 - fica proibido aos fabricantes e às distribuidoras de medicamentos 
proporem preços superiores aos fixados no edital de licitação, na licitação, 
calculados com base na média do mercado (em reais); 

§ 1° - Só poderão participar de licitações públicas no Estado e nos 
municípios as empresas que estiverem credenciadas no Ministério da Saúde 
e na Secretaria de Estado da Saúde. 

§ 2° - As empresas fornecedoras de medicamentos deverão obedecer a 
todas as exigências técnicas e legais dos editais licitatórios a fim de 
pleitearem a participação nos processos licitatórios. 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo encarregado de dotar a Secretaria de 
Estado da Saúde de infra-estrutura física e de recursos humanos para a 
viabilização das ações necessárias para a implantação da política estadual 
de preços dos medicamentos em licitações públicas, do disposto nesta lei. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 2000. 
Marco Régis 
Justificação: Em face das dificuldades dos serviços públicos municipais e 

estadual para a aquisição de medicamentos, é mister que sejam reorientadas 
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as ações referentes ao processo de compra dos medicamentos. 

Ao se propor, como referência máxima, o preço praticado no mercado, no 
processo de aquisição de medicamentos, implicar-se-á em menor custo para 
o serviço público. Concomitantemente, é preciso que haja acompanhamento 
fiel dos preços praticados por todos os fornecedores de medicamentos 
cadastrados pelo serviço, para que seja garantida a aquisição, com o menor 
custo possível. Este projeto visa, assim, propiciar a aquisição de 
medicamentos com preços mais acessíveis. 

- 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° 857/2000 
Obriga a rede pública de saúde a omprar medicamentos pelo nome 

genérico para seus estoques. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam obrigadas as secretarias municipais e a Secretaria de 

Estado da Saúde a comprar medicamentos pelo nome genérico para seus 
estoques. 

Art. 2° - Fica obrigada a rede pública de saúde a receitar medicamentos 
pelo nome genérico. 

Art. 3° - As unidades de saúde do Estado e dos municípios deverão afixar 
em suas dependências, em local visível, de satisfatória circulação, com letras 
grandes e de fácil leitura, cartazes educativos sobre os medicamentos pelo 
nome genérico, bem como a afixação de listagens de padronização de 
medicamentos. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 2000. 
Marco Régis 
Justificação:Com a recente publicação da Lei n° 9.787,de 1999, conhecida 

como Lei dos Genéricos, que dispõe sobre a produção e o comércio de 
medicamentos genéricos no País, faz-se necessário que os serviços públicos 
ratifiquem, por meio de todos os dispositivos legais possíveis e necessários, 
a plena implantação da citada lei. 

Uma das questões primordiais para a efetiva implementação de uma 
política de medicamentos genéricos é a prescrição médica. No serviço 
público, que, por força da legislação, já estabelece processos de compra de 
medicamentos utilizando o nome do princípio ativo (nome genérico), torna-se 
imperioso que as prescrições médicas venham com os nomes genéricos dos 
medicamentos. 

Necessário também é que sejam incorporadas pelos serviços de saúde 
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pública as ações referentes à educação sobre medicamentos genéricos, 
por meio de cartazes, palestras e distribuição de informativos, consolidando, 
assim, uma prática que trará benefícios aos próprios serviços de saúde e, 
sobretudo, à população. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.172/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Coordenadoria 
da Defensoria Pública de Uberaba pelos relevantes serviços prestados pelo 
órgão à comunidade do referido município. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 1.173/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
encaminhado à Procuradora-Geral do Estado pedido de informações sobre o 
motivo pelo qual não foi aplicada aos policiais civis do Estado a Lei 
Complementar n° 5, de 20/12/85. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.174/2000, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Diretoria da SUDENE pela 
passagem de seus 40 anos de criação. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Deputado lrani Barbosa, pedindo seja convocada a Secretária da 
Justiça para prestar esclarecimentos sobre a morte de detento ocorrida na 
Penitenciária Agrícola José Maria Alkmim, no dia 13/3/2000, e sobre as 
demais rebeliões ocorridas nos últimos anos, no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Do Deputado lrani Barbosa, pedindo seja convocado o Superintendente-
Geral da FHEMIG para prestar esclarecimentos sobre o processo de licitação 
do órgão para a contratação de serviços de lavagem de roupa suja dos 
hospitais da rede. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Rogério Correia e Wanderley Ávila e da CPI das Barragens. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com a Santa Casa de Montes Claros pelo 
transcurso de seus 122 anos de fundação. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dimas 
Rodrigues. 
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Comunicações 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
Wanderley Ávila e Maria Olívia (3). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, senhores 

parlamentares, prezada assistência, alguns temas me trazem a esta tribuna. 
Inicialmente, gostaria de tratar da questão da municipalização da educação e 
da adjunção de professores colocados à disposição das Prefeituras, devido 
ao processo de descentralização implementado pelo Governo anterior. 

No Governo passado, foi iniciado amplo processo de municipalização de 
escolas, sendo que as Prefeituras recebiam escolas estaduais através de 
convênios, por meio de acordos em que o Estado assumia alguns 
compromissos, entre os quais estava a obrigação de manter seus 
professores efetivos, concursados, estáveis. Muitas vezes, esses convênios 
continham cláusulas através das quais o Estado ficava obrigado também a 
fazer algumas obras para viabilizar o funcionamento da escola. Em 
contrapartida, o município assumia a responsabilidade pela gerência da 
escola e pela contratação de todos os professores para suprir os contratados 
pelo Estado que seriam demitidos, ou seja, os Prefeitos tinham a liberdade de 
contratar os que já estavam contratados pelo Estado ou outros de seu 
interesse. O fato é que o Estado assumia o compromisso de colocar à 
disposição do município seus professores, para aliviar a despesa das 
Prefeituras. 

O atual Governo, através da Secretaria da Educação, de forma violenta, 
vem tentando mudar todo esse quadro, procurando quebrar um compromisso 
que não foi feito entre o Governador e o Prefeito, mas entre o Estado e seus 
municípios. Teremos eleições este ano, e muitos Prefeitos serão reeleitos, e 
outros não, mas a vida do município continuará, assim como seus contratos e 
compromissos; e o Estado está propondo um instrumento indecente aos 
Prefeitos. 

Tenho em mãos proposta de termo aditivo aos convênios de 
municipalização feitos pelo Governo passado; nela, a Secretaria da 
Educação afirma que continuará a ceder seus professores para o município, 
mas exige que o município pague ao Estado o preço e o valor do trabalho 
desses professores, ou seja, o Estado estará vendendo ou alugando 
professores para as Prefeituras, estamos tendo um comércio. Isso é um 
absurdo, além de ser uma quebra de contrato. E o Prefeito que não quiser 
assinar o aditivo proposto simplesmente perderá todos os professores à sua 
disposição e será obrigado a contratar outros, onerando a folha de 
pagamento. O Estado quer aliviar seu caixa às custas dos Prefeitos do 
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Admitimos até que o Estado abra um período de negociações, buscando, 
junto aos municípios, uma fórmula de adequação, mas não podemos admitir 
essa imposição e estratégia de fazer com que os professores do interior se 
voltem contra os Prefeitos devido à pressão do Estado, que fica ameaçando 
os professores através da afirmação de que, sem o aditivo, eles poderão ser 
transferidos de sua cidade e perder algumas vantagens. Esse é um 
terrorismo inadmissível, e queremos trazer nossa palavra de solidariedade 
aos Prefeitos e nosso protesto contra a forma como a Secretaria da 
Educação está conduzindo o processo. Além disso, queremos dizer aos 
professores de Minas que estamos vigilantes, acompanhando, passo a 
passo, o desenrolar desse processo. 

Queremos, também, tratar de outro assunto, que já havíamos trazido no 
final do ano passado, quando votou-se nesta Casa uma enxurrada de 
projetos ao apagar das luzes, matéria de natureza tributária, os quais estão 
trazendo repercussão negativa para o povo mineiro, para o desenvolvimento 
do nosso Estado. A própria lei diz que matéria tributária deve ser votada num 
ano para valer no ano seguinte, a fim de que os cidadãos e as empresas se 
organizem para enfrentar a nova situação. No entanto, quando se vota um 
projeto no último dia do ano para vigorar no primeiro dia do ano seguinte, 
esse princípio é quebrado, porque se mudam as regras e as empresas não 
têm como se organizar. 

Isso está acontecendo com o Micro Geraes. Votou-se aqui, na correria, um 
projeto. Apesar de o Deputado Chico Rafael haver combatido esse projeto na 
forma como estava e apesar de seguirmos muitas posições dele, infelizmente 
fomos derrotados em grande parte. Hoje, o projeto que prevalece onera de 
maneira escorchante os pequenos empresários de Minas Gerais. 

Fiz um levantamento, por meio da Associação Comercial de Barbacena, e 
quero trazer a público duas simulações, a fim de que possam ter noção do 
que aconteceu com o Micro Geraes, que aumentou em 100% a taxação 
sobre as pequenas empresas. Por exemplo, uma empresa do ramo de 
armarinho, cujo faturamento mensal está em torno de R$18.000,00, conforme 
a lei anterior, recolhia para o Estado R$403,42. No entanto, passará a pagar 
agora, com a modificação do Micro Geraes, R$867,00, ou seja, um aumento 
de 100%. Isso também está ocorrendo com as pequenas empresas, cujo 
ramo de atividade é o material de construção. Uma empresa que, por 
exemplo, tivesse uma receita de R$8.500,00, pagaria, no ano passado, antes 
das modificações, cerca de R$149,69. Hoje, pelas mudanças impostas pelo 
Micro Geraes, pagará R$533,96. Foi um aumento maior ainda que 100%. 
Isso gerará demissões, porque o faturamento não aumentará. A economia 
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está engessada. Os preços estão congelados. Os salários estão 
praticamente congelados. Não há fomento, não há enriquecimento da 
economia. Mas aqui em Minas Gerais os impostos aumentaram, e alguém 
pagará o pato. E esse alguém é o trabalhador, que será demitido a fim de 
que o empresário possa pagar o que está sendo cobrado pelo Estado. Além 
disso, com o imposto menor, a sonegação também era menor, mas com o 
imposto maior, tenho a certeza de que o empresário, para sobreviver, às 
vezes terá de, infelizmente, recorrer à sonegação. Assim, o Estado sairá 
perdendo. Portanto, o Micro Geraes vem atormentando a vida dos pequenos 
empresários do nosso Estado. 

Gostaria, ainda, de tratar de dois assuntos relacionados à minha terra, à 
cidade de Barbacena. O primeiro diz respeito a um projeto de distrito 
industrial naquele município. O ex-Governador Eduardo Azeredo, ainda na 
minha gestão como Prefeito, havia doado uma área de 400.000m2 ao 
município, a fim de que ali fosse implementado o distrito industrial. Isso 
ocorreu no final do meu Governo, e, portanto, não tive condições de 
implementar o distrito, mas o terreno está lá, doado, com escritura passada. 
O atual Prefeito, fazendo gestões junto aos representantes daquela cidade, 
vinculados ao Governo do Estado, anunciou a implantação de outro distrito 
industrial em Barbacena. O curioso é que solicitamos informações à Cia. de 
Distritos Industriais, a fim de saber qual era a fórmula utilizada, porque o 
terreno onde as obras estão sendo feitas foi desapropriado pela Prefeitura, 
que conseguiu a imissão de posse pela justiça. Sabemos que o grande 
impedimento da imissão de posse é justamente o de passar o terreno para 
terceiros. Como é que a Cia. de Distritos Industriais está fazendo obras num 
terreno de que a Prefeitura de Barbacena nem tem a propriedade? 

Como é que se está gastando dinheiro do Estado num terreno que nem do 
município ainda é? Esse terreno pertence à ltambé. É um terreno cuja 
avaliação de mercado está em R$700.000,00. A Prefeitura depositou apenas 
R$70.000,00 e conseguiu a imissão de posse. E se a Prefeitura, ao final, não 
conseguir arcar com os R$700.000,00, tiver de desistir dessa apropriação e o 
terreno tiver de voltar à ltambé? Certamente todo o dinheiro gasto pela CDI, 
gasto pelo Estado, vai simplesmente se incorporar à propriedade de um 
terceiro, de um particular. 

O que está acontecendo lá é uma lambança, é uma ilegalidade. Não há 
licitação para as obras, não há levantamento, não há convênio certo. 
Fizemos requerimento pedindo informações, e as informações do Presidente 
da CDI apenas confirmam o que dissemos, porque nelas consta que ainda 
não existe o registro do imóvel. E como se está fazendo obra lá, se ainda não 
se recebeu a doação do terreno, que está "sub judice"? Com relação ao 
cronograma e ao projeto das obras que estão sendo executadas lá, a CDI 
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apresentou apenas uma planilha muito chinfrim e nenhum projeto, porque, 
na verdade, não há projeto nenhum. Foi tudo uma grande farsa para tentar 
enganar o povo de Barbacena em ano de eleições. Mas estamos vigilantes e 
vamos pesquisar isso a fundo. Estamos coletando mais documentos e vamos 
formalizar uma denúncia bastante consistente, a fim de provar que aquilo que 
está ocorrendo lá é uma armação, baseada numa grande ilegalidade. Tenho 
a certeza de que o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, não está ciente 
disso e de que, uma vez ciente, ele não irá concordar que um órgão do 
Governo possa se transformar num instrumento puramente eleitoreiro, em 
véspera de eleição, contrariando a lei, contrariando a justiça e simplesmente 
atendendo à vontade de quem diz que apóia o Governo. Não é possível que 
o Estado de Minas Gerais possa se sujeitar a uma condição dessas. 

Por fim, Sr. Presidente, quero trazer uma outra notícia da minha terra, 
Barbacena. Uma notícia triste. Ultimamente, a nossa cidade está ocupando 
as manchetes dos jornais, a propósito do Manicômio Judiciário. Antigamente, 
aquele Manicômio era conhecido como "porão da loucura", juntamente com a 
FHEMIG, que hoje começa também a estar envolvida em denúncias de 
corrupção. Isso fazia com que a "terra das rosas" muitas vezes fosse 
confundida com a "terra dos loucos", tamanha era a propaganda negativa que 
isso trazia a Barbacena. Hoje, infelizmente, a nossa cidade volta ao noticiário 
com o mesmo tema: os porões da loucura. É que nos últimos 12 anos, 
praticamente, tanto o Manicômio Judiciário quanto a FHEMIG, naquela 
cidade, foram beneficiados por ações positivas. E aqui quero fazer justiça: já 
no Governo Newton Cardoso começou-se a fazer uma grande reforma no 
Manicômio e na FHEMIG. Esse trabalho passou pela gestão Hélio Garcia e 
pelo Governo Azeredo. Durante esses 12 anos, tanto o Manicômio quanto a 
FHEMIG, em Barbacena, passaram a ser exemplos de bons hospitais, tanto 
que foram procurados pela imprensa nacional e pelas grandes redes de TV. 
Com a mudança de governo e com os políticos que hoje estão liderando a 
política de governo naquela cidade, as mudanças infelizes que fizeram em 
apenas um ano de gestão estão liqüidando 12 anos de trabalho, 12 anos de 
realizações e fazendo com que Barbacena volte a ser manchete com aquele 
chavão de "terra dos loucos". Não concordo. Loucos são os que estão hoje 
comandando o Manicômio e a FHEMIG em Barbacena. Eles, sim, é que o 
são. O povo de lá é um povo muito bom, é um povo que sabe cultivar rosas e 
oferecê-las ao Brasil e ao mundo. 

Quero, Sr. Presidente, encerrar as minhas palavras dizendo que vou 
protocolar um requerimento na Comissão de Direitos Humanos solicitando 
que essa Comissão faça uma visita ao Manicômio e à FHEMIG em 
Barbacena, para constatar tudo que estou falando. Realmente e infelizmente, 
os dois órgãos do Governo transformaram-se em verdadeiros "porões da 
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loucura". Quem visita aquelas instituições sai de lá chocado e arrasado 
com o que vê. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

membros da imprensa presente, visitantes, o que me leva a ocupar essa 
tribuna é dizer do valor do papel da imprensa. A imprensa, quando é séria, dá 
visibilidade às ações dos homens públicos. Nesses últimos dias, temos tido 
um rico noticiário. Alguns positivos, outros negativos. A Rede Globo, numa 
entrevista bombástica, na última sexta-feira, traz a público as mazelas da 
cidade de São Paulo e sua administração. 

O Prefeito, no afã de se defender, procura desqualificar o jornalista Chico 
Pinheiro, que é conhecido por todos nós, mineiros, principalmente por mim, 
de modo particular, porque é meu conterrâneo do vale do Jequitinhonha, 
nascido na cidade de Medina, onde sou Deputado votado e majoritário. 
Todos conhecemos sua seriedade, sua competência profissional e seu 
compromisso com a verdade. Dizer que usou uma criatura fragilizada ou 
emocionalmente abalada não é papel do jornalista, compete ao médico, ao 
psiquiatra saber se a pessoa estava ou não em condições mentais de dar 
entrevista. 

O repórter tem que procurar a verdade e levar ao público o conhecimento 
que obteve naquele seu trabalho. 

Acho que aquela senhora, por sua postura na televisão, não é bem 
equilibrada. Em certo momento, chegava a babar e a espumar. Mas aquilo 
não era função do repórter Chico Pinheiro. Então, quero trazer aqui o meu 
protesto contra as agressões que vem sofrendo o jornalista Chico Pinheiro, 
meu conterrâneo e amigo, por ter levado ao público a verdade. 

Outro assunto que a imprensa noticiou, de modo particular, o jornal "Estado 
de Minas", no seu caderno "Gerais", no último domingo, com uma bela 
reportagem assinada pela jornalista Tacyana Arce, com fotos da Françoise 
lmbroisi. com o título "Todos os caminhos levam à escola", refere-se a uma 
reportagem sobre a educação no vale do Jequitinhonha. 

Elas visitaram 20 ou mais cidades e trazem, no seu texto, uma verdade: a 
educação tem evoluído e que, sem educação, não há desenvolvimento nem 
vida digna. Durante esse roteiro, elas puderam ver os avanços que o vale do 
Jequitinhonha tem tido na educação, e que muita coisa ainda deve ser feita. 
Quero parabenizar o jornal "Estado de Minas" e as duas jornalistas e, para 
tanto, já apresentei um requerimento à Mesa da Assembléia, propondo que 
formulemos votos de congratulações com o jornal e as jornalistas . 

Outro assunto que pode estar passando despercebido para a maioria das 
pessoas diz respeito a uma entrevista que o Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, concedeu à revista "Época". Em um dos 
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trechos, sua afirmativa compromete, de forma mortal, a atividade agrícola 
e pecuária da Nação. Indagado pelo repórter sobre o MERCOSUL, ele disse 
que, para que o MSERCOSUL seja viabilizado, temos que fazer concessões 
à Argentina. Disse textualmente que o futuro da Argentina está no 
"agribusiness", no campo; o nosso futuro, na economia industrial e nos 
serviços. Com isso, ele está desestimulando, desvalorizando e 
desmerecendo o trabalhador e o produtor rural. Se políticas como essa forem 
implantadas, ele, simplesmente, vai destruir o interior do País. 

Juscelino Kubitschek, quando quis voltar à Presidência da República, 
queria se redimir, pois achava que, em seus primeiros cinco anos de 
governo, não havia dado a devida atenção à agricultura. Queria fazer cinco 
anos de governo em 50 anos de fartura. Vem agora o Sr. Presidente da 
República e diz uma frase tão patética, tão impatriótica, tão discriminatória 
para todos nós, principalmente para nós que representamos áreas 
vocacionadas para a agricultura e para a pecuária. Portanto, Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, é preciso que todos tomem conhecimento dessas 
declarações do Presidente da República e tenhamos uma reação. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Márcio 
Kangussu. Ouvi seu depoimento, aliás, mais do que um depoimento, uma 
denúncia com relação a essa falta de entendimento das nossas autoridades 
sobre a importância da agricultura para nosso País. Quarenta por cento do 
PIS brasileiro gira em torno da agropecuária. O que as pessoas não 
entendem é que, para se produzir qualquer produto agrícola, Deputado 
Márcio Kangussu, é preciso que se produza adubo, defensivos, é preciso que 
se transporte toda essa mercadoria, é preciso, evidentemente, que esses 
produtos sejam agroindustrializados. Portanto, somando a cadeia produtiva 
do chamado agronegócio, temos, simplesmente, AO% do PIS brasileiro. Essa 
posição do Presidente da República, dizendo que a Argentina tem a 
preferência do agronegócio, deixa este País, sem dúvida nenhuma, nu com 
relação ao seu futuro. 

O Brasil é um País eminentemente agrícola. Em torno dessa economia são 
gerados os empregos mais baratos. Para terem uma idéia, um emprego na 
agropecuária está por volta de R$15.000,00, enquanto na indústria custa de 
R$100.000,00 a R$200.000,00. Portanto, para um país com taxa de 
desemprego próxima dos 20%, uma colocação desse tipo é descabida. 

Gostaria de cerrar fileiras com V. Exa. não apenas para fazer nessa tribuna 
essa colocação, mas para que possamos através do parlamento mineiro 
reagir e mostrar para as autoridades federais que estão equivocadas e não 
aceitamos colocação dessa natureza. Parabéns, pela observação. Muito 
obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Obrigado, Deputado Márcio 



•<O 

= o 

o 

"' o 

·< 
"' o 

325 
Kangussu, pelo aparte que nos concede. Queremos dizer do descaso do 
Governo brasileiro com a agricultura e a pecuária. O Governo precisa investir 
no campo, pois a solução do Brasil está no campo. Como bem disse o 
Deputado Paulo Piau, enquanto o Governo investe R$15.000,00 para dar 
emprego no campo, investe R$200.000,00, na AUTOLATINA ou em outra 
indústria para dar um emprego. Protestamos e queremos dizer que o País 
precisa de uma política agrícola para que o homem retorne ao campo. 
Sabemos que somos um Brasil produtivo e que temos terras de primeira 
qualidade. Precisamos de incentivos e de recursos para o pequeno, o médio 
e o grande produtor. Só assim o Brasil resolve os seus problemas sociais. 
Quero agradecer a V. Exa. e cumprimentá-lo pelo belíssimo trabalho que V. 
Exa. tem feito nesta Casa. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Ainda bem que fomos aparteados por dois 
Deputados comprometidos com o homem do campo, com o trabalhador rural 
e com o produtor rural. Os dois Deputados fazem parte da Comissão de 
Política Agropecuária e Agroindustrial. Amanhã, apresentaremos um 
requerimento a essa Comissão para que se interpele o Ministro Pratini de 
Morais para ver se S. Exa. tem conhecimento das declarações do Presidente 
da República, se concorda com elas e o que vai fazer. O que será que esse 
Ministro está fazendo nesse Ministério, pois até hoje não disse a que veio. 

Reafirmamos o nosso protesto e a nossa indignação quanto às afirmações 
e ao pensamento do Prof. Fernando Henrique Cardoso. Acho que gosta 
muito de citar Juscelino Kubitschek. Deveria ler mais Juscelino e se espelhar 
mais nele, para, aí sim, ter um desenvolvimento sustentável através de 
políticas sociais em que as desigualdades sejam menores. Porque, se agir 
como falou na revista "Época", as desigualdades regionais se agravarão. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Deputado Márcio Kangussu, 
agradeço o aparte que V. Exa. me concede e o faço para cumprimentá-lo 
pelo brilhantismo do tema concreto que aborda. V. Exa. não usa da revista 
"Veja" do dia 6 de março, da semana passada, na qual o Presidente da 
República concede longa entrevista, que tem o título "Mágoas de um 
Presidente". V. Exa. utiliza essa tribuna para fazer crítica concreta ao 
Presidente, que é privilegiar a Argentina - em sua argumentação - no 
agronegócio ou "agrobusiness", como gostam os americanófilos, em 
detrimento de nossa agricultura, dizendo que o Brasil tem de estar em outro 
estágio. 

V. Exa. sabe que essa entrevista foi altamente polêmica, apesar de não ter 
usado da parte polêmica, e sim de outra, interessantíssima. V. Exa. pinçou a 
parte que diz respeito a nosso País, mas a entrevista chamou a atenção 
pelas críticas contundentes a Brizola, Itamar Franco e Ciro Gomes. 

Então, parabenizo-o e digo que tenho orgulho de V. Exa. fazer parte de 
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nossa bancada, especialmente como Vice-Líder do PPS. 

O Deputado Márcio Kangussu*- Obrigado, Deputado Marco Régis. 
Apenas para concluir e para que todos os mineiros tomem conhecimento, 

lerei, na íntegra, a pergunta do repórter da "Época" e a resposta do Sr. 
Presidente.(- Lê:) 

"O senhor vai priorizar a retomada do MERCOSUL? O novo Presidente 
argentino, Fernando de La Rua, ajuda-o?" 

O Dr. Fernando Henrique responde(- Lê:) 
"De La Rua será melhor para o MERCOSUL do que o Carlos Menen, mas o 

Menen era um craque na política. Não existirá MERCOSUL se não fizermos 
concessões à Argentina. O futuro argentino está no "agribusiness", no 
campo. O nosso futuro está na economia industrial e nos serviços". 

Isso desestimula, compromete de forma cruel toda a atividade agrícola 
deste País. Temos de reagir, principalmente a FAEMG, a FETAEMG, as 
outras entidades ligadas ao homem do campo, ao interior do Pais, e o 
parlamento mineiro, que sempre sai na frente. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto. 
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, pessoas das galerias, sabemos, por experiência própria, que 
fazer oposição é infinitamente mais cômodo que integrar uma base 
governista. Sem desmerecer o trabalho responsável que o bloco da Oposição 
desenvolve nesta Casa, devemos reconhecer que o uso de filigranas legais e 
interpretações variadas faz parte do sistema. Isso é válido, repetimos, mas 
existe sempre o risco de se partir para extremos, cometendo eventuais 
injustiças. 

O recente episódio das licitações para a reconstrução de estradas no Sul 
de Minas exemplifica a nossa afirmação. O encargo foi delegado pelo 
Governador Itamar Franco ao Vice-Governador Newton Cardoso, daí se 
originando a série de questionamentos que a mídia tem veiculado, com 
repercussões nesta Assembléia. 

Não vamos aqui fazer defesa do que estiver errado - se é que há algo 
errado -, mas não podemos deixar de levantar nossa voz para registrar 
algumas palavras sobre a personalidade e a atuação do Dr. Newton Cardoso. 

Newton, como se sabe, usufrui um respaldo político como jamais se viu em 
todo o interior de Minas Gerais. Nas diferentes regiões mineiras, seu nome é 
respeitado como sinônimo de arrojo, de determinação, de informalidade 
dinâmica e de realização. Seu estilo é aquele de fazer, procurando não se 
perder em detalhes que possam protelar a solução para situações 
emergenciais. 

Aí se explica, inegavelmente, o prestígio que nosso Vice-Governador 
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merece em todo o Estado. Acresce a isso o fato de ter sido ele, em 
ocasião anterior, o primeiro Governador a se eleger em nosso Estado 
rompendo com as oligarquias que vinham desde a chamada República 
Velha. 

No caso específico das licitações, quem as critica se esquece, em primeiro 
lugar, de que houve um processo de pré-qualificação, levando em conta a 
idoneidade e a capacidade das empresas contratadas. Estamos 
absolutamente certos de que não houve má-fé e de que a intenção foi a mais 
louvável. Nunca em Minas se viu tamanha catástrofe como a das enchentes 
que assolaram o Sul do Estado. Uma das mais desenvolvidas de nossas 
regiões viu-se, da noite para o dia, destruída em sua estrutura, em suas 
realizações, em seu presente positivo que se transformou em futuro incerto. 
A tragédia atingiu igualmente a todos, ricos e pobres, e a economia regional 
levará tempo para se recuperar. 

Ora, em uma situação como esta, a primeira providência que se deve 
adotar é procurar restabelecer a comunicação entre as comunidades isoladas 
e sujeitas às epidemias, à subnutrição, sem os mínimos recursos de 
sobrevivência. Foi, então, o que se fez: procurou-se implementar um 
processo dinâmico, que restabelecesse as comunicações rodoviárias e 
permitisse ao povo sul-mineiro enfrentar o difícil amanhã. 

O estilo do Dr. Newton Cardoso é controvertido exatamente porque ele é 
um inovador. A par da inovação, dispõe ele de serenidade e discernimento 
político, nunca negligenciando a causa pública. Prova incontestável disso é 
que, na reunião dos convencionais do PMDB para a escolha do candidato a 
Governador, contava ele com quase 80% dos votos dos presentes à 
convenção. No entanto, pensando no interesse maior de Minas, ele abriu 
mão de uma candidatura já vitoriosa, para apoiar o Dr. Itamar Franco. 

Vitorioso nas urnas o Dr. Itamar, Newton continua com ele colaborando, em 
postura discreta, mas atuante, ajudando sem atropelos e, muitas vezes, 
conciliando opiniões conflitantes. 

Se é que os trâmites burocráticos não foram integralmente observados na 
contratação das obras no Sul de Minas, não acreditamos que isso tenha 
representado prejuízo para o povo mineiro. Ao contrário, atendeu-se com 
presteza a um estado de calamidade pública. Essa presteza, aliás, foi exigida 
pelas próprias comunidades afetadas, as quais, agora, amargamente, se 
ressentem da interrupção de alguns dos trabalhos. 

Cremos que os próprios colegas da Oposição representantes do Sul de 
Minas podem confirmar o que estamos dizendo. Sabemos que eles têm sido 
instados por suas bases para não desacelerar o trabalho de reconstrução. 

Sempre nutrimos grande respeito pelo trabalho da mídia, até porque a 
censura à imprensa seria um cerceamento da liberdade, o que é típico de 
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regime ditatorial. Da mesma forma, testemunhamos com apreço a ação 
de nossos colegas oposicionistas nesta Casa: no dia-a-dia, podemos atestar 
que eles desenvolvem um esforço atento, consciente e bem-intencionado. A 
ambos - imprensa e Oposição -, pediríamos, entretanto, que não se 
deixassem levar por prejulgamentos e não fizessem oposição como mero 
exercício. Temos certeza de que, no final, duas verdades irão prevalecer: a 
gente sul-mineira se mostrará grata pelos benefícios recebidos em caráter 
extraordinário, enquanto as qualidades de estadista de Newton Cardoso, 
mais uma vez, serão ratificadas. Muito obrigado. 

Gostaria de parabenizar o Deputado Márcio Kangussu pelas oportunas 
palavras, quando analisa, com muita propriedade, as colocações do 
Presidente da República, que, infelizmente, comete, com muita freqüência, 
equívocos dessa natureza. 

Precisamos prestigiar nossa agricultura porque, como muito bem salientou 
o Deputado Paulo Piau, ela representa mais de 40% do PIB brasileiro. Não 
podemos apoiar um Presidente que comete esses erros imperdoáveis, 
deixando intranqüila a Nação. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 

imprensa, telespectadores da TV Assembléia, nesta tarde gostaria muito de 
tratar de um assunto que preocupa diretamente a todos nós, que é a questão 
da segurança pública, a situação que estamos vivendo na cidade de Belo 
Horizonte, com um número impressionante de rebeliões nas cadeias. Agora, 
houve a morte de mais três adolescentes que estavam sob o poder do 
Estado. Temos farta documentação, mostrando tudo que pudemos alertar o 
Estado, a partir da Comissão de Direitos Humanos, e mandamos os relatórios 
do que vimos no Monsenhor Messias, em Sete Lagoas. A Comissão de 
Direitos Humanos deverá, proximamente, conhecer também a realidade atual 
do Centro de Internamento Provisório. É lamentável a maneira como estamos 
vendo esses adolescentes, o tratamento que têm recebido e a maneira como 
a vida deles se perde, e isso quando estão sob o poder do Estado. 

Vejo a chegada do Deputado Miguel Martini, que esteve agora com o 
Promotor Dr. Antônio Sérgio Tonet, levando, infelizmente, mais uma denúncia 
de como esse Governo vem tratando as questões relacionadas aos recursos 
públicos, que esse Governo tem dito sempre que são minguados, poucos. 

Vimos aqui, há poucos momentos, a defesa intransigente de que se façam 
obras sem licitação. Mas estamos vendo, pelas denúncias levantadas pelos 
Deputados da Oposição, Alberto Bejani, Miguel Martini e outros, que esse 
Estado, quando faz licitação, o resultado já é conhecido, já se sabe quem vai 
vencer. 

Depois concederei aparte ao Deputado Miguel Martini, que está inteirado 
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sobre o assunto, acabou de entregar a denúncia ao Promotor. Mas o mais 
grave é que a FHEMIG sempre lavou essas roupas sujas. Existem os 
servidores públicos que fazem esse trabalho, existem as máquinas para isso. 
Agora, o Estado decidiu encostar essas máquinas num canto, assim como os 
servidores, e pagar- mais do que pagar, não é, Deputado Miguel Martini? Vai 
dar um terreno, parece que a máquina já está comprada, vem um túnel do 
exterior, que será colocado para lavar essas roupas, e, depois, esse Estado, 
que tem minguados recursos, indenizará a empresa que fará esse 
investimento no terreno do Estado. 

Temos que ficar impressionados também com outra coisa: são 60 meses. 
Essa licitação concede a essa empresa do Rio de Janeiro - que veio aqui, 
venceu todas as empresas de Minas Gerais e encostou os servidores da 
FHEMIG num canto, assim como suas máquinas, que vinham lavando as 
roupas de toda a rede hospitalar da FHEMIG - a realização desse trabalho 
durante 60 meses. 

Concedo, com muito prazer, aparte ao Deputado Miguel Martini, pois era 
ele quem deveria ter proferido essas palavras na tribuna da Assembléia, mas 
estava no Ministério Público. Concedo-lhe aparte para que traga para todos 
nós mais informações. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Primeiramente, Deputado João 
Leite, muito obrigado pelo aparte. Nós, Deputados da Oposição, estamos 
realmente realizando um fiscalização efetiva em defesa da sociedade e do 
povo de Minas Gerais. Eu e o Deputado Alberto Bejani fomos ao Ministério 
Público levar essa denúncia. Algumas questões ficaram sem explicação para 
nós. O Governador Itamar Franco disse que "Minas levanta a voz", mas traz 
pessoas de outros Estados para trabalhar aqui. Agora, contrata empresas de 
fora do Estado para fazer um serviço. Temos muitas empresas que poderiam 
fazer isso. Nem precisava haver outras, porque a própria FHEMIG faz isso. 
Como Minas levanta a voz, se na hora de utilizar-se de serviços profissionais, 
Minas não serve? Aí, o Rio de Janeiro levanta a voz. Para que aqueles que 
nos estão acompanhando possam entender, a roupa é lavada a R$0,60 o 
quilo, e agora pode chegar a R$1 ,90. Além dos 200 funcionários que o 
Estado terá de manter, porque são concursados, há as máquinas que estão 
em funcionamento. Se pararem, ficarão obsoletas e se estragarão. E o preço 
é um absurdo. Nós, da Oposição, já sabíamos qual empresa seria, porque 0 
processo de licitação é aquele que chamam de "casei contigo". Apenas uma 
empresa no mundo estaria em condições de atender àquilo que foi feito. 
Então, seria por isso que esse Governo Itamar Franco faz tantas obras sem 
licitação? Porque, quando faz, é com carta marcada. O que é melhor? Fazer 
com ou sem licitação? Claro que sempre exigiremos que se cumpra a Lei no 
8.666, mas até mesmo aquelas que são feitas de acordo com a lei, estarão 
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sob suspeita, porque podem ter sido feitas com carta marcada. 

Há outra denúncia de que, no ano passado, foram comprados, em caráter 
de emergência, fios cirúrgicos para um ano. Como é de emergência algo que 
se compra para fazer estoque durante um ano, ao preço de R$600.000,00? 
Se fosse emergencial, seria para 15 dias ou 1 mês, quem sabe? Mas 
dispensou-se a licitação, mais uma vez, para, em caráter de urgência, 
comprar de um distribuidor de São Paulo. Talvez aqui em Minas não haja. 
Não sei. Estamos querendo cumprir o nosso papel, fazendo nossas 
denúncias. Fomos até ao Ministério Público. Não queremos apenas que o 
Governador demita. Agora, está demitindo o Superintendente e funcionários. 
Queremos uma responsabilização criminal e uma reparação do dano público 
que eventualmente tenha sido causado. Muito obrigado pelo aparte. Não 
tomarei o seu tempo porque sei que há outras denúncias mais graves para V. 
Exa. expor. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte) - Gostaria de dizer que 
justiça se faz ouvindo os dois lados. O jornal "Estado de Minas" recebeu 
informações que o levaram a fazer o registro e a noticiar a matéria. 

O que gostaríamos de dizer, mais uma vez, acentuando o procedimento e a 
conduta do Governo Itamar Franco, é que recebemos, por parte do Deputado 
lrani Barbosa, a comunicação de que submeteria a este Plenário 
requerimento em que solicita seja o Sr. João Batista Magro Filho, Presidente 
da FHEMIG, convidado a prestar os esclarecimentos devidos com relação a 
esse processo licitatório. E não só isso se coaduna com a linha de 
pensamento do Governo, de dar total transparência a seus atos, a sua 
gestão, como faço um apelo a todos que estiverem no Plenário, quando o 
requerimento for colocado em votação, para que possamos aprová-lo e 
possamos ter aqui, o mais breve possível, a presença do Sr. João Batista 
Magro. Só assim poderemos fazer considerações e ter clareza a respeito da 
matéria, para não ficarmos neste Plenário fazendo meras ilações a respeito 
do caso. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, sempre muito atento, mas, infelizmente, as coisas não funcionam 
desse modo. Sabemos que com ele é assim, mas com o Governo não é. Por 
duas semanas seguidas tentei falar com o Secretário da Saúde e não 
consegui, porque queria falar sobre denúncia a respeito do fechamento do 
HEMOCENTRO de Manhuaçu, cidade localizada num ponto importante, no 
cruzamento de duas rodovias. Por enquanto, o HEMOCENTRO não está 
fechado, mas não pode um Secretário deixar de responder, não a um 
Deputado da Oposição, mas ao Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia, a quem as pessoas de Manhuaçu recorreram para 
que não houvesse o fechamento do local. Como não tivemos retorno, não 
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resta outro caminho a não ser o apoio da imprensa e os microfones da 
Assembléia Legislativa. 

Quanto ao requerimento, vamos solicitar a presença do Superintendente e 
da Secretária da Justiça para explicar essas rebeliões e essas três mortes de 
adolescentes no Centro de Internamento Provisório, no Horto. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria de esclarecer ao nobre 
Deputado Alberto Pinto Coelho que, pelas provas que temos em mãos, não 
há necessidade de se escutar o atual Superintendente da FHEMIG em 
Plenário. Será que estamos virando Mãe Dinah? Na quarta-feira de cinzas 
publicamos, no jornal "O Globo", o nome da empresa que ganharia na quinta-
feira. Será que isso não prova que todo o edital foi dirigido para uma empresa 
de Niterói, que Garotinho, o Governador do Rio de Janeiro, agradece e que 
nosso dinheiro será levado para o Estado do Rio de Janeiro? Será que não é 
claro que poderia ter feito a licitação para 12 e não para 60 meses? Isso 
cairia de R$500.000,00, de capital da empresa, para R$50.000,00. Daria 
oportunidade para as empresas de Minas participarem. A caução cairia de 
R$50.000,00 para R$5.000,00. Mas não, colocam o contrato de 60 meses 
para aumentar o capital da empresa, favorecendo a Brasil, de Niterói, para 
aumentar a caução que tinha que ser depositada, de R$50.000,00. Acho que 
o Sr. João Batista já provou que essa licitação foi dirigida para a Brasil, de 
Niterói, empresa que tem um passado não muito limpo, basta perguntar ao 
Alceni Guerra, do tempo das bicicletas do Governo Fernando Collor de Mello. 
Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte do Deputado Alberto Bejani, 
que, juntamente com o Deputado Miguel Martini, chegou agora do Ministério 
Público, onde foram levar essa denúncia. Temos duas presenças 
importantes: os Presidentes das Comissões de Saúde e de Fiscalização 
Financeira. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)*- Muito obrigado, Deputado João 
Leite. Como Presidente da Comissão de Saúde, tivemos também 
preocupação com relação a essas notícias. É muito importante que o 
Superintendente da FHEMIG esteja aqui para debater conosco essa questão. 
Se ele está disposto a vir ou se esta Casa tem a necessidade de escutá-lo, 
temos que trazê-lo para dirimir essas dúvidas e colocar a questão em pratos 
limpos. Esse argumento de que já está consumado não serve a esta Casa, 
no momento em que ela precisa esclarecer os fatos ao público, para que não 
restem dúvidas à comunidade. A sociedade quer saber o que aconteceu. 
Estamos aqui fazendo o nosso trabalho e, nesse sentido, quero apoiar a 
iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho. Aliás, estava com a intenção de 
chamá-lo à Comissão de Saúde. 

O Deputado João Leite - Muito obrigado. Lamento não poder conceder 
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aparte ao Deputado Márcio Cunha, pois estaríamos tomando o tempo do 
próximo orador, o Deputado Carlos Pimenta. 

Gostaria de dizer que também estaremos apoiando o requerimento, que 
será apresentado pela Oposição, para que sejam ouvidos tanto o 
Superintendente quanto a Secretária da Justiça. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores, tenho uma questão a ser tratada nesta tarde com relação ao 
FUNDEF, mas antes gostaria de fazer um breve pronunciamento quanto ao 
episódio que envolveu a Fundação de Hospitais do Estado de Minas Gerais, 
a FHEMIG. 

Em um certo ponto, gostaria de discordar do Líder do Governo na Casa, 
Deputado Alberto Pinto Coelho, quando anuncia que o Governo Itamar 
Franco, tão logo constata alguma alteração ou anormalidade, tem procurado 
corrigi-la. Em tese, o pronunciamento do Deputado é correto, mas é 
importante que se diga que o fato de se chamarem à responsabilidade as 
pessoas envolvidas, por si só, apenas minimiza o episódio, deixando uma 
profunda marca neste Governo. S. Exa. é um homem extremamente 
consciencioso, honesto e íntegro, mas é muito mais importante que ele 
procure determinar que seu Governo seja fundamentado nesses princípios. 
Tivemos o episódio da ADEMG; mais recentemente, o episódio do DER-MG, 
envolvendo as estradas do Sul de Minas; e, agora, a situação culmina com o 
episódio da FHEMIG. 

Como Deputado, médico e membro da Comissão de Saúde, já 
protocolamos um requerimento solicitando a presença do Dr. João Batista, 
que, acredito, não tem nenhuma responsabilidade no ato, pois tudo deve ter 
ocorrido de forma alheia a seu conhecimento, mas é importante que este 
Governo siga as determinações de seu Chefe e que possamos, entre todas 
as dificuldades, ver o início do processo administrativo de nosso Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, neste momento, de chamar a 
atenção para um fato que tem envolvido algumas Prefeituras do Norte de 
Minas. Recentemente, o Deputado Federal Gilmar Machado esteve na cidade 
de Matias Cardoso e ali fez algumas denúncias contra o uso indevido dos 
recursos depositados pelo Governo Federal no FUNDEF. O fato de se ter 
uma investigação rigorosa a respeito, antes mesmo do caso ser apurado, 
mereceu as manchetes dos principais jornais e estações de televisão de 
Minas Gerais. 

Não quero entrar no mérito da questão, mesmo porque desconheço o que 
ocorreu em Matias Cardoso. No entanto, gostaria de prestar informações 
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extremamente importantes. Trata-se de cidade muito carente, de um 
Prefeito com reputação sem manchas, que tem feito uma belíssima 
administração. Chamo a atenção para esse fato, com o objetivo de alertar a 
nós, parlamentares estaduais, e também aos parlamentares federais que 
devemos analisar à exaustão as denúncias, os problemas, seja municipais, 
seja estaduais, seja federais, e não no "oba-oba", num processo que 
desmoraliza uma administração, um Prefeito, um pai de família, um cidadão 
apenas para ganhar a notoriedade da imprensa, como ocorreu com ess~ 
problema que envolveu a cidade de Matias Cardoso. Foram também citadas 
outras cidades, como Manga, que é administrada por um Prefeito que tem 
vários amigos nesta Casa que conhecem a sua administração apenas por 
denúncias políticas. 

Fico extremamente chocado, quando noto que o instrumento para a 
apuração dessas denúncias políticas recai sobre um ex-colega, o Deputado 
Federal Gilmar Machado, por quem tenho grande admiração, grande apreço 
e respeito. O que estiver errado, seja no plano estadual, seja no federal, deve 
ser exaustivamente denunciado, mas após o efetivo inquérito, com a 
apresentação de provas concretas, e não como ocorreu com o Município de 
Matias Cardoso. Temos uma responsabilidade muito grande. Hoje, 
administrar um pequeno município é, sobretudo, um desafio, principalmente 
neste ano, quando a maioria dos Prefeitos são candidatos à reeleição, 
tornando-se alvos fáceis dessas denúncias. Sinto que o PT, por meio do 
Deputado Gilmar Machado, tenha se prestado a esse papel, pois trata-se de 
um companheiro valoroso, que sempre defendeu, com unhas e dentes, a 
apuração da verdade, sempre lutou para que a verdade fosse, acima de tudo, 
colocada como instrumento da sociedade. 

Entendo que é dever do parlamentar fiscalizar. É dever do parlamentar -
Vereador, Deputado Estadual ou Federal - denunciar os fatos. Mas as 
denúncias não podem, em nenhuma hipótese, servir apenas para dar uma 
satisfação política a um correligionário ou a um partido. O FUNDEF foi 
extremamente importante, está proporcionando o pagamento de salários 
dignos aos professores municipais, à recuperação de escolas, está 
viabilizando o transporte escolar. É um dinheiro sagrado e, como tal, tem de 
ser muito bem administrado. No entanto, não se pode fazer política com base 
nesse programa, nesses pobres Prefeitos, que dão tudo de si, colocando-se 
à disposição da comunidade- como é o caso de Matias Cardoso e de Manga, 
além de várias outras cidades -, ficando expostos a todos os tipos de 
denúncias de Vereadores, de facções políticas, de concorrentes políticos, 
como aconteceu em Matias Cardoso. 

Portanto, quero prestar minha solidariedade ao Prefeito de Matias Cardoso, 
João da Paixão, por conhecê-lo de longa data, e eu o faço com a consciência 
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tranqüila, sabendo do sofrimento por que está passando com seus 
amigos, com sua família, principalmente, devido a seu compromisso de fazer 
daquele um município próspero, com bastante desenvolvimento e com 
respeito a seu povo. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 83 do 

Regimento Interno, considerando o disposto no art. 252 do Diploma 
Procedimental e que a lista de comparecimento à reunião ordinária realizada 
no último dia 9 não registrou o número regimental exigido para votação, torna 
sem efeito a votação do requerimento dos Deputados Hely Tarqüínio e João 
Leite, em que solicitam que esta Casa convide os Srs. Maurício Guedes e 
Antônio Erdes Bortoletti, ambos afastados dos cargos de Secretário de 
Transportes e Diretor-Geral do DER-MG, respectivamente, a prestar 
esclarecimentos em Plenário sobre a contratação, sem licitação pública, de 
empreiteiras para obras de recuperação de rodovias no Sul de Minas. 

A Presidência esclarece que o requerimento terá sua votação renovada no 
momento oportuno. 

Mesa da Assembléia, 14 de março de 2000. 
Gil Pereira, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

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

inciso VIII 9o art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Wanderley Avila, em que solicita a retirada de sua candidatura ao cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, conforme o Requerimento no 
1.041/2000, protocolado em 20/12/99; e, nos termos do inciso XIV do art. 232 
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Rogério Correia, em que 
solicita seja constituída Comissão de Representação para comparecer, em 
nome desta Casa, às comemorações do 54° aniversário da independência da 
República Árabe da Síria, no dia 5/4/2000, designando a seguinte Comissão: 
Deputados Rogério Correia, Agostinho Patrús, Dalmo Ribeiro Silva, João 
Paulo, João Leite e Márcio Cunha. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Hely Tarqüínio e João 
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Leite, em que solicitam, na forma regimental, sejam convidados os Srs. 
Maurício Guedes, Secretário de Transportes, e Antônio Erdes Bortoletti, 
Diretor-Geral do DER-MG, para, com urgência, prestarem esclarecimentos, 
em Plenário, sobre a contratação de empreiteiras para obras de recuperação 
de rodovias do Sul de Minas. A Presidência vai renovar a votação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Durval Ângelo - Solícito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 22 Deputados. Não há "quorum" para 

votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. 
Questões de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria que V. Exa. 
nos explicasse por que esse requerimento foi votado e aprovado na última 
reunião. A Presidência aprovou esse requerimento, e não conseguimos 
entender por que, há poucos minutos, o Líder do Governo disse que é 
importante a vinda de pessoas do Governo a esta Casa, para dar 
explicações. 

Esse requerimento pede justamente a vinda do ex-Diretor do DER-MG e do 
ex-Secretário de Transportes. Vemos essa mesma liderança e os Deputados 
que compõem a base do Governo rejeitarem um requerimento que já tinha 
sido aprovado na última reunião. Gostaria de ouvir uma explicação, já que, na 
última reunião, esse requerimento tinha sido aprovado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que só tínhamos 29 Deputados. 
De acordo com 0 inciso 1 do art. 83 do Regimento Interno e com o disposto 
no art. 252, fez com que fosse renovada a votação do requerimento. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, pela ordem. Estou entendendo 
essa parte do que aconteceu hoje. O Deputado Durval Ângelo pediu a 
verificação de votação. O que não estou entendendo é que, na última reunião 
ordinária, esse requerimento foi aprovado. Ouvi o Presidente - só não me 
lembro quem presidia a reunião - aprovar esse requerimento, e agora volta 
para ser colocado em votação? 

O Sr. Presidente - Esse requerimento tornou-se sem efeito, porque, 
naquela reunião, só tínhamos 29 Deputados. A Presidência tornou sem efeito 
a votação do requerimento. 

O Deputado João Leite - Mas em qual reunião foi decidido isso? Numa 
reunião de madrugada? Porque, na reunião ordinária da Assembléia 
Legislativa, tivemos a decisão da Presidência: está aprovado o requerimento. 
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Agora temos outra decisão? Em que momento, em qual reun1ao, 
aconteceu essa decisão? Se não tínhamos "quorum" naquele dia, não 
podíamos ter tido reunião. 

O Sr. Presidente - O art. 252 fala que "salvo disposição constitucional em 
contrário, as deliberações do Plenário serão tomadas por maioria dos votos 
presentes e mais da metade dos Deputados". Essa decisão da Presidência 
foi a de renovar a votação, porque tínhamos 29 Deputados. 

O Deputado João Leite - Não entendemos, porque a mesma base do 
Governo, nessa mesma reunião da Assembléia Legislativa, diz que quer que 
seja aprovada a vinda das pessoas para dar explicações, e agora vota 
contrariamente. É tão difícil! Foi questão de minutos: tivemos outra postura 
de requerimento que já havia sido aprovado. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, foi argüida a coerência 
da bancada governista, e a nossa posição, como fiz antes dessa matéria, 
com relação à questão da FHEMIG, será sempre a da transparência. Ocorre 
que este Plenário aprovou a criação de uma CPI que terá a oportunidade de 
fazer o exame dessa matéria. Por esta razão, não há necessidade nenhuma 
de prosperar outra matéria, porque a CPI é o fórum adequado para o exame 
completo dessa matéria. 

O Deputado Miguel Martini - Primeiramente, Sr. Presidente, até fico 
satisfeito que o Deputado Alberto Pinto Coelho tenha falado na minha frente, 
porque a alegação dele é completamente improcedente. Primeiro, as 
declarações do próprio Secretário e do Diretor de Obras poderiam até auxiliar 
a futura CPI, dirigindo algumas investigações que, sem as suas informações, 
não seriam efetivadas. Então, não procede. 

Segunda questão: eu queria deixar bem claro, registrado, agora são 
15h41 min do dia 14 de março - que se abriu um precedente grave hoje. 
Sabemos que muitas matérias são votadas aqui sem "quorum" para votação 
e são aprovadas. Estamos percebendo que, "a posteriori", está se 
reivindicando e exigindo que se faça uma verificação que deveria ter sido 
feita na hora. Como o Presidente coloca em votação se não há 39 
Deputados? O Presidente, regimentalmente, não tem que esperar que haja 
"quorum" suficiente para que uma matéria seja colocada em votação? Se 
colocou em votação, o Presidente errou. Se errou, em quantas outras 
votações vamos poder requerer que se verifique, "a posteriori", o número de 
Deputados presentes? Quem sabe deveríamos até fazer um levantamento do 
último ano para saber quantos Deputados estiveram presentes às votações? 
Temos que checar todos para trás e depois anular as votações. 

Então, está aberto um precedente gravíssimo. Muitas das matérias votadas 
aqui foram aprovadas sem "quorum", e ninguém verificou. A verdade é que a 
base do Governo deu uma cochilada. Lembro que o Deputado que estava 
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presidindo essa reumao leu muito lentamente, como se estivesse 
querendo despertar a atenção de todos, e foi colocando em votação muito 
lentamente. Mas todos estavam desatentos. Foi realmente aprovado esse 
requerimento. "A posteriori", encontrou-se uma saída: vamos verificar se 
havia número suficiente para a votação. E isso já aconteceu várias vezes. 
Então, abre-se precedente para que nós, da Oposição, possamos, depois de 
passada uma matéria, uma semana depois, cinco dias depois, um mês 
depois, pedir que seja verificado o nome das pessoas, o registro eletrônico, 
para termos segurança. E essa matéria nem tem muita importância! Segundo 
o próprio Líder do Governo, será explicado na CPI. Imaginem o que poderá 
acontecer daqui para a frente. 

Isso faz com que nós, da Oposição, tenhamos uma atenção maior para que 
não deixemos verdadeiramente votar nenhuma matéria se não houver 
"quorum", porque, se acontecer, poderá haver o reverso da moeda, que não 
esperávamos que fosse ser ressuscitado. Se olharmos para trás, veremos 
que muitas e muitas matérias que hoje já são lei foram votadas sem os 39 
Deputados. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, queremos apenas reiterar, em 
nome do PSDB, o protesto da nossa bancada pelo posicionamento da Mesa, 
que, naquela oportunidade, estava sendo dirigida pelo ilustre Deputado 
Durval Ângelo. Esse requerimento já foi aprovado, mas o Regimento Interno 
não está sendo respeitado. Está sendo totalmente desrespeitado, de acordo 
com os interesses da bancada ou da Mesa, governista. Falamos Mesa 
porque não participamos dela em momento algum, e confiamos nela. 
Confiamos em um trabalho transparente, e, de repente, em uma reunião que 
já aconteceu, já deu o resultado, volta-se atrás. Vamos ter que exigir um 
balanço gráfico de todas as votações ao fim de cada reunião, para ver se 
realmente está condizente com o que está na ata. 

Sr. Presidente, isso não pode continuar. Aliás, o Líder do Governo, 
incoerentemente, quer ter coerência, dizendo que, no Plenário, já votou o 
requerimento de uma CPI para cuidar do mesmo assunto. Mas, como disse o 
Deputado Miguel Martini, antecipando a própria CPI, da forma como foi 
implantada, a bancada da Oposição foi traída pelo Presidente da Casa. 
Numa reunião informal de que participaram todos os Líderes, foi definido que 
deveria ser feita uma síntese dos textos em cuja resultante estaria a vontade 
da Minoria junto com a da Maioria. Surpreendentemente, ato contínuo, o 
Presidente leu, neste Plenário, um requerimento assinado somente pela 
Situação. Esta não concordava com a iniciativa de uma CPI pela Oposição . 
Não entendemos mais nada. 

Vamos ficar atento ao transcurso dos trabalhos para que a coisa aconteça 
de fato e de direito. Vamos lutar para que o Regimento Interno seja cumprido. 
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Na ocasião da eleição desta Mesa, disseram que o Regimento Interno 
seria respeitado. Em pouco tempo, poderemos rasgar o Regimento. Fica o 
nosso protesto para que se cumpra o Regimento Interno. Quando há um 
acordo de cavalheiros, temos de cumpri-lo. Sabemos que é prática muitas 
vezes votar sem o "quorum" devido. A partir de agora, vamos exigir o 
"quorum", do contrário não se vota mais nada na Casa. 

O Sr. Presidente- A Presidência quer reiterar ao Deputado Hely Tarqüínio 
que está seguindo o Regimento Interno. A ata da reunião do dia 9 foi lida hoje 
- e aprovada -, e foi constatado que havia o registro de somente 29 
Deputados na ocasião da votação do requerimento. Por isso, a decisão da 
Presidência foi seguir o Regimento Interno, tornando sem efeito a votação - e 
agora está renovando a votação desse requerimento. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, entendo que a Casa, 
principalmente a Mesa, não pode, em nenhuma hipótese, rever matéria 
vencida. Pela lembrança que tenho, também entendemos que esse 
requerimento em discussão hoje já foi deliberado, votado e havia sido 
considerado como votado e aprovado pela Mesa. Posso estar enganado, 
mas quero solicitar as notas taquigráficas relativas a esse episódio para que 
possamos tirar a nossa dúvida. 

Todas as matérias dessa natureza têm de ser esclarecidas. Temos o 
Regimento Interno, e a Oposição fundamenta o seu trabalho nele. No final do 
ano passado, criamos uma aberração, que foi o 3° turno para um projeto de 
lei. Isso manchou demais a imagem do Poder Legislativo. Não queremos que 
esses fatos se repitam, porque este Poder não pode servir de capacho para 
as decisões vindas do Palácio da Liberdade. Este Poder é independente, 
idôneo. Confiamos na Mesa, embora nela não tenhamos nenhum 
representante do PSDB nem do PFL. Entendemos que a missão do 
Presidente e dos demais componentes da Mesa é sagrada e sublime. 
Representa todo um Poder, o poder maior do Estado de Minas Gerais. Cerca 
de oitocentas e tantas Câmaras Municipais se espelham na Assembléia 
Legislativa. Temos uma responsabilidade muito grande. 

Quero crer que seja um engano nosso, da Oposição. Gostaria que V. Exa. 
me provasse pelas notas taquigráficas. Mas o cuidado deve ser preservado. 
Em nenhum momento vamos afrouxar a nossa fiscalização, que é um dever, 
um compromisso nosso e, acima de tudo, uma forma de os partidos de 
oposição trabalharem. Solicito que essas notas taquigráficas sejam enviadas 
à Liderança da Minoria para que não tenhamos dúvida do comportamento e 
das decisões de V. Exa. representando a Mesa. 

O Sr. Presidente - Quero reiterar que a decisão está de acordo com o 
Regimento Interno desta Casa. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que 
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estamos vendo aqui vem reafirmar e confirmar o que temos denunciado 
reiteradamente neste Plenário: esta Casa tem funcionado de maneira 
irregular. 

Tenho denunciado, algumas vezes com V. Exa. a presidir a reunião, a 
presença apenas de 9, 1 O, 14 Deputados, no entanto as pessoas continuam 
insistindo em manter a reunião aberta. Isso tem ocorrido de maneira 
reiterada, permanente. 

Na verdade, a alegação do Deputado Alberto Pinto Coelho sobre a vinda 
do ex-Diretor-Geral do DER-MG e do ex-Secretário de Obras justifica-se por 
uma razão muito simples: o objeto de análise da "CPI chapa branca", criada 
nesta Casa, é muito mais abrangente do que a dispensa de licitações das 
obras do Sul de Minas. O convite à vinda dessas duas pessoas a esta Casa 
seria especificamente quanto a essa questão, já que o objeto de análise da 
CPI - repito - é muito mais abrangente. Portanto, uma coisa não anula a outra 
absolutamente. 

Dessa maneira, o argumento de que perde o objeto, perde o interesse, 
perde a razão ou o sentido a vinda dessas pessoas não procede, pelos 
esclarecimentos que estou prestando agora: a "CPI chapa branca" vai apurar 
o sexo dos anjos e outras questões, e não especificamente a questão da 
dispensa de licitações nas obras do Sul de Minas, que justifica a vinda 
desses dois convidados. Era o que gostaria de dizer. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Gostaria apenas de esclarecer ao ilustre 
Deputado Amilcar Martins que, ao me pronunciar aqui, falei em nome da 
bancada governista. Não entrei nem me cabe entrar no mérito de uma 
decisão soberana da Mesa desta Casa. A Mesa tem as suas prerrogativas, 
dadas pelo Regimento Interno, para tomar decisões. 

Não estou advogando posição alguma nem - volto a insistir - entro no 
mérito da decisão desta Mesa. Apenas demonstrei a coerência da posição da 
bancada governista. 

Por último, gostaria de esclarecer que, em respeito a este Plenário, o nosso 
entendimento é que uma CPI votada e aprovada soberanamente por esta 
Casa jamais poderá ser considerada tendenciosa, uma vez que estão 
asseguradas as participações das bancadas majoritárias da Casa. Muito 
obrigado. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, à guisa de 
esclarecimento, gostaria de informar a todos que acabei de receber 0 
comunicado, por meio do Líder da Bancada, Deputado Marcelo Gonçalves, 
de que fui indicado pelo meu partido, o PDT, para fazer parte da CPI das 
Licitações. Mesmo tendo conhecimento disso agora, não gostei de ouvir 0 
nome "CPI chapa branca". Acho que o Deputado Amilcar exagerou nessa 
questão, porque ele conhece bem seus colegas e sabe da trajetória de cada 
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um. 

Assim, gostaria de dizer que não vou começar essa CPI aceitando, "a 
priori", o rótulo de estar fazendo parte de uma "CPI chapa branca", até 
porque, trabalhando há muitos anos nesta Casa e, durante muitos anos, 
como Vereador de Belo Horizonte, isso nunca me aconteceu. Como membro 
dessa CPI, representando meu partido, a intenção é apontar a verdade dos 
fatos, porque essa é uma das principais funções do Legislativo: legislar e 
fiscalizar. Tentar desqualificar a CPI, neste momento, não é atitude ajuizada, 
porque acaba desqualificando as relações pessoais e de respeito que temos 
uns para com os outros, nesta Casa. 

Gostaria, ainda, de informar que, neste ano, em três meses de mandato, fui 
recebido apenas duas vezes pelo Governador Itamar Franco, uma delas 
agendada pelo Líder, porque não consigo falar com o Governador nem com o 
Vice. Ninguém me recebe e, portanto, nem se quisesse ser chapa branca 
poderia sê-lo, porque o Governo sequer me. recebe. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Responderam à chamada 40 

Deputados. Há "quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação 
do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

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

votação por meio do painel 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 apenas 26 Deputados. Não há "quorum" para 

votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. A Presidência, 
nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados, que, somados 

aos 14 em comissões, perfazem o total de 42 presentes. Há, portanto, 
número regimental para votação. A Presidência vai renovar a votação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Miguel Martini - Peço verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
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votação por meio do painel 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 "não" 28 Deputados, sendo computada a 

presença de 15 Deputados em reunião nas comissões. Está, portanto, 
ratificada a rejeição do requerimento. Arquive-se. 

Requerimento da CPI das Barragens, em que solicita a prorrogação de seu 
prazo de funcionamento por mais 60 dias. Em votação, o requerimento. Para 
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, 
iremos encaminhar o requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, 
Presidente da CPI das Barragens. (- Lê:) "O Deputado que este subscreve, 
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 
Dias, Proceder à Apuração de Malversação de Recursos na Construção de 
Pequenos Barramentos no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do 
Mucuri, Regiões Afetadas pela Seca no Estado de Minas· Gerais, atendendo 
a deliberação de seus membros, requer, nos termos regimentais, a 
prorrogação do prazo de funcionamento da supracitada Comissão por mais 
60 dias." 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tive a oportunidade de, enquanto 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, na legislatura passada, 
visitar essas obras. Ficamos três ou quatro dias percorrendo cada uma 
dessas barragens e, conosco, estavam técnicos da Assembléia, do Tribunal 
de Contas e da COPASA-MG. Constatamos que, realmente, havia algumas 
irregularidades, e, por isso, Sr. Presidente, o pedido de prorrogação do prazo 
de funcionamento dessa CPI deve ser atendido, uma vez que as 
investigações precisam continuar para esclarecer os fatos, pois nada pode 
estar faltando para que a sociedade tenha a transparência necessária das 
ações do Governo. 

No caso, teria sido muito importante que o Governador Itamar Franco já 
tivesse sancionado uma lei de nossa autoria que obriga o Poder Executivo a 
disponibilizar as informações a respeito de despesas e receitas da execução 
orçamentária do orçamento público do Estado de Minas Gerais, mas, 
infelizmente, parece que este Governador tem discurso e prática diferentes. 
Seu discurso é de ética e transparência, mas sua prática nega à sociedade o 
direito de fiscalizar. 

Então, esta Casa tem de instalar CPis e comissões especiais, a fim de 
apurarmos os fatos, como é o caso das obras que foram feitas sem licitação. 
Quando feita, é uma licitação de cartas marcadas, como denunciamos ao 
Ministério Público. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma investigação deve ser feita até o fim, 



342 
doa a quem doer. Se o prazo de 120 dias foi insuficiente, naturalmente, 
deveríamos conceder um prazo maior. Aliás, esta Casa tem se esforçado 
para fiscalizar, e, de modo especial, a Oposição tem cumprido bem esse 
papel. São denúncias em cima de denúncias que estamos levando ao 
conhecimento da sociedade. Outras estão por vir. Estamos apenas sendo 
mais responsáveis, fundamentando nossas denúncias, a fim de que não 
sejam, como disse o Líder do Governo, ilações apenas. Temos documentos 
comprobatórios e argumentos fundamentados, permitindo-nos fazer com 
segurança tais denúncias. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito tem 
poder de inquérito policial, tem o poder de convocar pessoas, que são 
obrigadas a comparecer, sob pena de serem punidas severamente. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, apesar de querermos votar, 

percebemos que, em Plenário, não temos número suficiente nem para 
continuar os debates. Por isso, Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber, 
temos poucos Deputados em Plenário, razão por que, ao final do nosso 
pronunciamento, estamos pensando em solicitar que V. Exa. encerre de 
plano esta reunião. Consideramos que toda a matéria aqui debatida, 
discutida, é de relevante interesse para a sociedade, e os representantes da 
sociedade, os Deputados, precisam estar presentes. Então, Sr. Presidente, 
solicito que nem faça a recomposição de "quorum", porque não temos o 
número suficiente de Deputados, solicito que V. Exa. encerre de plano esta 
reunião. 

O Deputado Eduardo Hermeto - Sr. Presidente, solicito que seja feita a 
chamada para recomposição de "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não há 

"quorum" para votação, mas o há para a discussão das matérias constantes 
na pauta. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão da matéria constante na 
pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 

de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a organização básica do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Para discuti-
lo, com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
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O Deputado Hely Tarqüínio - Vamos apreciar e fazer uma discussão do 

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá 
outras providências. A Comissão Especial opinou pela manutenção do veto. 
Mas gostaríamos de iniciar a discussão discorrendo sobre a tramitação do 
projeto nesta Casa. 

Esse projeto do Deputado Antônio Júlio veio em boa hora. Logo após a 
Assembléia Legislativa contribuir fundamentalmente com o Poder Executivo, 
porque, até então, era missão, era mister e era promessa do Governador 
Itamar Franco resolver esse problema, em nível do Executivo, da anistia dos 
militares. Esse projeto nasceu do projeto da anistia, foi um desdobramento do 
projeto de anistia da Polícia Militar, quando houve aquele protesto da tropa 
contra o Governador, à época, Eduardo Azeredo. 

Estou fazendo esse histórico para lembrar bem, para chegar a esse projeto. 
Naquela época, esta Casa acolheu, por pressão do Governador, de forma 
submissa, a apreciação do projeto de anistia. Esse foi resolvido, e, 
concomitantemente, houve a criação do Corpo de Bombeiros como uma 
unidade independente, autônoma, com todas as atividades segundo a 
hierarquia, a ordem, buscando a disciplina, sobretudo para atuar nas diversas 
unidades que existem em Minas Gerais. Esta Casa deu um exemplo de 
submissão naquela época porque, constitucionalmente, não cabia resolver 
aquele projeto de anistia aqui. Mas, como sempre, o Poder Legislativo, por 
alinhamento político, por submissão crônica ao Poder Executivo, apreciou, 
através de memoráveis reuniões, repetidas reuniões, aquele projeto. O 
Governo tem feito desta Casa um prolongamento do Palácio da Liberdade e, 
de forma inconstitucional, obrigou alguns Deputados da base do Governo a 
dar "quorum" para votar a anistia. Finalmente, votou-se a anistia. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente e Srs. Deputados, percebo que 

estou falando para poucos Deputados e tenho uma hora para fazer a 
discussão desse projeto. Percebo que estou "rezéjndo missa em Roma", 
então vou pedir a v. Exa. que encerre de plano a reunião porque não temos 
número suficiente de Deputados para continuação dos trabalhos. 

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

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de 
amanhã, dia 15, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e 
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO 
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de fevereiro dde dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Luiz 
Fernando Faria, Dimas Rodrigues e Fábio Avelar, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Ailton Vilela, 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 e do Vice-Presidente e à designação do relator. O Presidente "ad 
hoc" determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida a atuar como escrutinador o Deputado Fábio Avelar. 
Feita a apuração dos votos, são eleitos, para Presidente, o Deputado Ailton 
Vilela e, para Vice-Presidente, o Deputado Marcelo Gonçalves, ambos por 
unanimidade. Passa-se a direção dos trabalhos ao Deputado Fábio Avelar, 
que declara empossado como Presidente o Deputado Ailton Vilela e passa-
lhe a Presidência da Comissão. O Presidente agradece aos colegas a 
confiança nele depositada e informa que dará posse ao Vice-Presidente na 
próxima reunião extraordinária da Comissão. Dando continuação aos 
trabalhos, a Presidência designa como relator pela Comissão o Deputado 
Luiz Fernando Faria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para as seguintes reuniões extraordinárias, com a finalidade de se proceder à 
argüição pública dos candidatos: 29 de fevereiro, às 15 horas (Alexandre 
Bossi e Deputado Ermano Batista); dia 1° de março, às 9 horas (Deputados 
Elmo Braz e Wanderley Ávila) e às 15 horas (Deputados Álvaro Antônio e 
Agostinho Patrús), determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Ailton Vilela, Presidente- Glycon Terra Pinto- Marcelo Gonçalves -Antônio 

Júlio. 
ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de fevereiro de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine 
Matozinhos e Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. Registra-se 
também, a presença do Deputado Arlen Santiago. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
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João Paulo, informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, a inclusão do nome de mutuários do Sistema Financeiro da 
Habitação junto aos bancos de dados de maus pagadores, por motivo de 
atraso com o pagamento de parcelas. A seguir, a Presidência esclarece que 
serão ouvidos na reunião os Srs. Cláudio Perét Dias, Secretário-Geral da 
Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados de Minas 
Gerais-OAB-MG-; Maria Laura Santos, Coordenadora Jurídica, 
representando o Sr. Manuel Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas-GOL-; Paulo Henrique de Carvalho Chamon, Procurador, 
representando o Sr. Luís América Freitas Cavalieri D'Oro, Gerente do Banco 
ltaú S.A.; Gilberto Ferreira da Costa e Cláudio Gonçalves, Gerente de 
Mercado do Escritório Norte BH Norte e Advogado da CEF-MG 
respectivamente, da Caixa Econômica Federal - CEF-MG; e Silvana Fortes: 
advogada do Banco Bradesco S.A. representando o Setor de Crédito 
Imobiliário e Poupança do Banco Bradesco S.A. Ato contínuo, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Bené Guedes, que explica o objetivo da 
reunião. Logo após, os convidados fazem suas exposições sobre o assunto 
em tela e respondem às perguntas formuladas pelos Deputados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes . 

ATA DA sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de 

fevereiro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Pastor George e Maria Olívia (substituindo 
esta ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
finalidade da reunião é ouvir o Sr. Túlio de Araújo Mecenas, ex-Diretor de 
Recursos Hídricos do IGAM, a quem convida para tomar assento à mesa. A 
Presidência suspende a reunião por 15 minutos para aguardar a chegada da 
Deputada Maria José Haueisen, relatora, que faz pronunciamento em 
Plenário. Às quinze horas, com a chegada da relatora e a saída da Deputada 
Maria Olívia, a reunião é reaberta com o seguinte "quorum": Deputados 
Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Pastor George, Maria José Haueisen e 
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Márcio Kangussu (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por 
indicação da Liderança do PSDB). O Sr. Túlio de Araújo Mecenas, com a 
palavra, faz a sua exposição e em seguida é questionado pelos Deputados 
Marcelo Gonçalves, Maria José Haueisen e Márcio Kangussu. O Presidente 
informa que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação do 
convidado, pelos subsídios prestados aos trabalhos, 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, 14 de março de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Pastor George -

Carlos Pimenta. 
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia vinte e nove de fevereiro do ano dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Márcio 
Cunha, Pastor George, Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, por indicação da Liderança do PDT ) e Eduardo Hermeto 
(substituindo o Deputado Alberto Bejani,por indicação da Liderança do PFL), 
membros da supracitada Comissão. Registra-se também a presença da 
Deputada Maria Olívia. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão. A Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Mauro 
Guimarães Werkema, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, sobre os 
programas desenvolvidos por essa Fundação e a apreciar a matéria 
constante na pauta. A seguir, a Presidente registra a presença do Sr. Mauro 
Guimarães Werkema e de sua equipe e tece comentários sobre o 
requerimento de sua autoria que motivou esta reunião. Após, a Presidente 
passa a palavra ao convidado para que faça suas considerações iniciais. 
Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Após as 
considerações finais dos presentes, a Presidente agradece a presença do 
convidado e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos e não havendo 
correspondência a ser lida, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições não sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no 
946/99.A seguir, a Presidente passa à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados os seguintes requerimentos: da 
Deputada Elbe Brandão, sob a Presidência do Deputado Doutor Viana, 
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solicitando seja formada subcomissão, sob a coordenação do Deputado 
Pastor George e com a participação de representantes da Fundação Clóvis 
Salgado, para promover a modernização institucional da entidade; do 
Deputado Márcio Cunha, solicitando audiência, nas cidades que realciona, 
com o objetivo de proceder ao levantamento do potencial e à definicão de 
estratégias para o desenvolvimento do turismo e solicitando seja convidado o 
Sr. Manoel Costa, Secretário de Turismo, para expor seu plano de ação; do 
Deputado Álvaro Antônio, solicitando a realização de reunião conjunta com a 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, destinada a 
debater a revitalização do trecho ferroviário Varginha-Cruzeiro,SP. Foi 
aprovada a redação final do Projeto de Lei n° 608/99.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, 14 de março de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Márcio Cunha, relator - Pastor George. 

ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de março de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto e 
Maria Tereza Lara, membros da supracitada comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo 
Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência procede à 
leitura da seguinte correspondência: convite da Prefeitura de Belo Horizonte 
para a solenidade de apresentação da Coordenadoria dos Direitos da Mulher 
à população e abertura do Projeto Fala Mulher; cópias de carta e 
requerimento do Deputado Paulo Petersen em que solicita a esta Casa a 
realização de reunião com Juízes e Promotores que atuam na área criminal 
para se discutirem as deficiências do sistema penitenciário e as alternativas 
para o cumprimento das penas; ofício do Deputado Campos Machado, de 
São Paulo, encaminhando cópia de moção enviada ao Congresso Nacional 
contendo proposta de elevação, em 50%, das penas impostas àqueles que 
cometem crimes contra policiais; convite do Movimento Nacional de Defesa 
dos Direitos Humanos para o seu XI Encontro Nacional, a realizar-se de 16 a 
19 de maio, em Luziânia, Goiás; carta do Sr. Paulo César informando sobre a 
pressão e as humilhações por que estão passando os taxistas auxiliares que 
são forçados, por empresas proprietárias de táxis, a assinar cheques, 
duplicatas e notas promissórias em branco. Em seguida, a Deputada Maria 
Tereza Lara informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
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na pauta. Passa-se à discussão e votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.078 a 
1.084/2000 e 1.014 a 1.018/2000. Em seguida, passa-se à fase de votação 
de proposições da Comissão. São aprovados os seguintes requerimentos: do 
Deputado João Leite, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta 
Comissão com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
para se obterem esclarecimentos sobre as atuais condições de trabalho dos 
funcionários da ACESITA; do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita 
seja convidado o Sr. Cláudio Chaves Beato Filho para participar da audiência 
pública para análise do Projeto de Lei n° 523/99. Em seguida, a Deputada 
Maria Tereza Lara passa a Presidência ao Deputado Glycon Terra Pinto em 
virtude da apreciação de matéria de sua autoria. São, então, aprovados dois 
requerimentos em que se solicita sejam pedidas providências ao Promotor de 
Justiça da Comarca de Contagem para imediata apuração das denúncias de 
agressão de menores por parte de policiais civis da 2a Delegacia Distrital de 
Polícia daquele município; e seja enviado pedido de providências ao 
Comandante-Geral da PMMG para a apuração da morte do jovem Valmirá 
Nonato da Silva, assassinado pela Polícia Militar na noite do dia 2/1/2000. O 
Deputado Glycon Terra Pinto retorna a Presidência à Deputada Maria Tereza 
Lara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Marcelo Gonçalves - lrani 

Barbosa - Glycon Terra Pinto. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

_PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.326 
As dez horas e trinta minutos do dia dois de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Antônio 
Carlos Andrada, Bené Guedes (membros da supracitada Comissão). 
Registra-se a presença do Deputado Doutor Viana. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad doe", Deputado Luiz Menezes, 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 e do Vice-Presidente e à 
designação do relator. O Presidente "ad doe" determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida para atuar como 
escrutinador o Deputado Antônio Carlos Andrada. Feita a apuração dos 
votos, são eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Bené Guedes e Antônio Carlos Andrada, ambos por unanimidade. 
O Presidente "ad doe" declara empossado o Deputado Bené Guedes e 
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passa-lhe a Presidência da Comissão. O Presidente agradece a confiança 
nele depositada e, a seguir, dá posse ao Vice-Presidente eleito, Deputado 
Antônio Carlos Andrada. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidência 
designa o Deputado Antônio Carlos Andrada relator da matéria 

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Bené Guedes, Presidente -Antônio Andrada - Luiz Menezes. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE VETO PARCIAL ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 14.261, 

14.270 E 14.277 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Adelmo 
Carneiro Leão, Doutor Viana, Paulo Piau, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Luiz Menezes. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Aílton Vilela, 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 e do Vice-Presidente e à 
designação dos relatores. O Presidente "ad doe" determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida para atuar como 
escrutinador o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Feita a apuração dos votos, 
são eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Aílton Vilela, ambos por unanimidade. O 
Presidente ··ad doe" declara empossado como Presidente o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão e passa-lhe a presidência da Comissão. O Presidente 
agradece a confiança nele depositada e, na oportunidade, dá posse ao Vice-
Presidente eleito, Deputado Aílton Vilela. Dando prosseguimento aos 
trabalhos. a Presidência designa os seguintes relatores para os Vetos 
Parciais às Proposições de Lei n°s: 14.261 (Deputado Doutor Viana); 14.270 
(Deputado Aílton Vilela) e 14.277 (Deputado Antônio Júlio). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, conforme 
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Viana - Antônio Júlio - Aílton 

Vilela. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 14.258, 
14.330 E 14.333 
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Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de março do ano dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, 
Antônio Carlos Andrada, Eduardo Daladier (substituindo este ao Deputado 
João Batista de Oliveira, por indicação da Liderança do PDT) e Paulo 
Pettersen (substituindo o Deputado Márcio Cunha, por indicação da 
Liderança do PMDB). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Kangussu, 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 das proposições citadas. A Presidência determina a 
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Paulo Pettersen a 
atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos os Deputados 
Márcio Kangussu e Antônio Carlos Andrada, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente da Comissão, com quatro votos cada um. O Deputado 
Márcio Kangussu empossa o Deputado Antônio Carlos Andrada, que assume 
a direção dos trabalhos e empossa o Presidente eleito, Deputado Márcio 
Kangussu. Este retoma os trabalhos da Comissão, agradece a confiança nele 
depositada e designa para as seguintes matérias: Veto Total à Proposição de 
Lei n° 14.258, Deputado Antônio Carlos Andrada; Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 14.330, Deputado Sebastião Costa; Veto Parcial à Proposição de 
Lei n° 14.333, Deputado Márcio Cunha. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Márcio Kangussu, Presidente - Sebastião Costa - Márcio Cunha - Antônio 

Carlos Andrada. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI W 14.261 

Comissão Especial 
Relatório 

O Chefe do Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, 
c/c o art. 70, da Constituição Estadual, opôs veto parcial à Proposição de Lei 
n° 14.261, que cria o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais- CODEI. 

Por meio da Mensagem n° 111/99, encaminhou à apreciação desta Casa 
as razões do veto. 

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do Regimento 
Interno, o veto foi distribuído a esta Comissão Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
O Governador do Estado opôs veto parcial à Proposição de Lei n° 14.261 

para excluir da sanção o inciso I do art. 3° e o art. 9°, por motivos de 
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interesse público e conveniência administrativa. 

O inciso I do art. 3° preconizava o número de dois representantes do Poder 
Executivo na composição do Conselho, indicados pelo Governador do 
Estado, um do Poder Legislativo, indicado pelo Presidente da Assembléia 
Legislativa, um do Poder Judiciário, indicado pelo Presidente do .Tribunal de 
Justiça, um do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, 
e um do Tribunal de Contas do Estado, indicado por seu Presidente. 

Já o art. 9° estabelecia a extinção do Conselho Diretor, previsto no inciso 1 
do art. 37 e nos artigos seguintes da Lei n° 9.380, de 18/12/86, e no art. 190 
e seguintes do Decreto n° 26.562, de 19/2/87. 

Alega o Chefe do Poder Executivo como razão de seu veto, referente ao 
inciso I do art. 3°, que ocorreu alteração no curso do processo legislativo em 
virtude de emenda apresentada no âmbito das comissões, reduzindo de seis 
para dois o número de representantes do Poder Executivo no Conselho. 

De fato, tal alteração restringiu sobremaneira o poder de escolha 
anteriormente conferido ao Governador para a composição do Conselho. 

Com relação ao art. 9°, o Governador alega também, que o veto tem o 
intuito de resguardar o funcionamento regular da administração do IPSEMG, 
mantendo na estrutura da autarquia o Conselho Diretor, com suas atuais 
atribuições até que seja definida a composição do Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - CODEI -
que será objeto de estudo para nova proposição a ser apreciada por este 
Poder. 

Verificamos, pois, que as razões expostas se amparam em argumentos 
consistentes e principalmente no interesse público e na conveniência 
administrativa. 

Assim, consideramos corretas as razões apresentadas para a oposição do 
veto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto à 

proposição de Lei no 14.261. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Viana, relator - Aílton Vilela -

Antônio Júlio. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.270 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à 
Proposição de Lei n° 14.270/99, que altera dispositivos da Lei n° 13.163, de 
20/1/99, que promove a adequação da lei orgânica do Instituto de 
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Por meio da Mensagem n° 82/00, publicada no "Diário do Legislativo" de 
8/1/00, encaminhou o Governador do Estado à apreciação desta Casa as 
razões do veto. 

Na forma do disposto no art. 222, ele o art. 111, I, "b", do Regimento 
Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
O Governador do Estado aponta como razão do veto, que opôs ao art. 3° 

da Proposição de Lei n° 14.270, na parte referente ao art. 16 da Lei n° 
13.163, de 20/1/99, a violação do art. 264 da Constituição do Estado, o qual 
estabelece que nenhum benefício ou serviço da previdência social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 

Entendeu, equivocadamente, o Chefe do Poder Executivo que a pensão 
por morte do contribuinte do IPLEMG corresponderia a 100% do valor do 
benefício, acrescido de 4% por cada dependente, até o limite de três quotas. 

Dessa forma, a pensão poderia atingir até 112% do valor do benefício, 
excedendo, dessa forma, aos limites constitucionais. Não é esse, no entanto, 
o comando do "caput" do art. 16, que limita a pensão em 100% do valor do 
benefício; e o parágrafo único do mesmo artigo, por seu turno, trata apenas 
da dispensa do prazo de carência para sua obtenção. 

"Art. 16 - Conceder-se-á pensão ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, 
por morte do contribuinte do IPLEMG, correspondente a 100% do valor do 
benefício. 

Parágrafo único - Para a concessão do benefício de que trata este artigo, 
fica dispensado o cumprimento do prazo de carência estabelecido no inciso 11 
do § 2° do art. 1 O desta lei." 

Como se sabe, a pensão por morte no regime próprio de previdência dos 
servidores públicos, de acordo com o § 7° do art. 40 da Constituição da 
República, com a redação dada pela Emenda à Constituição no 20, 
corresponde a 100% dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos 
proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu 
falecimento. 

De igual forma, no Regime Geral de Previdência a pensão por morte 
corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou a 
que teria direito. 

A pensão estabelecida para o cônjuge ou o companheiro de contribuinte do 
IPLEMG situa-se, portanto, nos patamares normais dos demais regimes de 
previdência. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à 
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Proposição de Lei n° 14.270. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Aílton Vilela, relator - Doutor Viana -

Antônio Júlio. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.271 

Comissão Especial 
Relatório 

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70, 
inciso 11, da Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.271, que acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 
9.532, de 1987, que dispõe sobre a remuneração de cargo de provimento em 
comissão para fins de apostilamento e aposentadoria. 

Encaminhada a esta Casa para apreciação do veto oposto, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão Especial, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei n° 14.271, objeto do veto em exame, objetiva alterar a 

Lei n° 9.532, de 1987, que assegura ao servidor público ocupante de cargo 
comissionado que for afastado do cargo sem ser a pedido ou por penalidade, 
ou se aposentar, o direito à continuação da percepção da remuneração 
correspondente ao cargo comissionado, desde que o seu exercício 
compreenda período igual ou superior a dez anos, consecutivos ou não. 

Nos termos da proposição vetada, esse mesmo direito fica assegurado ao 
servidor público de que trata a lei supramencionada, independentemente do 
período de exercício exigido pela lei, desde que sua aposentadoria ou seu 
impedimento definitivo para o exercício do cargo tenham sido causados por 
acidente de trabalho ou doença profissional. 

Sem entrar no mérito da proposição, o Chefe do Executivo fundamenta o 
veto no princípio constitucional da reserva de competência para a 
deflagração de processos legislativos que tratam da matéria em tela. 

Todavia, entendemos que a proposição corrige uma injustiça com o 
servidor efetivo que ocupa cargo em comissão e perde o direito à 
continuidade da percepção da remuneração do cargo em razão de acidente 
de trabalho ou doença profissional, justamente no momento em que mais 
necessita de amparo psicológico e financeiro. 

Com efeito, a prevalecer a regra atual, o tratamento dado a esses 
servidores é discriminatório em face de outros que permanecem em 
condições mais favoráveis, pois o princípio da igualdade, consagrado no art. 
5°, "caput", da Lei Maior, impõe tratamento igual aos realmente iguais. Em 
outras palavras, isto quer dizer que não se pode tratar com igualdade 
pessoas que se encontram em condições desiguais. 
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Segundo o constitucionalista José Afonso da Silva, o princípio da 

igualdade tem como destinatários tanto o legislador como os aplicadores da 
lei. "O princípio significa, para o legislador - consoante observa Seabra 
Fagundes - 'que, ao elaborar a lei, deve reger, com iguais disposições - os 
mesmos ônus e as mesmas vantagens - situações idênticas, e, 
reciprocamente, distinguir, na repartição de encargos e benefícios, as 
situações que sejam entre si distintas, de sorte a quinhoá-las ou gravá-las em 
proporção às suas diversidades'.". ("Curso de Direito Constitucional Positivo", 
16a. ed., 1999, p. 218.) 

E é nesse sentido que a proposição vetada objetiva estabelecer norma 
distintiva de situações, em conformidade com o princípio constitucional da 
igualdade perante a lei. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela rejeição do veto oposto à Proposição de Lei n° 

14.271. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Antônio 

Andrade - José Milton. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.277 

Comissão Especial 
Relatório 

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70, 
inciso 11, da Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs veto parcial 
à Proposição de Lei n° 14.277, que modifica as Leis n°s 12.278, de 29/7/96; 
12.328 e 12.329, ambas de 31/10/96; e a Resolução n° 5.171, da Assembléia 
Legislativa, de 12/7/96, que instituem contribuição previdenciária para custeio 
parcial de aposentadoria de servidores públicos, e dá outras providências. 

Encaminhada a esta Casa para apreciação do veto oposto, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão Especial, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Por razões de ordem constitucional e de interesse público, o Governador 

opôs veto ao art. 6° da proposição, que objetivava o ressarcimento das 
parcelas correspondentes à contribuição recolhida pelos servidores inativos e 
pelos demais agentes públicos inativos dos Poderes do Estado, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. 

Com efeito, o dispositivo vetado, de origem parlamentar, aumenta a 
despesa prevista no projeto sem a comprovação da existência de receita, em 
desacordo, portanto, com o disposto no art. 68, I, da Constituição Estadual. 

Ademais, a devolução dos valores recolhidos pelos servidores inativos, 
corrigidos nos termos em que propunha o art. 6° da proposição, requer 
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estudos de viabilidade econômico-financeira, principalmente em vista da 
iniciativa do Executivo em excluir da contribuição previdenciária os servidores 
inativos. 

A propósito, cumpre observar que a contribuição dos servidores inativos, 
instituída pela leis supracitadas, até esta data não teve declarada a sua 
inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, o que requer cautela na adoção 
de medidas relacionadas com a matéria. 

Acolhemos, pois, o veto em análise. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela manutenção do veto oposto ao art. 6° da 
Proposição de Lei n° 14.277. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Adelmo Carneiro Leão Presidente -Antônio Júlio, relator- Doutor Viana. 
PARECER SOBRE o'VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.309 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição 
de Lei n° 14.309, que altera dispositivos da Lei n° 11.744, de 16/1/95, que 
cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. 

As razões do veto foram encaminhadas à apreciação desta Casa por meio 
da Mensagem n° 88/2000, publicada no "Diário do Legislativo" de 22/1/2000. 
Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do 
Regimento Interno, cumpre-nos opinar sobre a matéria. 

Fundamentação 
Ao negar sanção à proposição em epígrafe, o Governador do Estado 

apontou, nas razões do veto, motivos de interesse público e de ordem 
constitucional, com os quais não concordamos. 

Em primeiro lugar, deve-se salientar que as medidas propostas, originárias 
de projeto de lei de iniciativa parlamentar, visam conferir maior dinamismo às 
ações do FUNDERUR, criado em 1995 como instrumento da política estadual 
de apoio à agropecuária e ao desenvolvimento das comunidades rurais. 
Entretanto, desde sua criação até o presente, o Fundo mostrou-se 

~ absolutamente ineficaz. Uma das razões apontadas para essa ineficácia é a 
E vinculação da liberação dos recursos à prévia aprovação dos programas e 
~ projetos pelo Conselho Estadual de Política Agrícola- CEPA. 
;;; Ocorre que esse Conselho, criado pela Lei no 11.405, de 1994, que dispõe 

"' o 
·< 

sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola, e composto por 24 
membros - representantes do Governo Estadual, de entidades de classe e 

"' ~ dos setores produtivos-, pouco se reúne, mostrando-se, também, inoperante. 
Ora, uma das principais alterações propostas é, exatamente, a dispensa da o 
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manifestação direta do CEPA nos pleitos de financiamento do 
FUNDERUR, com o intuito de agilizar esses pedidos. Elimina-se, dessa 
forma, um entrave burocrático, uma vez que é assegurada a participação de 
um representante do Conselho no Grupo Gestor do Fundo, que é o órgão 
responsável pela seleção dos projetos a serem objeto de financiamento. 

Outro aspecto relevante da proposição, e que, a nosso ver, contribui 
enormemente para a operacionalização do FUNDERUR, é o aumento dos 
prazos para o reembolso dos créditos de investimento. Tal modificação, 
associada à diminuição dos prazos dos financiamentos destinados ao custeio 
agrícola, é bastante apropriada às práticas de crédito rural e bem mais 
condizente com a realidade do setor agropecuário do que a sistemática 
atualmente prevista na lei. Como o FUNDERUR tem caráter rotativo, essas 
medidas permitirão o acesso de um maior número de usuários aos recursos 
disponíveis. 

Quanto aos aspectos de ordem constitucional, entendemos que os motivos 
apresentados não procedem. Alega-se que a proposição amplia o número de 
usuários do Fundo, o que acarreta ônus para o Tesouro sem indicação da 
fonte dos recursos correspondentes. A nosso ver, tal argumento é 
inconsistente, uma vez que as medidas propostas são de caráter meramente 
operacional e não implicam despesas adicionais. Esse entendimento 
encontra respaldo no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária desta Casa para o projeto de lei que deu origem à proposição 
vetada. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto à Proposição de Lei no 

14.309. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - José 

Milton - Antônio Andrade. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 14.314 

Comissão Especial 
Relatório 

O Chefe do Poder Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
VIII, c/c o art. 7°, da Constituição Estadual, opôs Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 14.314, que cria o Fundo Estadual de Desenvolviment.o de 
Transportes - FUNTRANS. Por meio da Mensagem n° 5/2000, encaminhou 
S. Exa., para apreciação desta Casa, as razões do veto. 

Na forma do disposto no art. 222, ele o art. 111, I, "b", do Regimento Interno, 
o veto foi distribuído a esta Comissão Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
O Governador do Estado opôs Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.314 
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para excluir da sanção os incisos XI, XII e o parágrafo único do art. 2°, o 
art. 7° e o inciso IX do art. 8°, tendo em vista razões de ordem constitucional 
e de interesse público. 

Verificamos que os incisos XI e XII do art. 2° enumeram mais competências 
do gestor do FUNTRANS, quais sejam apresentar, anualmente, o plano de 
obras para aprovação da Assembléia Legislativa e alocar os recursos 
necessários ao reaparelhamento do órgão policial encarregado da 
fiscalização e do controle de trânsito rodoviário e de socorro, em caso de 
acidente. 

Já o parágrafo único do art. 2° determina que o plano de obras a que se 
refere o inciso XI deste artigo será remetido à Assembléia Legislativa até 0 
dia 30 de outubro de cada ano e aprovado até o dia 15 de dezembro. 

Percebemos que o conteúdo do art. 7° prescreve a obrigatoriedade de 
remessa de documentos relativos à licitação para obras a serem 
implementadas. 

Enfim, o inciso IX do art. 8° inclui na composição do Grupo Coordenador 
um representante da Polícia Militar. 

O Chefe do Executivo alega, relativamente a seu veto parcial ao inciso XI 
do art. 2°, que tal competência já estaria estabelecida pelo art. 4°, 11, e pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Com referência ao inciso XII do art. 2°, já existe convênio entre o DER-MG 
e a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, que estabelece repasse de 
recursos financeiros para atender as demandas operacionais da Polícia 
Rodoviária Estadual. 

Quanto ao art. 7°, notamos que, na verdade, obriga a uma duplicidade de 
tarefas,uma vez que a documentação já é remetida ao Tribunal de Contas do 
Estado, indo, pois, de encontro ao princípio da economicidade, ao aumentar 
os custos operacionais. 

Além disso, na composição do Grupo Coordenador do Fundo, a 
Assembléia Legislativa terá dois representantes, que terão acesso à 
documentação de que trata o inciso. 

Já com referência ao inciso IX do art. 8°, percebemos não ser cabível 
colocar um representante da Polícia Militar no Grupo Coordenador do 
FUNTRANS, em razão das peculiaridades da missão institucional do policial 
militar. 

Desse modo, verifica-se que os motivos alegados são consistentes e 
adequados. Portanto, consideramos corretas as razões apresentadas para a 
aposição do veto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à 

Proposição de Lei n° 14.314. 

// 
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Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Antônio Andrade, relator - José Milton -

Antônio Carlos Andrada. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.326 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição 
em tela, que dispõe sobre a rotulagem de alimentos resultantes de 
Organismos Geneticamente Modificados - OGMs. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 
90/2000, publicada em 22/1/2000. 

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

Fundamentação 
A Proposição de Lei n° 14.326 prevê que os estabelecimentos que 

industrializam ou comercializam, no Estado, alimentos transgênicos, 
resultantes de Organismos Geneticamente Modificados - OGMs -, ficam 
obrigados a rotular esses produtos e a fazer constar em seu rótulo, em 
destaque, a frase "Produto Geneticamente Modificado". O produto 
comercializado em desacordo com essa disposição fica sujeito à apreensão 
pelo órgão competente. 

Na exposição dos motivos para a justificação do veto, o Governador do 
Estado alega que a medida se afigura desnecessária diante da 
obrigatoriedade imposta ao comerciante e industrial pelo Código de Defesa 
do Consumidor, que determina ser direito básico do consumidor a informação 
adequada sobre os produtos, incluindo-se aí a especificação correta sobre 
suas características e composição, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

Cita-se, também, a Portaria n° 42, de 14/1/98, da Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, que estabelece, especificamente, normas 
de defesa do consumidor que atendem aos objetivos da proposta legislativa. 

O Código do Consumidor, de fato, estabelece como 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 apresentam. 

O advento das plantas transgênicas, notadamente por meio de culturas 
alimentares como soja, milho e arroz, trouxe para a opinião pública uma nova 
ordem de discussões e preocupações, tendo como base as características 
especiais de tais produtos e o seu expressivo impacto no sistema 
agroindustrial. As características dos vegetais geneticamente modificados 



z 
5 

o 

"' ..., 
E 
!'!. 
"' Vi 

"' o 
-<i 
!E o 
c. 
o 
"' "' ~ 
E" 

359 
dizem respeito principalmente a fatores como modificações intrínsecas 
relativas ao seu genoma ou agrupamentos de DNA, que podem apresentar, 
por exemplo, resistência específica a algum herbicida, além de marcadores 
moleculares que identificam tais produtos como planta transgênica com 
direito a registros de patente ou de direito de propriedade. 

Segundo Alberto Nobuoki Momma, em artigo publicado na "Revista de 
Direito Ambiental", em outubro de 1999, as plantas modificadas, como a soja 
"round-up ready", podem apresentar as mesmas características das plantas 
tradicionais nos aspectos de cor, textura, teor de óleo, composição e teor de 
aminoácidos essenciais, havendo equivalência total entre os produtos, 
dispensando-se qualquer identificação. As características básicas do produto 
manter-se-iam, por determinado período de vida útil comercial, 
razoavelmente imutáveis. Por isso, existe uma corrente de pensamento 
segundo a qual não haveria necessidade de segregação com identificação 
específica. Essa corrente advoga em prol da não-rotulagem, da não-
necessidade de se fazer qualquer discriminação ou exigência complementar, 
além das constantes nas regras vigentes no funcionamento desse mercado 
e, também, segundo prescrevem as normas de defesa do consumidor já 
referidas. 

Mas as estratégias modernas de segurança alimentar e vigilância sanitária 
constituem inovações que vieram se somar à preocupação dos consumidores 
quanto à origem dos produtos, à presença de resíduos tóxicos e patogênicos, 
ao estado de conservação do produto e outras ações potencialmente 
danosas à saúde humana e animal. Vemos, também, o surgimento do 
conceito de agricultura funcional, a qual é capaz de oferecer produtos de 
elevada qualidade, com propriedades específicas para finalidades e 
mercados específicos, entre os quais se sobressaem plantas com altos 
teores de óleo, ferro, vitaminas e sais minerais ou, ainda, com propriedades 
medicinais e voltadas para a saúde e a qualidade de vida. Nesse caso, o 
próprio objetivo comercial do produto acarreta a necessidade de se proceder 
à sua discriminação. 

Considerando, enfim, que os chamados produtos transgênicos, quanto à 
sua regulamentação, ainda são alvo de acalorados debates, em nível 
internacional e nacional, e que ainda pairam dúvidas quanto a seu efeito na 
saúde em longo prazo, por força das alterações intrínsecas que os 
caracterizam, não se pode dar a eles o tratamento de produtos comuns. As 
exigências constantes no Código de Defesa do Consumidor não garantem 
que esses produtos sejam discriminados na totalidade se vigorar a tese da 
equivalência total. Nesse sentido, a proposição de lei cujo veto ora 
apreciamos, ao tornar obrigatória a rotulagem dos produtos transgênicos, 
vem salvaguardar o direito do consumidor de receber informações 
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minuciosas e especificações corretas sobre esses novos produtos, não 
deixando dúvidas quanto à sua origem ou procedência. Dessa forma, não 
podemos concordar com as razões do veto do Governador, pois os produtos 
transgênicos não estão contemplados nas normas veiculadas pelo Código de 
Defesa do Consumidor, deixando, assim, a população sem informação 
preciosa quando de sua aquisição. Portanto, a Proposição de Lei n° 14.326 
deve ser convertida em lei, na condição de subsidiariedade da falta de 
normatização federal específica. 

Nesse particular, devemos lembrar que a competência para legislar sobre 
consumo é concorrente entre a União e os Estados membros, exercendo 
estes a competência suplementar para atender a suas peculiaridades, na 
falta de diploma normativo, podendo, até mesmo, exercer a competência 
legislativa plena, na falta de normas gerais sobre o assunto. No caso, parece-
nos que estamos diante da hipótese de aplicação da competência legislativa 
plena, ante o vácuo legislativo da União. O que não podemos deixar é de 
informar a população, para que possa exercer o seu direito de escolha. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei n° 

14.326. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Bené Guedes, Presidente- Antônio Carlos Andrada, relator- Luiz Menezes. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.329 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 91/2000, o Governador do Estado encaminhou a 
esta Casa as razões do veto parcial que opôs à Proposição de Lei n° 14.329, 
que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- !TER- e dá outras 
providências. 

Publicada no "Minas Gerais" de 22/1/2000, a matéria foi distribuída a esta 
Comissão Especial para receber parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O veto parcial incide sobre o inciso VI do art. 3° e sobre os arts. 11 e 12 da 

Proposição de Lei n° 14.329, que cria o Instituto de Terras do Estado de 
Minas Gerais - ITER - e dá outras providências. 

O Chefe do Poder Executivo alega motivos de interesse público e de 
inconstitucionalidade - com os quais concordamos - para negar aquiescência 
aos citados dispositivos. 

O inciso VI do art. 3° é desnecessário. Com efeito repete o comando 
contido no inciso IV do mesmo artigo. Portanto, nada acrescenta à lei do 
!TER. Sendo destituído de sentido, o inciso IV do art. 3° contraria o interesse 
público e o princípio de direito segundo o qual a lei não deve conter 
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comandos inócuos. 

Os arts. 11 e 12, decorrentes das Emendas n°s 7 e 8, apresentadas pela 
Assembléia Legislativa ao projeto oriundo do Executivo, transferem para o 
Estado a responsabilidade pelo pagamento dos débitos resultantes de 
quaisquer procedimentos e sentenças judiciárias em desfavor da EPAMIG e 
da RURALMINAS, até a data de publicação da lei do ITER. Ocorre, porém, 
que nos projetos de iniciativa privativa do Governador do Estado, a 
Constituição Estadual preceitua, textualmente: 

"Art. 68 - Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I - nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a 

comprovação da existência de receita e o disposto no art. 160, 111;". 
Ora, os arts. 11 e 12 inegavelmente estão criando novos encargos 

financeiros para o Estado sem a comprovação da existência de receita e, 
portanto. violam o citado comando constitucional. 

Não obstante, devemos ressaltar que o Estado é garantidor das obrigações 
e dívidas da administração indireta, mas somente será acionado para tanto 
quando suas empresas e autarquias não puderem, elas próprias, cumprir 
seus compromissos. Cabe lembrar que o Estado tem personalidade jurídica 
própria, distinta da de suas empresas e autarquias. A administração indireta, 
embora compondo a estrutura organizacional do Poderes do Estado em 
sentido amplo. dispõe de autonomia gerencial e financeira e personalidade 
jurídica. As obrigações por ela assumidas somente serão de 
responsabilidade do Estado em casos excepcionais, como ocorre na extinção 
ou dissolução da entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto parcial oposto pelo 

Governador do Estado ao inciso VI do art. 3° e aos arts. 11 e 12 da 
Proposição de Lei n° 14.329. 

Sala das Comissões, 14 de março de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente - José Milton, relator - Antônio Carlos 

Andrada - Antôn1o Andrade. 
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 75/99 

Comissão Especial - Indicação Presidente da FAOP 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 75/99, o Governador do Estado submete a esta 
Casa, para ser sabatinado, nos termos constitucionais, o nome do Sr. Hérzio 
Geraldo Botrel, designado para responder pelo cargo de Presidente da 
Fundação de Arte de Ouro Preto- FAOP. 

O indicado compareceu a reunião desta Comissão Especial, quando foi 
inquirido pelo relator e pelos Deputados membros, demonstrando segurança 
nas opiniões exaradas a respeito de problemas relacionados com a gestão 
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da FAOP. 

Trata-se, a nosso ver, de pessoa altamente gabaritada cuja presença à 
frente desse órgão só irá dignificar o cargo de Presidente, contribuindo para o 
seu engrandecimento. 

Conclusão 
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. Hérzio 

Geraldo Botrel Mansur para ocupar o cargo de Presidente da FAOP. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Brandão, relator- João Paulo. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 727/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela objetiva 

declarar de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira Colégio dos 
Santos Anjos, no Município de Além Paraíba. 

Após ter sido publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou. 

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

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo maior a promoção de ações 

filantrópicas, direcionadas às pessoas carentes da comunidade em que atua. 
Em cumprimento a sua finalidade, cria, administra e mantém instituições 
visando a atender às necessidades básicas da comunidade. Além de prestar 
assistência material, oferece apoio espiritual por meio de cursos e palestras 
embasados na fé cristã. 

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja agraciada com o título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 727/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 732/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ronaldo Canabrava, o Projeto de Lei n° 732/99 

objetiva declarar de utilidade pública a entidade denominada Supremo Centro 
Espírita Beneficente Mestre Gabriel Templo de Salomão Augusta Ordem 
Maçônica Rosaluz Estrela Oriental Universal Soberana União do Vegetal, 
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com sede no Município de Ouro Preto. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão tem por finalidade transformar o ser humano, por 

meio do desenvolvimento de suas virtudes morais, intelectuais e espirituais. 
Além disso, busca obedecer às leis, honrar a prática da justiça e trabalhar 
pela felicidade de toda a humanidade, promovendo, assim, sua emancipação 
pacífica. 

Em vista do caráter filantrópico das atividades desenvolvidas pela entidade, 
nós a julgamos merecedora do título. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 732/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 759/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em tela é do Deputado Edson Resende e tem por objetivo 

declarar de utilidade pública a Corporação Musical Correia de Almeida, com 
sede no Município de Barbacena. 

O projeto foi considerado pela Comissão de Constituição e Justiça jurídico, 
constitucional e legal na forma em que foi apresentado. 

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se aos 
limites estabelecidos no art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Corporação Musical Correia de Almeida desenvolve atividades culturais e 

artísticas, tendo por finalidade precípua a manutenção de uma banda de 
música que participe de eventos sociais, .cívicos, religiosos, sejam eles de 
âmbito municipal, estadual ou federal. E incontestável que ela participa 
ativamente do processo de estímulo ao civismo e à proteção de obras 
musicais que compõem o patrimônio cultural mineiro. 

Destarte, consideramos justa e oportuna a outorga de título declaratório de 
utilidade pública a essa agremiação. 

Conclusão 
Em razão do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 759/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 



Antônio Carlos Andrada, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 761/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por objetivo 
seja declarada de utilidade pública a Associação Redutense de Promoção ao 
Idoso- ARPI -, com sede no Município de Reduto. 

Em decorrência de exame preliminar da matéria, efetuado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, esta emitiu parecer considerando-a jurídica, 
constitucional e legal, na forma em que foi apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão 
colegiado apreciar o projeto, atendo-se aos lindes estatuídos no art. 102, XIV, 
"c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme indica a própria denominação, a ARPI é uma entidade voltada 

para a proteção e o atendimento dos interesses do idoso. 
Para a consecução desse fim, a associação utiliza recursos materiais, 

financeiros e humanos para executar programas que prestigiam e incentivam 
o idoso, proporcionando-lhe bem-estar, auto-valorização e integração com os 
demais segmentos da sociedade. 

Por esta razão, entendemos ser oportuna a intenção de se outorgar à 
entidade o título declaratório de utilidade pública estadual, como forma de se 
reconhecerem os relevantes serviços prestados por ela. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 761/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 14/3/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, informando o falecimento da Sra. Maria 

Marques de Carvalho, ocorrido em 6/3/2000, em Várzea da Palma. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, informando o falecimento do Sr. Ailton Alves de 
Faria, ocorrido em 8/3/2000, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, noticiando o falecimento do Sr. Sérgio 
Guadalupe dos Santos, ocorrido em 5/3/2000, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-
se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Francisco Claret 
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Gonçalves, ocorrido em 3/3/2000, em Pouso Alegre. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 1183 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/3/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 13 Parte: 13 Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões - 23 Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Requerimentos n°s 1.175 a 
1.177/2000 - Requerimento sem número do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira e outros - Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira e outros - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Marcelo Gonçalves e Gil Pereira - Comunicação Não Recebida: 
Comunicação do Deputado Arlen Santiago - Interrupção e reabertura dos 
trabalhos ordinários - 23 Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições - 23 Fase: Questões de ordem; chamada para recomposição do 
número regimental; existência de "quorum" para discussão - Discussão de 
Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial 
à Proposição de Lei n° 58; discurso do Deputado João Leite; questões de 
ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de 
"quorum" para continuação dos trabalhos; discurso do Deputado João Leite; 
questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; 
existência de "quorum" para a continuação dos trabalhos; prorrogação da 
reunião; discurso do Deputado Carlos Pimenta; questões de ordem; chamada 
para recomposição do número regimental; existência de "quorum" para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Mauro Lobo; questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Mauro 
Lobo; questão de ordem; discurso do Deputado Mauro Lobo; encerramento 
da discussão- Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio 
- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
-Chico Rafael- Cristiano Canêdo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma 
Diniz- Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão- Eduardo Daladier 
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano 
Batista - Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio- lrani Barbosa -
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Ivo José- João Batista de Oliveira -João Leite- João Paulo- João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h10min, 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. 

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, nas funções de 1 °-Secretário, lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Da Sra. Maria do Carmo Lara, Deputada Federal, agradecendo a 

homenagem que lhe seria prestada na reunião especial em comemoração do 
Dia Internacional da Mulher e indicando a Deputada Maria Tereza Lara como 
sua representante no evento. 

Da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral do Estado, 
prestando informações sobre o acordo de acionistas celebrado entre o 
Estado de Minas Gerais e a Southern Electric Brasil Participações Ltda. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 628/99.) 

Do Sr. José Benedito Miranda, Procurador-Geral da Fazenda Estadual, 
prestando informações sobre os honorários dos Procuradores da Fazenda. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 567/99.) 

Do Sr. Francisco Márcio Martins M. Chaves, Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto, encaminhando expediente afeto à Promotoria de Justiça da 
Comarca de Santa Bárbara. (-Anexe-se ao Requerimento n° 832/99.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando 
informações sobre a municipalização de escolas estaduais no Município de 
Barbacena.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. José Cavalcanti Melo, Prefeito Municipal de Urucuia, prestando 



informações sobre barragens construídas nesse município. (-À CPI das 
Barragens.) 
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Da Sra. Lêda Domingos Alves, Superintendente Regional da Receita 
Federal (2), agradecendo os convites para o Ciclo de Debates Repensando o 
Brasil 500 Anos Depois e a reunião especial em comemoração do Dia 
Internacional da Mulher. 

Da Sra. Lucy Maria Brandão, Chefe de Gabinete da Secretaria da 
Educação (2), encaminhando relatórios de obras que estão sendo liberadas 
por intermédio das caixas escolares ou das Prefeituras, com os nomes das 
escolas estaduais e municipais a serem beneficiadas, e relação das escolas 
estaduais que receberão equipamentos e mobiliário distribuídos pela 
Secretaria. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Cláudio Varella de Souza, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral 
de Justiça, comunicando, em atenção ao Requerimento n° 978/99, da 
Comissão de Direitos Humanos, que as denúncias formuladas pela Sra. 
Romilda Maria Pereira Barbosa, de Guanhães foram encaminhadas à 
Promotoria de Justiça dessa comarca, para a'puração dos fatos. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Renato Rossi, Presidente da Federação do Comércio do Estado, 
solicitando o apoio deste Legislativo para a derrubada do veto à Proposição 
de Lei n° 14.325. 

Do Sr. Armando F. Pereira, Diretor do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho no Brasil, esclarecendo, a propósito do convite 
para participar da audiência pública com o objetivo de tratar de assuntos 
relacionados às condições de trabalho dos funcionários da ACESITA, que, 
apesar do interesse da instituição nos assuntos tratados nessa reunião, não 
compete a ela, regimentalmente, analisar ou testemunhar esclarecimentos no 
âmbito de reuniões nacionais sobre o cumprimento de leis nacionais. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Marcelo de Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais, 

agradecendo o convite para participar do Ciclo de Debates Repensando o 
Brasil 500 Anos Depois. 

CARTÕES 
Dos Srs. Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, e Wadson 

de Oliveira Lima, Secretário Municipal de Esportes, agradecendo o envio de 
exemplar da obra "Resistência e Ação- Minas Luta contra o Neoliberalismo". 

Do Sr. César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
agradecendo o convite para a "Mostra O Descobrimento do Brasil na Visão 
dos Portugueses". 

Do Sr. Emílio Haddad Filho, acusando o recebimento e agradecendo as 
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Apresentação de Proposições 

369 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber 
proposições. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
REQUERIMENTOS 

N° 1.175/2000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a direção do jornal "Estado de 
Minas" pela publicação da matéria "Todos os Caminhos levam à Escola".(- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 1.176/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
ltajubá por seu aniversário de emancipação político-administrativa, no dia 19 
de março.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.177/2000, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja formulada 
moção de aplauso à direção do jornal "Hoje em Dia" pela veiculação de 
reportagem sobre o rio São Francisco realizada pelo jornalista João Gabriel. 
(-À Comissão de Transporte.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, solicitando seja convocada 
a Secretária da Justiça para prestar esclarecimentos sobre a rebelião 
ocorrida no CEIP-Horto, nesta capital. 

Proposição Não Recebida 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, em que solicitam seja 
convocado o Superintendente da FHEMIG para prestar esclarecimentos no 
Plenário desta Casa sobre a matéria intitulada "Licitação com Cartas 
Marcadas", publicada no jornal "Estado de Minas" de 14/3/2000. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado lrani 
Barbosa. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Marcelo Gonçalves e Gil Pereira. 
Comunicação Não Recebida 

-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 
de receber a seguinte comunicação: 

Do Deputado Arlen Santiago, dando ciência do falecimento da Sra. Ordália 
Nascimento Macedo, ocorrido em 14/3/2000, em Montes Claros. 

- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gil 
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Pereira. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1a 
Parte da reunião à comemoração do Dia Internacional da Mulher. 

-A ata desta comemoração será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Estão reabertos os nossos 
trabalhos ordinários. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas nem matéria 

a ser apreciada nesta 1a Fase, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do 
Dia, com a apreciação da matéria constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, gostaria de comunicar a V. 

Exa. e a todos os Deputados desta Casa, especialmente os Deputados 
Alberto Bejani e João Leite, que a Comissão de Fiscalização Financeira, 
reunida extraordinariamente na tarde de hoje, aprovou requerimento de 
iniciativa do ilustre Deputado Eduardo Hermeto, para convidar o 
Superintendente da FHEMIG, João Baptista Magro, a vir à nossa Comissão a 
fim de prestar as informações que se fizerem necessárias a respeito dos 
episódios que envolvem a instituição. Nesse sentido, convido todos os 
Deputados a comparecerem à Comissão, crendo que não haverá muita 
dificuldade, já que estamos convocados extraordinariamente para a reunião 
das 20 horas, razão pela qual sugerimos esse horário. Portanto, repetindo e 
confirmando: hoje, às 20 horas, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
estaremos recebendo, para os devidos esclarecimentos, o Superintendente 
da FHEMIG. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero fazer uma solicitação a V. 
Exa. Tivemos uma reunião belíssima, em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, e não temos "quorum" para o prosseguimento dos nossos 
trabalhos. Solicito o encerramento, de plano, desta reunião. 

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

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu)- (-Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Há, portanto, 

número regimental para a discussão da matéria constante na pauta. 
Discussão de Proposições 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Para discuti-lo, com a palavra, 0 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui 
para discutir o veto à Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe 
sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 
A mensagem do Governador diz o seguinte: 

(- Lê a Mensagem n° 74/99 e as razões do veto, publicadas no "Diário do 
Legislativo", em 17/12/2000.) 

Estamos acompanhando as razões de mais um veto do Governador do 
Estado e teremos, ainda, muitos outros para apreciar, neste início dos 
trabalhos da Assembléia Legislativa. Vemos aqui, mais uma vez, o 
Governador lançar mão de um mesmo expediente: vetar uma matéria e, no 
mesmo dia ou nos dias seguintes, apresentá-la por decreto. Isso já 
aconteceu com relação ao SIAFI-Cidadão - proposta do Deputado Miguel 
Martini, que vinha dar transparência às ações, gastos e compras do Governo 
-, vetado pelo Governador e, imediatamente, apresentado por decreto. 

Vemos, nas razões do veto, os elogios do Governador "à meritória iniciativa 
do operoso Deputado Antônio Júlio", mas, mesmo assim, ele considera que, 
por decreto, é o responsável por criar a unidade do Corpo de Bombeiros nas 
diversas cidades. O que está acontecendo à Assembléia Legislativa? Quando 
falamos em Assembléia Legislativa, lembramo-nos especialmente do povo de 
Minas Gerais, que escolheu seus representantes e está vendo ser tirada de 
seu Deputado a possibilidade de indicar uma unidade do Corpo de 
Bombeiros para sua região, pois o Governador determinou que essa ação 
deve ser sua, da administração do Estado. Ele não pode receber a indicação 
de um Deputado, que conhece sua região e suas dificuldades, além da 
importância desse tipo de serviços para a sua comunidade. O Governador 
simplesmente vetou a proposta do Deputado Antônio Júlio, dizendo ser ele 
quem tem as condições de determinar onde o Corpo de Bombeiros é 
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necessário. 

Por mais que respeitemos o Governador, seu cargo e sua capacidade, 
temos que reconhecer a maior condição dos Deputados, que percorrem as 
regiões do Estado, ao contrário desse Governador, que não percorreu Minas 
Gerais, estando em todos os lugares, menos aqui. Ele, que não freqüenta o 
nosso Estado, vetou uma proposição do Deputado Antônio Júlio, indicando a 
instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros para a sua região. O 
Governador entende que é o responsável por determinar o local em que haja 
necessidade do Corpo de Bombeiros, um serviço tão essencial para a 
segurança de nossa população, não só com relação aos incêndios e 
desabamentos, mas também à invasão das águas. 

Infelizmente, muitos cidadãos mineiros, nos feriados prolongados, perdem 
suas vidas em afogamentos e nos acidentes nas estradas. Essas cidades 
estão próximas das rodovias federais. Assim, quando acontecem acidentes, 
não podemos abrir mão da ajuda do Corpo de Bombeiros para auxiliar no 
resgate e no salvamento das vítimas, muitas vezes, retirando pessoas com 
vida das ferragens. Portanto, a presença do Corpo de Bombeiros é 
fundamental. 

No entanto, o poder do Poder Legislativo está, a cada momento, sendo 
retirado pelo Poder Executivo. É um poder delegado pelos cidadãos mineiros 
aos Deputados, a fim de que possam determinar as reais necessidades das 
regiões. Mas esse poder é retirado quando o Governador do Estado decide 
que ele deve dizer onde os serviços são mais necessários. Isso não cabe ao 
Poder Executivo, mas aos representantes do povo. O Poder Legislativo, em 
nome do povo, deve definir as necessidades de cada região do nosso 
Estado. O Deputado Antônio Júlio legislou muito bem ao propor a criação de 
uma unidade em Pará de Minas, respondendo a um anseio não só da 
população daquela cidade, mas também de toda a região. No entanto, o 
Governador do Estado pensa que entende onde a população está precisando 
dos serviços do Corpo de Bombeiros. 

É lamentável que estejamos acompanhando, no Estado de Minas Gerais, o 
enfraquecimento, a cada dia, do Poder Legislativo. É triste constatarmos a 
quantidade de vetos do Governador do Estado às matérias, às propostas da 
Assembléia Legislativa. Espero que os Deputados, em nome da nossa 
população, reajam, a fim de que tenhamos garantidas as propostas que, 
muitas vezes, nem são dos Deputados, mas da população das diversas 
regiões do Estado, das pessoas que nos procuram fazendo solicitações, 
mostrando as suas reais necessidades. 

É assim na proposta do Deputado Antônio Júlio; sei que é assim em outras 
regiões de Minas; sei que é assim, especialmente, no que diz respeito ao 
acervo histórico do nosso Estado. Sabemos que é necessária a presença do 
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Corpo de Bombeiros nas nossas cidades históricas, em virtude da perda 
de alguns patrimônios por causa dos incêndios. Portanto, é de fundamental 
importância o serviço descentralizado do Corpo de Bombeiros, próximo ao 
acervo histórico e cultural de Minas Gerais, que está, em sua grande maioria, 
concentrado nas cidades históricas. Algumas delas estão proibindo a 
presença de muitas pessoas, com medo de incêndios e de acidentes 
principalmente em razão da distância do Corpo de Bombeiros daquela~ 
cidades. 

No entanto, o Governador do Estado está dizendo que ele entende dessa 
matéria, que ele pode legislar sobre ela, que ele decretará, que ele cuidará 
de fazer sempre aquilo que todos criticam no Governo Federal, que são as 
medidas provisórias. 

É isso que o Governador do Estado tem feito. Esquecendo-se 
completamente do Poder Legislativo, da Assembléia Legislativa, veta e 
decreta, porque tem de nascer dele. Sabemos que, com a sanção 
governamental, retiramos o problema do vício de iniciativa, dessa 
inconstitucionalidade, que é o que esperávamos do Governo. Esse Governo 
apregoou, todo o tempo, ser de esquerda, um governo progressista, mas 
vemos que a realidade agora é de um governo que não consegue conviver 
com as propostas apresentadas pelo Poder Legislativo. Ao contrário, rejeita 
essas propostas. Rejeita, muitas vezes, dizendo ser inconstitucional, mas 
sabemos que falta apenas um reconhecimento do trabalho do parlamentar. A 
sanção do Governador extinguiria o vício de iniciativa, e então poderíamos ter 
a iniciativa do Deputado reconhecida por todo o Estado de Minas Gerais. Mas 
estamos vendo que esse não é um governo progressista, um governo que 
respeita o parlamento, que respeita a minoria. Estamos vendo os vetos que, 
especialmente, direcionam-se a matérias apresentadas pelos Deputados da 
minoria, da Oposição. Democracia pressupõe respeito às minorias, respeito à 
oposição. Isso é democracia. Isso é o respeito que não vemos acontecer 
nesse Governo, infelizmente . 

Pedidos de informações, dificilmente conseguimos que sejam atendidos 
pelo Governo. Temos de lançar mão, sempre, infelizmente, da tribuna da 
Assembléia Legislativa, porque não conseguimos tratar de nada com 0 
Governo. Ele não respeita a Oposição, não respeita a minoria e não respeita 
a Assembléia Legislativa. Isso fica claro quando o Governo veta todos os 
projetos e, além de vetar, apresenta matéria idêntica por meio de decreto, de 
medida provisória. Por quanto tempo vale uma medida provisória? Foi um 
decreto do Governador que instituiu o SIAFI-Cidadão. Se tivesse prevalecido 
o projeto do Deputado Miguel Martini, seria uma lei. E o decreto do 
Governador é por quanto tempo? Por um ano? Não é uma contribuição 
definitiva. Então, para nós, está clara a verdade desse Governo que não 
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respeita o parlamento. 

Temos acompanhado a crítica, sempre presente, do Governo Estadual ao 
Governo Federal. Acompanhamos, recentemente, um convite do Governador 
a um Deputado do PSDB, Custódio Mattos, para que fosse ao Palácio da 
Liberdade, porque o Governador sente as dificuldades que tem em Juiz de 
Fora. Chamou o Deputado e ainda pediu que lhe fosse concedida uma 
audiência com o Ministro da Saúde, a fim de buscar recursos para Minas 
Gerais. Tudo correto, tudo perfeito. Está certo, isso deve acontecer mesmo, o 
Ministério da Saúde tem de destinar recursos para o Estado de Minas Gerais, 
porque são do Estado de Minas Gerais. Mas esse mesmo Governo, quando 
os Deputados da Oposição buscam uma explicação, não responde, não 
atende. Por isso nem tentaremos mais. Quando chegar uma denúncia à 
Comissão de Direitos Humanos, iremos trazê-la para a tribuna da Assembléia 
Legislativa. 

Faremos as denúncias da tribuna, porque, infelizmente, aí está o veto para 
comprovar que o Governo atual não consegue conviver com o Poder 
Legislativo nem com a Oposição, e temos que enfrentar, na volta dos 
trabalhos, esse grande número de vetos às propostas dos Deputados. 

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o art. 90, 
inciso VIII, c/c o art. 70, inciso 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial 
à Proposição de Lei Complementar n° 58, de 1999, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia Legislativa, por meio da 
Mensagem n° 74/99, compete à Comissão Especial emitir parecer sobre a 
matéria, nos termos do art. 22 do Regimento Interno. É claro que estamos 
acompanhando o parecer pela manutenção do veto. Entende a Comissão 
que os Deputados não podem designar serviços para suas regiões. Não 
podem os Deputados desejar a criação de unidade do Corpo de Bombeiros 
nas suas regiões. Só o Governador, por decreto, pode fazer isso. É isso que 
a Comissão entende que deve acontecer; não podemos apresentar essa 
proposta. 

Diz isto a Comissão que se reuniu para apreciar mais esse veto do 
Governador do Estado: diz que o veto do Chefe do Poder Executivo ocorreu 
com base em razões de ordem legal e de interesse administrativo. O 
Governador diz, com isso, que o Deputado de uma região não pode entender 
que sua região necessita de uma unidade do Corpo de Bombeiros, porque o 
interesse administrativo é o Estado. O Poder Executivo, entre quatro paredes, 
hermeticamente fechadas, determina onde temos que ter uma unidade do 
Corpo de Bombeiros. Não são os Deputados que poderão ter esse 
conhecimento. 
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Ora, este Governo que se diz progressista, na verdade, é um Governo 

fechado, que não consegue receber uma proposta da Assembléia Legislativa, 
porque tem interesses administrativos e são os técnicos, os especialistas do 
Governo que têm o conhecimento e vão decidir onde se está precisando de 
uma unidade do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. 

Não são os Deputados, não é a população de Minas que detém esse 
conhecimento. Não faço somente uma crítica a esse Governo, mas é assim 
que o Estado procura sobreviver: sempre fechado, ouvindo os especialistas 
nas diversas áreas, sem espaço, sem oportunidade para que o Poder 
Legislativo, a sociedade e as entidades organizadas possam trazer a sua 
contribuição e dizer aquilo que a sociedade, na verdade, está precisando. 

Eles não podem dizer, porque são os especialistas, são os técnicos que 
sabem, é o interesse administrativo que deve determinar onde estarão 
colocados os serviços deste Estado, onde estará colocada uma unidade do 
Corpo de Bombeiros. O interesse é, na verdade, administrativo, não é 0 

interesse da população. Considero que quem interpreta o interesse da 
população são os parlamentares, os Deputados. A cada vez que abrimos 
mão da nossa possibilidade de legislar, estamos deixando de lado os 
interesses da população. Não é preciso legislar, vamos decretar; não será 
uma legislação, será por decreto, será medida provisória. Por quanto tempo 
esse decreto sobrevive? Por um ano, por alguns meses ou sobreviverá por 
dois ou três anos? A legislação, não. A legislação tem que ser revogada. É 
necessário que haja outra legislação aprovada na Assembléia Legislativa 
para que ela seja revogada. Por isso, entendemos que o Poder Legislativo, 
que a população de Minas Gerais tem que reclamar, a cada dia, o seu lugar, 
a sua possibilidade de influenciar, a sua possibilidade de dizer o que pensa 
sobre todos os setores, sobre o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros, a 
segurança pública, restrita, até hoje, a quatro paredes e à determinação de 
especialistas, sem ouvir a população. Todos os serviços, na verdade, têm 
que atender os interesses da população. Quem sabe onde temos que ter 
uma unidade do Corpo de Bombeiros? Quem sabe onde temos que ter um 
serviço de resgate? São os especialistas? Quem sabe mais de suas 
necessidades senão a nossa população? Muitas vezes é tirada de cada 
cidadão a possibilidade de ter um atendimento porque temos que atender aos 
interesses administrativos. 

O que mais nos preocupa é que nós, da Assembléia Legislativa, 
representando o povo de Minas Gerais, precisamos tomar uma posição em 
relação aos diversos vetos do Governador do Estado, em relação a esta 
verdadeira caça aos projetos propostos pelos Deputados da Assembléia 
Legislativa, em nome da população de Minas Gerais. É inaceitável a 
quantidade de vetos, alguns sem explicação, sem embasamento, alguns 
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depois de um amplo acordo da Assembléia Legislativa com o Poder 
Executivo. Vemos esta quantidade de vetos às propostas dos Deputados. O 
que mais nos preocupa é que, quando se formam as comissões para 
apreciação dos vetos, vemos os nossos companheiros votarem por sua 
manutenção. O parecer da comissão é pela manutenção do veto do 
Governador. 

Ora, uma proposta de um Deputado de uma região, que cria uma unidade 
do Corpo de Bombeiros, é desconsiderada. Então, reúne-se uma comissão 
da Assembléia para apreciar o veto do Governador a essa matéria, que é do 
interesse de uma região, de uma população representada pela proposta. do 
Deputado. E fica-se do lado do interesse que não é o da população. E o 
interesse do Governador. Estas são as razões do veto: são os interesses 
administrativos. Mas estes não respondem por algo muito maior: a 
possibilidade da salvação de vidas. Especialmente no caso dessa matéria, 
que cuida da vida. 

Essa proposta é para uma região que está a 80km de Belo Horizonte. Por 
Pará de Minas passa a BR-262, que liga o Estado do Espírito Santo, o seu 
litoral até praticamente o Mato Grosso, passando pelo Triângulo e pelo Oeste 
de Minas Gerais. Seria importante para a população o serviço do Corpo de 
Bombeiros, o serviço de resgate. Infelizmente, sabemos do grande número 
de acidentes que ocorrem em nossas estradas. 

Não há dúvida de que a proposta do Deputado tem grande alcance, porque 
além de atender àquela região de Pará de Minas, Pitangui e outras cidades 
próximas, atenderia também a algo que nunca desejamos, mas que é 
possível acontecer, que são os acidentes na BR-262. A comissão da 
Assembléia Legislativa se reuniu e disse que o Deputado não tinha razão 
para pedir a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros em Pará de Minas. 
O Governador determinou que não poderia fazer por causa de interesses 
administrativos. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não temos "quorum" para o 

prosseguimento dos nossos trabalhos. Solicito o encerramento, de plano, 
desta reunião. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, solicito seja feita a 
chamada para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Há, portanto, 

número regimental para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para 
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continuar a discutir o veto, o Deputado João Leite. 

Sr. Presidente, lembro-me da tramitação da proposta na Assembléia 
Legislativa e de sua apreciação em uma reunião conjunta, em que também 
se encontrava presente a Comissão de Direitos Humanos. Lembrava o 
relatório da relatora, Deputada Maria Tereza Lara, que dizia que "O Corpo de 
Bombeiros Militar, com o advento da Emenda à Constituição n° 19, tornou-se 
órgão autônomo, integrante do sistema de segurança pública. Além de suas 
funções precípuas na defesa da vida e no combate a incêndios, cabe-lhe a 
execução de atividades de defesa civil, sendo ainda força auxiliar e reserva 
do Exército, conforme determina o art. 144 da Constituição da República. 
Criada em 1911, a corporação esteve unificada à Polícia Militar desde 1966, 
por ato dos governos militares. Nesse período em que o autoritarismo e o 
arbítrio reinavam em nosso País, o Corpo de Bombeiros foi inserido no 
contexto da malfadada doutrina de segurança nacional, que tantos males 
deixou em nossas vidas e em nossa história. Agora, novamente autônoma, a 
corporação encontra-se em fase de reestruturação, com vistas a adequar 
seus objetivos aos ditames constitucionais e aos anseios da população, que 
precisa de uma instituição moderna e atuante, na defesa da vida e do 
patrimônio. As diretrizes de ação do Corpo de Bombeiros Militar buscam a 
melhoria da qualidade dos serviços por ele prestados à população, bem 
como participação mais ativa nos problemas comunitários relativos à sua 
área de atuação, como estatui o inciso V do art. 3°, que define, entre suas 
competências, o incentivo à criação de bombeiros não militares". Diz a 
relatora: "Esperamos que agora seja possível uma firme atuação dessa 
instituição no apoio à criação das brigadas voluntárias de incêndio, 
especialmente nos municípios que apresentam alto risco de ocorrência de 
sinistros, em especial nas áreas industriais e nas cidades históricas. 

Com essa nova organização e autonomia, após décadas de subordinação 
a uma instituição de outra natureza, a sociedade espera dos senhores 
bombeiros militares uma corporação altamente qualificada em termos de 
pessoal e equipamentos. Além disso, espera que apresente uma estrutura 
logística e operacional que atenda a todo o Estado com rapidez e segurança. 

Conforme foi discutido com representantes da corporação, em reunião 
nesta Casa, essa relataria entende que há, ainda, alguns aspectos na 
organização do Corpo de Bombeiros Militar a serem aprimorados, como a 
inclusão da defesa civil em sua estrutura e a aplicação de recursos oriundos 
das taxas de segurança na manutenção da organização, entre outros. 
Esperamos, outrossim, que a autonomia seja, o mais rapidamente possível, 
concluída, com integral cumprimento do art. 101 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, que dispõe sobre o estatuto do servidor, o 
regulamento e o efetivo desmembramento patrimonial, financeiro e 



378 
orçamentário do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar". 

É interessante que a relatora faz a defesa de algumas coisas que já 
defendíamos desta tribuna, como, por exemplo, o fato de que o Corpo de 
Bombeiros tem que ser uma resposta aos anseios da população. É 
interessante como conseguimos usar, muitas vezes, a população, a 
sociedade e o cidadão, mas, quando precisamos ouvi-los, incluí-los nas 
propostas, eles sempre ficam de fora. 

É interessante que a relatora diz que o Corpo de Bombeiros tem que 
responder aos anseios da população e temos, depois, uma comissão que se 
reúne para discutir o veto do Governador e diz que ele está correto, tem que 
vetar mesmo e que a unidade de Corpo de Bombeiros tem que ser instituída 
por decreto, e não por uma proposta de um Deputado, que representa os 
anseios da população. Ora, temos uma grande contradição aqui e uma perda 
efetiva de possibilidades dos Deputados. E, quando eles perdem 
possibilidades, os anseios da população também estão sendo esquecidos, as 
possibilidades da população também estão sendo esquecidas. Ela perde as 
possibilidades quando não são reconhecidas as legítimas propostas dos 
Deputados da Assembléia Legislativa. Temos aqui uma grande contradição: 
a relatora diz que o Corpo de Bombeiros tem que responder aos anseios da 
população e, depois, temos uma comissão da Assembléia que diz que não, 
que está certo o Governador do Estado, que os Deputados não podem 
apresentar projetos de lei para criar unidade de Corpo de Bombeiros na sua 
região, mesmo que tenhamos grande necessidade. Depois, vemos uma 
palavra importante no trabalho do Corpo de Bombeiros: descentralização. 

Essa palavra é importante para um Estado que tem 853 municípios. Os 
Deputados sabem que é fundamental a descentralização dos serviços do 
Corpo de Bombeiros: os resgates, as brigadas de incêndio e os salvamentos. 
A proposta é de descentralização, mas o Governador entende que não são 
os Deputados que devem saber onde deve haver unidades do Corpo de 
Bombeiros. Diz que esse interesse é administrativo e só a administração 
pode opinar e propor. É inaceitável que a Assembléia atenda a algo que vai 
contra a natureza da própria representação do parlamentar. A 
descentralização é necessária. Esse atendimento deve ser estendido a todas 
as regiões de Minas Gerais. Quando há acidentes nas estradas, a unidade 
tem de se deslocar, às vezes, até 300km para socorrer as vítimas. Quando 
há queimadas, as unidades têm de fazer uma transferência em helicópteros e 
aviões, dada a distância da unidade para o local de atendimento. As 
propostas dos Deputados, com relação ao atendimento do Corpo de 
Bombeiros às regiões de Minas Gerais, devem ser bem-vindas. Se não, para 
que seja atendida uma região de Minas Gerais, o Governador deverá fazer 
um decreto, e o Deputado, que representa a população, não pode apresentar 
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projetos de lei, tem de pedir isso ao Poder Executivo, por se tratar de 
interesse administrativo. Teremos de acompanhar as dificuldades das 
regiões, e, passados dois ou três dias, deslocam-se o Corpo de Bombeiros, a 
Polícia Militar e a Defesa Civil para atender à região que não possui esses 
serviços. Vejam o que estamos aceitando! A descentralização é importante 
para esse atendimento do Corpo de Bombeiros, que é fundamental na defesa 
da vida e de algo caro que temos em nosso Estado, que é o seu patrimônio 
histórico e cultural. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)* - Ouvimos atentamente a sua 
exposição. Gostaríamos de cumprimentá-lo pelo seu posicionamento, 
somando a ele, como sempre, a Bancada do PSDB, sendo um dos seus 
integrantes mais importantes. Reiteramos a sua posição, lembrando que o 
Corpo de Bombeiros é um desdobramento autônomo da Polícia Militar 
inspirado nos mesmos princípios da hierarquia, da ordem e da disciplina, ~ 
que presta um grande serviço a Minas Gerais, como a PM, que, há mais de 
200 anos, cuida do povo deste Estado. O Deputado Antônio Júlio, em boa 
hora, resolveu atender a Pará de Minas e a toda a região, dotando-as de 
mais uma unidade do Corpo de Bombeiros, com toda a sua estrutura, para 
promover e executar a defesa civil do cidadão em todas as suas atividades, 
cuidando de todo o objetivo de defesa do cidadão na cidade. 

A Polícia de Minas Gerais é motivo de orgulho para nós, porque é uma das 
mais eficientes do País. Em nossos céus, vemos os helicópteros cuidarem da 
segurança, que está cada vez mais complicada, pela droga, principalmente. 
Nesse caso, temos a Assembléia cuidando disso, com a CPI do Narcotráfico. 
A polícia de Minas Gerais atua no trânsito de modo bastante eficiente, 
notificando os acidentes, sobretudo orientando o cidadão, principalmente nas 
portas das escolas. Nós e todo cidadão sabemos desse importante papel da 
Polícia Militar. 

Por esse motivo, prestamos a nossa homenagem, em nome do PSDB, em 
nome do Poder Legislativo, a essa corporação brilhante. Agora, criando-se a 
unidade de Pará de Minas, seja por decreto, seja lei complementar, vamos 
apoiar o Deputado Antônio Júlio e cumprimentar o Governador pela sua 
capacidade de acolher o pedido do povo. Sabemos que isso gera alguma 
despesa, mas é uma despesa que, fazendo-se uma equação social, 
transformar-se-á em economia, não só para os cofres de Minas Gerais, mas 
para a segurança e a vida do cidadão. 

Portanto, nobre Deputado João Leite, somamos a V. Exa. no apoio à 
criação de mais uma unidade do Corpo de Bombeiros em Pará de Minas. 

O Deputado João Leite* - Agradeço, nobre Deputado Hely Tarqüínio, a 
contribuição a esta nossa fala. Concordamos com V. Exa. que o prejuízo será 
muito maior se não tivermos uma descentralização desse atendimento. 



\ 

380 
Haverá preJUIZO com relação às vidas das pessoas, porque existe um 
trabalho muito importante do Corpo de Bombeiros no que diz respeito aos 
resgates e um possível prejuízo em relação ao patrimônio histórico. Mas 
vemos que sempre é assim nos governos conservadores. Acompanhamos o 
que V. Exa. dizia a respeito da Polícia Militar e podemos fazer uma 
comparação com esse veto: quando é enfraquecido o Poder Legislativo, a 
possibilidade também de influenciar a população é enfraquecida. Quando um 
sistema de segurança não é feito por especialista, vemos o povo distanciar-
se dessas instituições. O povo ama essas instituições, mas não quando os 
especialistas começam a decidir. 

*- Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não temos "quorum" para o 
prosseguimento de nossos trabalhos. Solicito o encerramento, de plano, 
desta reunião. 

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

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à chamada 

31 Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 
Interno, prorroga esta reunião até às 19h59min. Com a palavra, para discutir 
o veto, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inscrevemo-
nos para discutir o veto aposto a esse projeto pelo Governador do Estado, 
porque gostaríamos de fazer a leitura das razões que S. Exa. encontrou para 
justificar seu veto. (- Lê:) 

"Ao considerar, para sanção, a Proposição de Lei Complementar n° 58, que 
dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, sou conduzido a opor veto ao § 3° do seu art. 26, tendo em vista 
razões de ordem legal e de interesse administrativo. A lei complementar tem 
como função precípua a regulamentação dos textos constitucionais. A 
Constituição, muitas vezes, cria situações que exigem o estabelecimento de 
normas complementares, de forma a efetivar as suas disposições de cunho 
simplesmente programático. Dessa forma, a lei complementar não pode fugir 
muito de suas características, especificando determinadas questões que 
caberiam à lei ordinária ou simplesmente ao decreto do Executivo disporem, 
sob pena de ser tachada de casuística. Além do mais, a lei complementar 
apresenta uma ampla rigidez formal, sendo superior à legislação ordinária e 
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aos atos do Poder Executivo. A criação de unidades de execução do 
Corpo de Bombeiros em municípios do Estado será efetivada por meio de 
decreto do Executivo. A especificação de uma unidade por lei complementar 
e a criação de tais unidades nos demais municípios através de decreto 
poderá ensejar uma desigualdade formal que não condiz com os princípios 
da administração pública, traçados em nível constitucional. 

Vale ressaltar a meritória iniciativa do operoso Deputado Antônio Júlio, 
criando a Unidade de Execução do Corpo de Bombeiros no Município de 
Pará de Minas, que não será prejudicada pelo veto aposto, eis que nesta 
mesma data estaremos editando decreto nesse sentido. Essas são as razões 
de ordem legal e administrativa que me levam a vetar o § 3° do art. 26 da 
Proposição de Lei Complementar n° 58, que devolvo à egrégia Assembléia 
Legislativa para exame". 

Assina o Governador Itamar Franco. 
Gostaria de fazer a leitura do § 3°, que fala exatamente da competência do 

Corpo de Bombeiros: 
"I - compete ao Corpo de Bombeiros Militar coordenar a execução das 

ações de defesa civil, proteção e socorrimento públicos, prevenção e 
combate a incêndios, perícia de incêndio e explosão em locais de sinistro, 
busca e salvamento; 

11 - atender a convocação ou mobilização do Governo Federal, inclusive no 
caso de guerra externa, e para prevenir grave perturbação da ordem ou 
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à força terrestre para emprego em 
suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar, e como 
participante da defesa interna e territorial; 

111 - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas 
e dos seus bens contra incêndios e pânicos e outras providências em leis do 
Estado; 

IV - exercer a polícia judiciária militar relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal específica; 

V - incentivar a criação de bombeiros não militares e estipular as normas 
básicas de funcionamento e de padrão operacional; 

VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis 
que atuam em suas áreas de competência; 

VIl - aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e 
buscar novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população". 

Então, baseado nessas condutas, nessas obrigações, direitos e deveres do 
Corpo de Bombeiros Militar, o Deputado Antônio Júlio, sabiamente, apresenta 
uma emenda a esse projeto de lei complementar, criando unidade de Corpo 
de Bombeiros no município que representa e onde é majoritário, que é Pará 
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de Minas. 

Entendo, e todos entendemos, que a função do Corpo de Bombeiros é de 
grande importância e, acima de tudo, está sujeita à deliberação dos 
Deputados, tanto é que, no momento em que o Governador encaminhou a 
esta Casa projeto de lei anistiando os policiais militares por ocasião do 
movimento de 1997, apresenta, em seguida, um desmembramento desses 
policiais e o reingresso deles na Polícia Militar, por meio do Corpo de 
Bombeiros. Então, não vejo nenhuma ligação com as razões do veto, quando 
o Sr. Governador justifica que compete a ele, como Chefe do Governo do 
Estado - por decreto, e não por um caminho lógico, por um caminho 
transparente, por um caminho democrático -, apresentar esse veto, uma vez 
que ele próprio submeteu à Assembléia Legislativa a proposta para votação 
dos Deputados, propondo a reintegração de mais de 180 militares à Polícia 
Militar através do Corpo de Bombeiros. Ademais, não entendemos que o 
argumento de que um decreto-lei, que não passa pelo crivo, pela votação e 
pelo exame de consciência dos Deputados, seja superior a um projeto de lei. 

Temos combatido e vejo, por sinal, no PMDB, uma forte tendência junto ao 
Governo Federal em diminuir substancialmente os decretos do Presidente da 
República. Mas, por outro lado, o Governador do Estado entende que um 
decreto, neste caso, seja mais importante, seja mais oportuno e venha a 
disciplinar a abertura de unidades do Corpo de Bombeiros em alguns 
municípios. 

Pará de Minas é uma cidade próspera, em desenvolvimento e tem nesta 
Casa um legítimo representante. O Deputado Antônio Júlio é uma das 
pessoas que têm grande credibilidade junto aos parlamentares. É um colega 
que todos nós respeitamos e tem defendido com unhas e dentes suas 
regiões, principalmente Pará de Minas, e, esse projeto, foi amplamente 
discutido desde sua apresentação. A sua emenda foi às Comissões, tivemos 
debates com a presença de Vereadores de Pará de Minas e de Prefeitos de 
cidades vizinhas, pedindo-nos que votássemos favoravelmente à proposição 
e fechássemos questão para que essa unidade do Corpo de Bombeiros 
pudesse ser implantada através do instrumento mais legítimo que o 
Legislativo tem: o projeto de lei complementar. 

Assim, queremos, neste momento, para prestigiarmos o Deputado Antônio 
Júlio, um grande parlamentar, um grande amigo, votar contra o veto parcial 
de S. Exa. o Governador. Tomo a liberdade, até mesmo, de pedir aos demais 
parlamentares que pudéssemos prestigiar essa grande cidade e esse 
parlamentar. Concedo um aparte ao Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Obrigado pelo aparte, Deputado 
Carlos Pimenta. Ouvi atentamente V. Exa. e tenho suas afirmações como 
procedentes. Concordo com o apoio ao Deputado Antônio Júlio. E 
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evidentemente gostaríamos que o Corpo de Bombeiros estivesse bem 
mais presente no Estado de Minas Gerais e, a exemplo do que quer o 
Deputado Antônio Júlio, que V. Exa. discorresse sobre essa unidade em 
Montes Claros. Pela manhã disse que o Corpo de Bombeiros em Uberaba 
presta um trabalho excepcional e quero saber como é essa unidade em 
Montes Claros? O trabalho é satisfatório? Gostaria de saber, para que 0 
Deputado Antônio Júlio se apoiasse nesse pedido. 

O Deputado Carlos Pimenta - Respondo com muito prazer ao Deputado 
Paulo Piau, e, aliás, Montes Claros tem o privilégio de ter nesta Casa quatro 
parlamentares - Deputados Gil Pereira, Tadeu Leite, Arlen Santiago e este 
que lhes fala. Na verdade temos uma corporação do Corpo de Bombeiros. A 
forma de trabalharmos junto a essa unidade é a mais democrática possível. 

Há 15 dias participei de um projeto extremamente importante, bem-
elaborado, com a participação do poder público municipal, do Prefeito Jairo 
Ataíde, que tem feito um belíssimo trabalho, em parceria com o Governo do 
Estado, na segurança pública. Naquela cidade, além da boa convivência com 
o Corpo de Bombeiros gostaria de relatar a boa convivência que temos com a 
Polícia Militar como um todo. Temos lá o bem-dirigido 10° Batalhão de Polícia 
Militar com um efetivo de mais de 1.500 homens. O Coronel Walacy, que 
dirigi aquela regional, tem tido uma convivência extremamente importante 
com a população. 

O Deputado Gil Pereira, nestes últimos dias, usando do seu prestígio com o 
Governador e de sua força política, conseguiu para Montes Claros a doação 
de um helicóptero de resgate de policiamento para a região Norte de Minas, 
com sede em Montes Claros. 

Se não fosse a boa convivência, não teria outra explicação, mesmo porque, 
em todas as decisões tomadas tendo em vista a segurança pública de 
Montes Claros, a segurança do cidadão, dos seus bens patrimoniais, das 
suas casas, temos sempre o contato de perto com o Corpo de Bombeiros. 
Como dizia, participamos desse evento nessa cidade, quando o Corpo de 
Bombeiros nos passou um projeto de resgate para as estradas de Montes 
Claros. Só para se ter uma idéia, a BR 251, que liga Montes Claros à Rio-
Bahia, é uma das rodovias federais mais violentas do País. Todos os dias 
ocorrem acidentes fatais na BR-251. É uma rodovia federal que conta com 
um fluxo de mais de 5 mil carretas por dia. É um trânsito pesado, que interliga 
o Sudeste brasileiro, que liga o Triângulo, que V. Exa. tão bem representa, ao 
Nordeste. É um movimento violento de carretas pesadas. Exatamente devido 
a esse movimento, essa rodovia é palco de acidentes graves, fatais, e não 
existe plano de resgate para as vítimas dos acidentes. Em contato com o 
Corpo de Bombeiros, nos foi apresentado um projeto de resgate, específico 
para a BR-251. No entanto, neste contato, para surpresa nossa, o 
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Comandante do Corpo de Bombeiros de Montes Claros nos disse que, 
infelizmente, aquela unidade não conta com veículo de resgate. Não tem 
ambulância, equipamentos de primeiros socorros, não existe posto da Polícia 
Federal ao longo daquela rodovia. E, naquele debate, que foi extremamente 
profícuo e importante para nós, tivemos a oportunidade de ter acesso a 
dados estarrecedores - o número de acidentes, as pessoas que morrem, o 
número de caminhoneiros que perdem a vida, o número de pontos desta 
rodovia que são sobejamente perigosos e que, infelizmente, não têm 
nenhuma assistência do Governo Federal, muito menos do Governo do 
Estado. O Corpo de Bombeiros nos apresentou esse projeto, solicitando que 
pudéssemos intervir junto ao DNER, para, primeiro, tentar corrigir algumas 
distorções daquela rodovia. Em segundo lugar, solicita que entremos em 
contato com o Corpo de Bombeiros Central de Belo Horizonte, solicitando, 
pelo menos, um veículo de resgate e de primeiros socorros. Com 
isso,podemos notar a fragilidade do Corpo de Bombeiros. Não adianta termos 
uma instituição daquele nível, daquele porte, com valorosos policiais 
militares, com homens preparados para ajudar nos acidentes, nas enchentes, 
nos incêndios, porque não conseguem chegar às vítimas, aos acidentados. O 
Corpo de Bombeiros tem um corpo policial da mais alta linhagem, homens 
preparados, sérios, mas não tem equipamento. 

Quando o Deputado Durval Ângelo apresentou aquela proposta de 
desmembramento do Corpo de Bombeiros, deixamos claro e o próprio auto_r 
mostrou a fragilidade da estrutura física do Corpo de Bombeiros. E 
necessário que possamos, a partir de agora, voltar nossa vista para a 
segurança. Não só a segurança pública do cidadão nos grandes centros, 
temos que proteger o cidadão dos ladrões, proteger nossas casas do roubo, 
proteger o cidadão quando entra no Banco para sacar dinheiro, pois, de uma 
hora para outra, pode estar com um revólver encostado na cabeça. Acho que 
segurança pública é tudo isso, a presença do policial militar, a presença do 
policial civil, a presença do policial do Corpo de Bombeiros, que é uma 
instituição que merece todo o nosso crédito. 

O Daputado Hely Tarqüínio* - Ouvi atentamente o pronunciamento de V. 
Exa. e queremos parabenizá-lo pelo conhecimento e acompanhamento que 
faz de todos os problemas pertinentes à sua querida Montes Claros e outros 
municípios co-irmãos. V. Exa. conhece muito bem os problemas sociais e 
estruturais de sua região. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, vejam a importância da discussão 
prolongada de um projeto que trata aparentemente de um veto parcial a uma 
emenda a projeto de lei complementar. Com essa discussão, ficamos 
conhecendo todo o mapa de funcionamento do Corpo de Bombeiros, como, 
por exemplo, o de Uberaba, por meio da palavra do Deputado Paulo Piau, de 
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Patos de Minas, onde convive e onde há um Corpo de Bombeiros 
eficiente, que procura desempenhar seu papel com todo o denodo. E vem 
Montes Claros, às margens da Rio-Bahia, que, em que pese à grande 
estrutura que lá existe e o cuidado que o Estado tem, ainda está fragilizada 
em sua ferramenta de trabalho, em sua estrutura do Corpo de Bombeiros. 

Está sendo muito importante discutir intensamente esse projeto em seus 
pormenores. Com isso, começamos a perceber que há necessidade de uma 
unidade do Corpo de Bombeiros em várias cidades-pólo, onde o trânsito é 
pesado. Estamos começando a pensar em um projeto mais arrojado para a 
estruturação do Corpo de Bombeiros, em termos de ambulâncias e 
ferramentas de trabalho. Precisamos equipar o Corpo de Bombeiros com 
recursos humanos suficientes e capacitados, segundo os princípios da 
hierarquia e disciplina que norteiam a Polícia Militar, que tanto tem feito pelo 
nosso Estado. 

Gostaria de dizer que, quando se pensa que nossa atividade é apenas de 
obstrução e nada se aproveita, não é assim. O Regimento Interno faculta 
esse expediente. Essa discussão dá conhecimento e experiência. O homem 
é matéria, é espírito, mas, sobretudo, é experiência. Devemos valorizar as 
experiências das gerações. Essa visão, essa análise das atividades do Corpo 
de Bombeiros virou um projeto e recebeu veto parcial do Governador. S. Exa. 
pode ter tido suas razões, mas vejam a importância de se discutir 
detalhadamente a matéria. 

O Deputado Carlos Pimenta faz uma exposição brilhante de como atua o 
Corpo de Bombeiros e, de repente, começou a reivindicar recursos materiais 
e complementação de recursos humanos para salvar mais vidas numa das 
rodovias mais problemáticas, onde ocorre o maior número de desastres, que 
é a Rio-Bahia. Nesse aparte, trato da importância da discussão, porque dela 
nasce a luz, a viabilização da realização e materialização de outros projetos. 
Deputado Carlos Pimenta, parabéns pelo zelo, pelo trabalho e pela 
representação que V. Exa. faz de sua região. 

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado pelo aparte. Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, quero chamar a atenção e o testemunho porque temos o prazer 
de ter, nas galerias do Plenário, o Prefeito Ailton Silveira Dias, de uma cidade 
70km distante de Montes Claros, Engenheiro Navarro. Trata-se de outra 
rodovia perigosa, a BR-135. Volta e meia, próximo a Engenheiro Navarro, 
têm ocorrido acidentes fatais. O último chocou toda a sociedade norte-
mineira. Foi com um veículo da UNIMONTES, em que perderam a vida cinco 
pessoas, professores e funcionários, por irresponsabilidade de pessoas que 
estavam transitando naquela rodovia. 

Tenho certeza absoluta de que, se tivéssemos uma unidade bem 
estruturada, com recursos de resgate, caminhões preparados, ambulâncias 
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Quero aproveitar esta oportunidade, em que estamos discutindo o veto de 
S. Exa. a uma proposta do Deputado Antônio Júlio, para relatar a fragilidade 
que existe no Corpo de Bombeiros. Fomos responsáveis pela reinclusão de 
180 policiais militares nessa unidade. Sinto-me, até certo ponto, preocupado, 
porque, como parlamentar, ao dotar a unidade de mais elementos 
capacitados, pais de famílias que merecem e que mereceram o apoiamento 
desta Casa, as atenções dos Deputados, por outro lado, não nos 
preocupamos com a parte material, com a expansão desse Corpo de 
Bombeiros. 

No vale do Jequitinhonha, recentemente, em ltamarandiba, houve um 
sinistro: uma igreja secular pegou fogo e acabou totalmente destruída. A 
população estava apagando o incêndio com baldes de água e mangueira. 
Portanto, vemos que não há descentralização das ações e, principalmente, 
da estrutura material e física do Corpo de Bombeiros. 

O Deputado João Leite (em aparte)*- Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. 
Que depoimento importante V. Exa. faz da tribuna da Assembléia, nesta 

noite. Fala justamente do que entendemos ser a vida deste parlamento, a 
representatividade do Deputado em relação às questões de sua região, da 
sociedade, da população de Minas Gerais. 

V. Exa. traz um testemunho vivo de uma perda histórica e cultural de Minas 
Gerais, justamente pela falta de descentralização. E está perfeito em sua 
análise, porque não é apenas o veto à cidade de Pará de Minas, mas à 
possibilidade de o Deputado indicar a situação de cada região de Minas 
Gerais, como V. Exa. demonstrou tão bem conhecer Jequitinhonha, o Norte 
de Minas e, especialmente, a BR-116, que tem um tráfego para o qual não 
está preparada. Hoje há total impossibilidade de salvamento, de resgate, pela 
ausência de equipamentos e de unidades suficientes para que o Corpo de 
Bombeiros trabalhe. 

V. Exa. está trazendo ao centro a discussão. Podemos legislar em relação 
às questões das nossas regiões. V. Exa. pode legislar em relação ao Norte, 
ao Jequitinhonha e a outros lugares que tem acompanhado. Mas demonstrou 
o Governador que fará a criação das unidades por decreto, por interesse 
administrativo. 

Assim, creio que o depoimento de V. Exa. é fundamental na discussão que 
estamos travando aqui nesta noite. Minas Gerais não pode prescindir da 
opinião e das propostas dos parlamentares, porque é a vida, é o patrimônio 
cultural e histórico que está em jogo. 

Quero parabenizá-lo por esse depoimento, esse testemunho pessoal de 
alguém que conhece a própria região, vê as dificuldades e - sei - concorda 
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também com o fato de que somos nós que temos que mostrar o que as 
nossas regiões estão clamando, do que estão precisando. Parabéns. Estou 
acompanhando atentamente e estou impressionado com o testemunho que 
V. Exa. traz de sua região, que é um quadro real: a perda de uma parte do 
patrimônio histórico de Minas Gerais pela falta de uma unidade. Muito 
obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a V. Exa. o aparte e nos 
colocamos inteiramente contrários ao veto do Governador a essa proposta do 
Deputado Antônio Júlio, por se tratar de pessoa que tem bom relacionamento 
com todos, parlamentar experiente, com mais de um mandato, e, certamente, 
ninguém mais do que ele sabe da importância da instalação dessa unidade 
do Corpo de Bombeiros na cidade de Pará de Minas. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Meu caro Deputado Carlos 
Pimenta, agradeço-lhe a oportunidade do aparte. 

Estive hoje, durante uma hora, discutindo o veto parcial do Governador 
Itamar Franco a esse projeto, que tem a chancela de um Deputado presente, 
de um Deputado importante da base governista desta Casa, que é o 
Deputado Antônio Júlio. Lamentei que uma hora tenha sido pouco tempo 
para discutir os diferentes aspectos envolvidos nessa questão. Chamei a 
atenção de alguns deles para a contradição envolvida na decisão do 
Governador Itamar Franco de, em alguns momentos, tomar decisões por via 
de decreto do Poder Executivo e, em outros momentos, quando surgem 
questões polêmicas e desgastantes, transferir a responsabilidade dessas 
decisões à Assembléia Legislativa. Lembrava que é muito fácil e muito bom 
decidir implantar um núcleo do Corpo de Bombeiros, entidade que tem a 
simpatia de toda a população. É fácil, nessas circunstâncias, o Governador 
chamar a si a responsabilidade e a decisão da implantação dessa unidade. E, 
nos momentos das decisões mais polêmicas, como foi a concessão de 
anistia duvidosa a policiais militares grevistas, prefere transferir a 
responsabilidade para esta Casa Legislativa. Digo isso porque essa é uma 
forma de o Governo do Estado mostrar seu desrespeito para com esta 
Assembléia. 

Este Governo está desrespeitando a opinião pública de Minas Gerais, e 
exemplo disso é o que a TV Minas vem fazendo na vida do Estado. Trata-se 
de uma TV chapa-branca. Vejam os senhores que o Governador Eduardo 
Azeredo foi convidado pela direção da TV Minas a participar do programa 
Palavras Cruzadas. No dia seguinte, ele ligou confirmando sua presença no 
programa, e recebeu a resposta de que tinha dado um "banzé" danado lá 
dentro, sendo retirado o convite a ele feito. E ontem, numa feira da APAE, 
entidade da sociedade civil sem nenhuma dimensão política, sendo, apenas, 
presidida pela Ora. Heloísa Azeredo, a TV Minas, que lá se encontrava, 
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perguntando quem iria dar a entrevista em nome da APAE, sabendo da 
Presidente da APAE em Minas Gerais e organizadora do evento, comunicou 
existir um veto a seu aparecimento nesse veículo de comunicação, assim 
como vedados eram os aparecimentos de Azeredo e do Deputado João 
Leite. Isso será objeto de um requerimento de minha lavra, a fim de que a 
direção da TV Minas venha explicar à Assembléia Legislativa quais os 
critérios por ela adotadas. Uma televisão pública, de cultura, reerguida pelo 
jornalista Paulo Valadares, que fez um brilhante trabalho à frente dessa TV, 
respeitada em todo o Estado, cumpridora de sua função, que, no entanto, 
deixa que ocorram coisas como essas. Por tudo isso, quero cumprimentar V. 
Exa. 

Queremos lembrar que, ao mesmo tempo que recebemos esse tratamento, 
o Ministro Pimenta da Veiga recebe as pessoas, e peço o testemunho do 
nosso Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente Anderson Adauto, 
sobre qual é o tratamento que ele dispensa às pessoas que o procuram. Não 
cabem considerações de natureza partidária nem de outra natureza. A 
pessoa que está ocupando um cargo público tem a obrigação de atender 
bem. E, se não cumprir, todos nós estaremos aqui para denunciar. Soube e li 
pelos jornais que o Presidente fez muito bem em solicitar uma audiência ao 
Ministro. Cumpriu o seu papel como Presidente de um Poder independente, 
teve correição e autonomia para, como Presidente de um Poder 
independente, procurar o Ministro Pimenta da Veiga. Resta-nos saber qual é 
o tratamento que a Assembléia Legislativa mereceu por parte do Ministro das 
Comunicações do Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Cumprimento V. Exa. pela sua brava defesa das nossas posições, como, 
aliás, é de seu feitio. V. Exa. tem participado de maneira brilhante nesse 
processo, sempre presente em todas as decisões e a tudo que ocorre nesta 
Casa. Cumprimento V. Exa., como Líder da Minoria desta Casa, e gostaria de 
lembrar-lhe de que não temos praticamente ninguém a ouvir este debate. 
Gostaria que V. Exa. solicitasse ao Presidente que, de plano, encerrasse esta 
reunião. 

O Deputado Carlos Pimenta - Vou encerrar minha fala e, antes disso, vou 
pedir ao Presidente o encerramento de plano da reunião, mas gostaria de 
dizer a V. Exa. e aos demais membros que muitas vezes o Deputado tem de 
ter a oportunidade de se expressar. Podemos nos expressar por intermédio 
de nossas propostas e por intermédio desta tribuna, que é democrática, livre, 
sem coloração partidária, uma tribuna que tem de receber todos os 
parlamentares, porque é a única prerrogativa que o Poder Legislativo tem, 
que é poder reivindicar, falar e solicitar. Da mesma forma que o Deputado 
Antônio Júlio fala pelo seu povo, pela sua cidade, por Pará de Minas, por 
intermédio dessa emenda, estamos falando agora, levantamos nossas vozes 
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para falar desse fato tão importante, que é a descentralização do Corpo 
de Bombeiros. Está aí o Deputado Dimas, que é de Janaúba, uma cidade 
grande, próspera, talvez a cidade que mais esteja crescendo em Minas 
Gerais, e é uma cidade em que, se houver uma catástrofe, um sinistro, ficará 
na dependência de um veículo de Montes Claros ir até lá. E temos, mais para 
a frente, outras grandes cidades, como Januária e São Francisco, que 
também estão à mercê da sorte. O parlamentar não pode se calar, não pode 
ficar calado diante da única forma que temos de nos poder comunicar com a 
sociedade mineira. Estou fazendo isso agora e não é em tom de fazer 
obstrução, porque minha análise do projeto é muito clara. Acho que 0 
Deputado Antônio Júlio merece o nosso apreço e quisera eu ter tido a feliz 
idéia que ele teve de apresentar outras propostas. O Deputado Dimas 
poderia apresentar por Janaúba, eu poderia apresentar por Januária, Manga 
e por várias outras cidades. Fora dos interesses políticos e pessoais, esta 
tribuna tem de ser nossa trincheira, tem de ser o ponto de partida, a voz do 
Poder Legislativo, a voz do povo de Minas Gerais. 

Poderia falar aqui por 1 hora, mas terminarei minha fala tranqüilamente, 
quando poderia falar muito mais sobre o que tem de ser feito com relação ao 
Corpo de Bombeiros e à segurança pública. Limitarei minha discussão - é 
uma prerrogativa que tenho -, deixando claro que somos contra o veto, 
embora parcial, do Governador à emenda do Deputado Antônio Júlio. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência deseja 
esclarecer ao Deputado Amilcar Martins que não fui a Brasília anteontem 
para fazer contato com o Ministro Pimenta da Veiga; se fosse preciso, teria 
solicitado isso com muito prazer, mas entendi que a questão de que esta 
Presidência foi tratar é assunto do Poder Legislativo e da TV Assembléia, em 
um processo de interiorização que estamos fazendo e desejamos fazer de 
forma absolutamente legal, para que não tenhamos problemas futuros. Estou 
consertando o que foi feito antes sem definição legal. Estive com o Sr. Paulo 
Menicucci, que é Diretor de uma das áreas do Ministério das 
Telecomunicações. Por sinal, o encontro foi técnico e de acordo com o que 
esperávamos. 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, não temos "quorum" para o 
prosseguimento de nossos trabalhos. Solicito o encerramento, de plano, 
desta reunião. 

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, de acordo com o espírito de V. 
Exa., no que diz respeito a esse encontro técnico com o Ministério das 
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Telecomunicações, em Brasília, gostaria que se manifestasse com 
relação à denúncia do Deputado Amilcar Martins, no que se refere ao veto à 
aparição deste Deputado na TV Minas. Parece-me que essa TV pertence a 
qualquer pessoa ou a qualquer partido político. Gostaria que se manifestasse 
com relação a isso, como Presidente deste Poder. Nunca sou entrevistado 
pela TV Minas. Em uma visita que a Comissão de Direitos Humanos fez à 
Polícia Federal, eu estava ao lado do Superintendente da Polícia, quando 
uma repórter pediu que eu saísse, porque queria a imagem somente do 
Superintendente. Essa situação é de total descortesia e de desrespeito. 
Penso que todos os Deputados têm o direito de aparecer, sem ter de sair de 
um recinto porque não podem aparecer na imagem de uma TV. Essa 
situação é delicada. Gostaria de ouvir a manifestação deste Poder. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Em nome do Poder Legislativo, esta Presidência fará 
seu pronunciamento a respeito. Respondi, de plano, com relação a uma 
questão que dizia respeito à pessoa desta Presidência. No que diz respeito a 
essa outra questão, gostaria de receber a sua indagação por escrito; assim, 
farei o encaminhamento e buscarei a resposta, como estamos fazendo com 
relação aos questionamentos feitos por membros do Poder Legislativo. A 
Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado 
Eduardo Brandão, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Agostinho Silveira)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Há, portanto, 

número regimental para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para 
discutir o veto, o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente, 
gostaria de informar ao Deputado que, no momento oportuno, ser-lhe-á 
concedido o aparte para que possa expressar sua opinião sobre o tema cuja 
discussão estamos iniciando. 

Estamos discutindo o veto contido na Mensagem n° 106/99, do Governador 
do Estado, que opõe Veto Parcial à Proposição de Lei n° 58, que dispõe 
sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e 
dá outras providências. Gostaria de retornar um pouco a um passado 
recente, quando, nesta Casa, veio à discussão o problema oriundo dos 
acontecimentos de 1997, ou seja, daquela manifestação dos praças da 
Polícia Militar e de sua unidade, o Corpo de Bombeiros. O fato levou a uma 
proposta de emenda à Constituição, e, nesta Casa, discutiu-se todo o 
processo, inclusive, buscando subsídios na história mineira, na história de 
nossa milícia e do Corpo de Bombeiros, que, em determinado período, era 
uma unidade independente da Polícia Militar, passando a integrá-la nos anos 
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60. 

Naquele momento, para fazer justiça àqueles praças que haviam sido 
punidos com a exclusão da corporação, entendeu-se que o caminho mais 
adequado era a separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, criando-
se, assim, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, órgão autônomo, 
independente da Polícia Militar e que, hoje, é diretamente subordinado ao 
Governador do Estado. Ora, essa emenda à Constituição permitiu que aquele 
impasse fosse resolvido não só pacificando a Polícia Militar, mas também 
dando oportunidade aos punidos com a exclusão de que não retornassem à 
antiga corporação, e fizessem a opção pelo Corpo de Bombeiros. Esta Casa, 
por meio daquela proposta de emenda à Constituição, encabeçada pelo 
Deputado Durval Ângelo, agiu com sabedoria e, politicamente, vem 
comprovando que foi o mais acertado, pois criou a paz no seio de nossa 
gloriosa Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Posteriormente, na lei complementar - que era necessária em virtude do 
assunto enfocado -, o Deputado Antônio Júlio colocou um artigo, criando em 
sua cidade, Pará de Minas, uma unidade do Corpo de Bombeiros. Pará de 
Minas é uma cidade que tem história em Minas Gerais, devido à sua 
importância econômica e política, tendo sido o berço de Benedito Valadares, 
ex-Governador do Estado. Portanto, por sua situação estratégica, importância 
econômica, Pará de Minas seria merecedora da instalação de uma unidade 
do Corpo de Bombeiros. No entanto, o Governador decidiu vetar essa 
proposição, alegando que a criação de unidades de execução do Corpo de 
Bombeiros em municípios do Estado deve ser efetivada por meio de decreto 
do Executivo. 

Sabemos que um dos grandes problemas da administração pública é a 
descontinuidade de gestões nas diversas áreas, ou seja, muda-se o Governo, 
um Secretário, um Diretor de determinada autarquia ou o Superintendente de 
uma Secretaria e também mudam-se os programas e, até mesmo, as 
diretrizes estratégicas daquele órgão. O decreto pode ser facilmente anulado 
por outro decreto. Portanto, poderia ocorrer a seguinte situação: instala-se 
por decreto, e depois retira-se por decreto. 

Então, quando se fala no atendimento dessa reivindicação por meio de 
uma proposição de lei, obviamente, dá-se um caráter mais permanente a 
essa proposição, dá-se mais tranqüilidade ao município, à região de 
influência do município, que, sem dúvida nenhuma, é beneficiada com a 
instalação da unidade. 

Sabemos que, hoje, a grande demanda nos municípios de porte médio é 
exatamente a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. Isso, em 
decorrência da própria multiplicidade de sua atuação, seja no combate a 
incêndios, a enchentes, na prevenção e no salvamento de acidentados, no 
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serviço de resgates. Enfim, o Corpo de Bombeiros presta um serviço de 
alta relevância a toda a sociedade. Temos uma demanda reprimida em 
dezenas de municípios. Entendemos, assim, que o Governo tem de se 
preocupar com isso. Não podemos ficar esperando que haja uma catástrofe 
para depois remediar. Deveria haver já um plano, dentro da proposta 
orçamentária do Governo, para ampliação do serviço do Corpo de Bombeiros 
em nosso Estado. Isso iria atender não só a demanda de municípios que hoje 
carecem desse trabalho, mas também evitar problemas maiores, como a 
perda de vidas de centenas ou milhares de mineiros. 

Estamos vendo, hoje, como é importante esse trabalho. Estamos vendo o 
trabalho diuturno das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Estamos 
vendo o trabalho diuturno no combate às calamidades. O bombeiro é, 
realmente, um agente da paz, um agente de trabalho para a comunidade. 
Contra o Corpo de Bombeiros não se vê acusação de corrupção, não se vê 
acusação de um trabalho deficiente, porque é uma estrutura homogênea, 
inteira. O elemento do Corpo de Bombeiros tem orgulho do que faz e sabe da 
relevância do seu trabalho para a comunidade. E essa atuação múltipla é que 
é demandada por todos os municípios. 

Sabemos que a distribuição de unidades do Corpo de Bombeiros em nosso 
Estado ainda é insuficiente. E quando há uma proposta nesta Casa de 
criação de uma unidade, entendo que temos de apoiar. Porque assim 
estaríamos atendendo a uma necessidade premente, uma vez que nós, que 
conhecemos o nosso Estado, que conhecemos o interior de Minas, estamos 
sempre vendo Prefeitos, lideranças, clubes de serviços, juntando-se, 
enviando requerimentos propondo a criação dessas unidades. 

Temos também de levar em conta que a própria estrutura do Corpo de 
Bombeiros é centralizada. E hoje cabe ao Governo Estadual a manutenção e 
a definição de onde devem atuar essas unidades. Não temos uma tradição 
no País, ou em nosso Estado, ter essas unidades municipalizadas. Não 
temos a polícia municipal, a não ser hoje, no País, em grandes cidades, 
assim mesmo, é uma polícia voltada para atividades bem limitadas em 
relação à polícia estadual, por exemplo. Então não temos o Corpo de 
Bombeiros Militar em nível de município. Se o município não tem 
competência para criar o seu Corpo de Bombeiros Militar, obviamente, deve o 
Estado prover os diversos municípios com suas unidades. Quando pensamos 
no estado a que chegamos, talvez tenha sido até uma falha desta Casa, 
quando da elaboração da emenda constitucional, não ter definido uma forma 
de obrigar o Executivo a atender a essa demanda de toda a sociedade, que 
seria, obviamente, já definindo um determinado número de unidades no 
interior. 

Aí acabaria essa discussão. A própria lei complementar, a partir da 



"' -~ . .., 
õ 

o 

"' .., 
:: 
:::. 
"' êii 
o 

e 

~ 
o 
:;; 
o 

E 

393 
estruturação, já teria definido os lugares ou cidades-pólos, obedecendo a 
algum processo de regionalização. Por sinal, não sabemos qual o processo 
de regionalização deste Estado. O Governo passado criou as administrações 
regionais. Temos tradição de longos anos com as associações 
microrregionais, que são 37. Isso poderia significar, por exemplo, divisão de 
regionalização, ou um processo de regionalização, ou as 25 unidades criadas 
no Governo passado. 

Enfim, não temos uma política de regionalização, não sabemos se essa 
proposta de fato continua existindo ou se vamos trabalhar com as 
associações microrregionais, que foram constituídas de forma espontânea 
pelos municípios vizinhos. 

Temos um problema, que é a demanda de unidades do Corpo de 
Bombeiros. Por outro lado, não sabemos como atender e escolher as cidades 
para receber as unidades. Cabe ao Governo definir como vai ser feito isso. 
Mas entendemos que o Estado de Minas Gerais, com 585.000km2 de área, 
com 853 municípios, tem que ter uma política de descentralização, de 
regionalização das ações de Governo. Mas, hoje, desconhecemos a política 
de interiorização, de descentralização e regionalização do Governo. Porque 
ouvimos, principalmente no ano passado, alguns companheiros falar mal das 
administrações regionais. A idéia, para mim, é descentralizar ou criar, em 
nível político e geográfico, um conglomerado de municípios, que vão 
constituir uma unidade. Se isso se chama jornada administrativa ou 
associação dos municípios, seja lá o nome que for, acho que é fundamental 
que tenhamos a definição de um processo de regionalização, interiorização e 
descentra I ização. 

Aí, sim, quando fôssemos discutir esse problema - o veto do Governador à 
criação de uma unidade em Pará de Minas -, poderíamos citar dezenas de 
municípios que gostariam de ter uma unidade. 

Vejo aqui um colega da cidade de São Gotardo, Deputado Eduardo 
Daladier, e gostaríamos que Caratinga também tivesse uma unidade do 
Corpo de Bombeiros. Já foram feitos estudos lá, pela unidade de Valadares, 
que está distante 120km e é a mais próxima. Então, vemos que num 
acidente, numa calamidade, enfim, em qualquer fato que mereça a atuação 
do Corpo de Bombeiros, vamos ficar dependendo de uma urgência que vai 
gastar pelo menos 3 horas. Isso, se o caso for de urgência urgentíssima. 

Essa é a nossa situação. Por isso, quando um companheiro procura levar 
um benefício para o seu município, é importante que venhamos dar apoio e 
que levantemos todas essas dúvidas que estamos levantando. 

Primeiro, o Governo precisa deixar claro para toda a sociedade qual é a 
sua política de interiorização do Corpo de Bombeiros. Mas, para definir essa 
política, teria "a priori" uma política de descentralização e regionalização. 
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Hoje, não temos essa definição de modo claro. Se não temos essa 
definição, o Estado, em nível de ações regionais, está sem rumo. Não 
sabemos, realmente, como vai se constituir uma região, seja ela denominada 
como for. Conforme já disse, seja ela chamada de região administrativa, seja 
ela chamada de associação microrregional. Temos essa dificuldade porque o 
Governo, simplesmente, não colocou em funcionamento as unidades criadas, 
que foram as regiões administrativas do Estado. Se elas não servem de 
parâmetro, que se faça outro. Hoje, estamos exatamente naquela situação: 
não temos o rumo da regionalização. Então, quando queremos definir 
programas para a área de saúde, por exemplo, ou unidades do Corpo de 
Bombeiros, não sabemos onde elas serão definidas. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Obrigado, Deputado Mauro Lobo. 
Queria apenas dar uma opinião a respeito desse assunto que V. Exa. trata, 
relativo à organização do próprio Estado. Estamos tratando aqui do Corpo de 
Bombeiros, de um veto do Sr. Governador a uma emenda do Deputado 
Antônio Júlio, que cria uma unidade em Pará de Minas. É bem verdadeira a 
reflexão de V. Exa. Todas as unidades operacionais e administrativas do 
Estado devem estar dentro de um planejamento, dentro de uma 
programação, dentro de uma lógica regional. Na verdade, foi o que se buscou 
com o tão combatido projeto das unidades regionais administrativas. Mas 
havia pelo menos o início de uma tentativa de se fazer firmar a discussão das 
pessoas da região, de se congregarem todos os órgãos administrativos, 
racionalizando recursos humanos, materiais e financeiros. Portanto, é uma 
diretriz que aprovamos. Sabemos que nesta Casa existe inclusive um projeto 
que começou e parou, extinguindo as regionais administrativas, mas tudo 
indica que elas estão em regime de inanição. Cortou-se o oxigênio, não se 
deu mais sustentação, mas vários itens estão funcionando, várias ações do 
Governo passado continuam em funcionamento, como é o caso do PSIU. O 
nosso PSIU de Uberaba tem grande visitação para os diversos serviços que 
oferece, exatamente dentro do processo de racionalização para facilitar a 
vida da comunidade. O que percebemos neste Governo é uma extrema falta 
de diretriz, falta de rumos para que se possa chegar a algum lugar. O Estado 
e - V. Exa. deve concordar comigo -, evidentemente, o Governo dentro do 
Estado tem um papel fundamental, que é o de oferecer à comunidade os 
serviços que são praticamente indelegáveis, como é o caso dos serviços de 
polícia, dos bombeiros, de fiscais e de justiça. Portanto, acho que estamos 
retroagindo no tempo, porque tínhamos projetos, tínhamos planos, tínhamos 
as diretrizes maiores indicando onde chegar, em todos os aspectos do 
desenvolvimento industrial, do desenvolvimento econômico, da agricultura, 
da ciência e tecnologia. V. Exa. foi Secretário de Ciência e Tecnologia e 
sabia que ali existia uma diretriz, inclusive quanto a áreas definidas como 
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prioritárias para se investir em pesquisa. Essas áreas poderiam até não 
ser as corretas, mas foi feito um esforço muito grande para defini-las, com a 
participação da sociedade e a eleição de áreas prioritárias para se investirem 
os poucos recursos que o Estado tinha para ciência e tecnologia. 

Portanto, são ações como essas que vimos, experimentamos e 
aplaudimos. Lamentavelmente, agora estamos experimentando ações 
picadas que visam a interesses políticos menores. Retroagimos talvez a 20 
anos atrás, quando tudo era resolvido no varejo e nada era resolvido num 
grande atacado, num grande plano de desenvolvimento. Assim, é bom que 
se discuta essa matéria e se esclareça a opinião pública, porque somente 
esta pode cobrar do Governo as ações que a comunidade precisa para o seu 
próprio desenvolvimento. 

Lamentavelmente, estamos assistindo a medidas e decisões no varejo que 
não vão levar o Estado a lugar algum. Experimentamos, no programa 
educacional, na saúde, no desenvolvimento industrial e no programa 
agrícola, uma colcha de retalhos. Decisões esparsas sem um conjunto maior 
do Governo do Estado. Parabenizo a visão de V. Exa. quando faz uma crítica 
sobre a organização do Estado, que é um problema seriíssimo. Aí, é um 
sangradouro de recursos públicos que vão embora sem dar o retorno de que 
nossa sociedade precisa. Estamos de acordo com as colocações de v. Exa. 

O Deputado Mauro Lobo* - Muito obrigado, Deputado Paulo Piau. Gostaria 
de, conforme as colocações de V. Exa., dizer que notamos, principalmente no 
ano passado, no início desse Governo e também no meio do ano, que havia 
manifestações, inclusive por parte dos Deputados, de que, se houvesse mais 
modéstia, mais humildade, ou seja, mais sabedoria, não usariam os termos 
que estavam usando para avaliar - entre aspas, isso não é avaliação -, mas 
para não tecer comentários tão desairosos para com o Governo passado. 

Ouvi, na Casa, dizerem que nunca se teve Governo mais incompetente que 
o de Eduardo Azeredo. Certa vez, ironicamente, disse que seria muito fácil 
esse Governo mostrar serviço, porque, com um Governo tão deficiente e 
incompetente como diziam, seria muito fácil o Governo que o sucede mostrar 
alta competência e sabedoria, etc. Há pouco tempo, vimos elogio ao 
Governador do Estado, que foi a Brasília assinar convênio para a Fundação 
Ezequiel Dias - FUNED - com o Ministro da Saúde. Num aparte, também me 
associei à atitude do Governador, mas lembrei que, se a FUNED podia 
investir mais em sua ampliação, foi porque foi recuperada no Governo 
anterior. 

Hoje, quando discutimos o problema das estradas do Sul de Minas, que 
seria um caso de emergência ou de calamidade, diria que a situação de 
emergência se encontra generalizada no Estado. Tenho percorrido várias 
regiões, estive no Sul de Minas e estou vendo que a situação é crítica em 
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todo o Estado, e não apenas naquela área. Mas, talvez, possamos ter 
uma solução com os US$370.000.000,00 de projetos já aprovados no 
Governo passado. Esse Governo vai receber o dinheiro de bandeja, 
principalmente agora, que fez o acerto da moratória. 

No nosso entendimento, estamos criticando não a pessoa do Governador, 
mas a necessidade de uma ação governamental para definir as prioridades, 
as estratégias e as diretrizes do Governo. Quando definimos pontualmente 
uma ação como essa, a criação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em 
determinado município, nem sabemos ainda a política de segurança do 
Governo, enfim, não sabemos as políticas sociais nem as de 
desenvolvimento do Estado. 

Realmente, hoje, o que percebemos é que falta orientação central. Cada 
Secretário ou, às vezes, até o Diretor de uma instituição, de uma autarquia 
age a seu bel-prazer, da forma que julga mais conveniente. Mas isso é 
conveniente para o todo, que é o Estado? É essa a pergunta que fazemos. 

Fica essa grande dúvida quando se discute algo que, conforme estou 
dizendo, é muito pontual. Para ser bem definido, não pode ser dessa forma, 
porque, senão, para questões como atendimento político, agradecimento de 
ação partidária ou de apoio, criam-se unidades sem estar baseadas, 
lastreadas por uma definição de política macro do Estado para aquela área. 

Assim, o que questionamos é exatamente isso: não se pode apenas vetar 
ou aprovar um projeto em que não há lastro de política macro para uma área. 
Talvez, nem o Líder do Governo possa nos esclarecer a política de 
segurança pública do Estado, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros, organizações não governamentais, pois segurança não é 
apenas obrigação de uma instituição chamada Secretaria da Segurança 
Pública ou de outra chamada Polícia Militar, mas faz parte e mesmo facilita a 
integração ou a execução de uma boa política essa participação. Se não 
sabemos qual é a política, não sabemos até onde o Governo quer chegar. 

Não basta, portanto, criticar o Governo passado, achando que com isso 
está resolvido o problema. Para cada crítica que se faz ao que passou, é 
preciso apresentar uma proposta melhor, senão, está-se, na verdade, 
fazendo um julgamento. Será ainda pior do que o que passou se não existir 
uma proposta melhor. 

É isso que estamos vendo. Quando se discutem esses assuntos, estamos 
discutindo algo no escuro, no ar. Não sabemos o que o Governo está 
propondo. Ficamos discutindo assuntos e voltando ao mesmo lugar, porque 
desconhecemos as políticas estratégicas do Governo. Há uma política de 
descentralização ou continuam cada vez mais enfeixadas em Belo Horizonte 
as decisões? Há uma política de regionalização? 

A própria FIEMG já definiu o que chamam de 5 pólos de desenvolvimento, 
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5 iniciais de 47 que foram levantadas no Estado. Está buscando a 
vocação por meio da experiência, do conhecimento tecnológico, da 
competência administrativa e cria algumas unidades no Estado, como, por 
exemplo, a de biotecnologia, em Belo Horizonte, e a de agronegócios, no 
Triângulo. 

E o Governo? Qual é sua política para o Triângulo ou para 0 
Jequitinhonha? O que temos são coisas esparsas. Hoje, não existe um 
programa de desenvolvimento do Triângulo. Como uma Secretaria de Ciência 
e Tecnologia, como foi dito pelo Deputado Paulo Piau, poderia ser inserida, 
dando apoio a tecnologias apropriadas para atuar naquela região, o que daria 
um retorno muito mais rápido? 

Sem a definição estratégica de uma política, estamos sem rumo. Vamos ter 
ações episódicas aqui e acolá, mas não vamos chegar a ponto algum. Não 
adianta vir aqui apenas com críticas ao Governo atual ou às suas ações. 

Estamos pedindo uma definição de políticas para as diversas áreas do 
Estado. No Governo passado, pelo menos existiram alguns programas, como 
o da farmácia básica, do médico de família, enfim, apresentou-se alguma 
coisa para melhorar o atendimento na área da saúde. E verdade que possui 
falhas, mas o que se fez, agora, melhor do que isso? O que foi feito, também, 
na área da educação? Quando vamos ao interior, ouvimos queixas de pais 
de alunos, de professores, de diretores de escola, dizendo que a qualidade 
do ensino está piorando. Não basta criticar. Busquem um novo caminho. Mas 
o novo caminho necessita de um planejamento estratégico, inteligente, em 
que se tenha um objetivo de interesse do Estado, com ações táticas para que 
seja atingido. Vamos ficar aqui, debatendo projetos, e todos terão o mesmo 
tipo de problema porque falta orientação estratégica para a definição de 
rumos. Não basta pensar em composições políticas para se ganhar as 
eleições de outubro deste ano, visando à formatação de um grupo ou base 
para daqui a dois anos. É necessária a definição de boa gestão do Governo, 
o que é fundamental. Mesmo os apoiadores do. Governo clamam por isso. 
Não basta ao Governo ter habilidades políticas. E importante, é fundamental 
que mostre sua competência de gestão. E a boa gestão é aquela que 
apresenta resultados palpáveis, principalmente nas áreas que vão atender 
mais diretamente ao nosso povo: saúde, segurança, educação. Estamos 
precisando da definição do papel do Estado ou da proposta deste Governo. 
Já não podemos ficar fazendo CPI atrás de CPI para verificar o que fez 0 
Governo passado. Tivemos a CPI dos Fundos Públicos para chegar a um 
relatório político, condenando o Governador Eduardo Azer~do, quando o que 
seria o desvio feito se encontra contabilizado no Estado. E muito difícil dizer 
que houve desvio quando o crédido do FUNDEF se encontra registrado na 
conta única do Estado. Falava-se do fato absurdo de estarem as contas dos 
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fundos do Banco do Desenvolvimento na conta única. Pois continuam e 
continuarão, porque o Estado não pode abrir mão da conta única. Criticava-
se o Governo que, em 1998, não liberou a verba constitucional da FAPEMIG. 
E acham que o Governo atual fez isso? Não fez. Foi, talvez, o ano de menor 
liberação. Mas a comunidade científica, que era tão zelosa para criticar 
Governos anteriores, questionando as verbas, não se tem manifestado 
atualmente. Será que a necessidade da demanda de apoio financeiro para o 
desenvolvimento tecnológico de nosso Estado diminuiu? 

Será que estão satisfeitos com a liberação que está havendo? Não 
podemos ter essa sociedade amarrada, aprisionada, medrosa, que tem medo 
até de criticar a liberação constitucional de uma verba. Esta é a nossa 
realidade: não sabemos se essa tecnologia é prioridade nesse Governo. Não 
temos definição estratégica desse setor pelo Governo, temos alguns 
discursos, mas o resultado, que seriam programas com recursos, não temos. 
Digo isso de uma área em que convivi e sobre a qual posso afirmar: o maior 
período em que houve recursos do Estado foi exatamente nos anos 1995, 
1996 e 1997, que foi o que acompanhei. Mas, em relação ao assunto de que 
estamos tratando, há vários desdobramentos. 

Como já estamos caminhando para o final, gostaria de afirmar, quanto a 
essas demandas trazidas pelos colegas, que têm vivência, sensibilidade e 
que conhecem o nosso interior, que é importante que busquemos um 
caminho para o atendimento das reivindicações que são trazidas pelo 
Deputado, mas que não são do Deputado, são de uma comunidade 
composta de vários municípios. Por isso, quando insistimos nessa solicitação 
de unidade do Corpo de Bombeiros para o município, obviamente essa 
unidade vai atender a uma microrregião, temos de buscar caminhos para que 
isso possa ser atingido. Quando se discute um veto da criação de uma 
unidade do Corpo de Bombeiros, temos de nos posicionar com relação à 
política para a área específica. O que propõe o Corpo de Bombeiros para a 
sua descentralização? 

Sr. Presidente, encerro a minha exposição. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

Questões de Ordem 
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, não temos "quorum" para o 

prosseguimento de nossos trabalhos. Solicito o encerramento, de plano, 
desta reunião. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, solicito seja feita a 
chamada para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - É regimental. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 
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O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Há, portanto, 

número regimental para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para 
continuar a discutir o veto, o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
Questão de Ordem 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, gostaria de saber se o mesmo 
Deputado que solicita a verificação de "quorum" pode fazer a chamada. 

O Sr. Presidente - Não há impedimento regimental. Com a palavra, para 
continuar a discutir o veto, o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente, 
gostaria de informar ao Deputado que, no momento oportuno, ser-lhe-á 
concedido o aparte para que possa expressar sua opinião sobre o tema cuja 
discussão estamos iniciando. 

Estamos discutindo o veto contido na Mensagem n° 106/99, do Governador 
do Estado, que opõe Veto Parcial à Proposição de Lei n° 58, que dispõe 
sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e 
dá outras providências. Gostaria de retornar um pouco a um passado 
recente, quando, nesta Casa, veio à discussão o problema oriundo dos 
acontecimentos de 1997, ou seja, daquela manifestação dos praças da 
Polícia Militar e de sua unidade, o Corpo de Bombeiros. O fato levou a uma 
proposta de emenda à Constituição, e, nesta Casa, discutiu-se todo o 
processo, inclusive, buscando subsídios na história mineira, na história de 
nossa milícia e do Corpo de Bombeiros, que, em determinado período, era 
uma unidade independente da Polícia Militar, passando a integrá-la nos anos 
60. 

Naquele momento, para fazer justiça àqueles praças que haviam sido 
punidos com a exclusão da corporação, entendeu-se que o caminho mais 
adequado era a separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, criando-
se, assim, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, órgão autônomo, 
independente da Polícia Militar e que, hoje, é diretamente subordinado ao 
Governador do Estado. Ora, essa emenda à Constituição permitiu que aquele 
impasse fosse resolvido não só pacificando a Polícia Militar, mas também 
dando oportunidade aos punidos com a exclusão de que não retornassem à 
antiga corporação, e fizessem a opção pelo Corpo de Bombeiros. Esta Casa, 
por meio daquela proposta de emenda à Constituição, encabeçada pelo 
Deputado Durval Ângelo, agiu com sabedoria e, politicamente, vem 
comprovando que foi o mais acertado, pois criou a paz no seio de nossa 
gloriosa Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Posteriormente, na lei complementar - que era necessária em virtude do 
assunto enfocado -, o Deputado Antônio Júlio colocou um artigo, criando em 
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sua cidade, Pará de Minas, uma unidade do Corpo de Bombeiros. Pará de 
Minas é uma cidade que tem história em Minas Gerais, devido à sua 
importância econômica e política, tendo sido o berço de Benedito Valadares, 
ex-Governador do Estado. Portanto, por sua situação estratégica, importância 
econômica, Pará de Minas seria merecedora da instalação de uma unidade 
do Corpo de Bombeiros. No entanto, o Governador decidiu vetar essa 
proposição, alegando que a criação de unidades de execução do Corpo de 
Bombeiros em municípios do Estado deve ser efetivada por meio de decreto 
do Executivo. 

Sabemos que um dos grandes problemas da administração pública é a 
descontinuidade de gestões nas diversas áreas, ou seja, muda-se o Governo, 
um Secretário, um Diretor de determinada autarquia ou o Superintendente de 
uma Secretaria e também mudam-se os programas e, até mesmo, as 
diretrizes estratégicas daquele órgão. O decreto pode ser facilmente anulado 
por outro decreto. Portanto, poderia ocorrer a seguinte situação: instala-se 
por decreto, e depois retira-se por decreto. 

Então, quando se fala no atendimento dessa reivindicação por meio de 
uma proposição de lei, obviamente, dá-se um caráter mais permanente a 
essa proposição, dá-se mais tranqüilidade ao município, à região de 
influência do município, que, sem dúvida nenhuma, é beneficiada com a 
instalação da unidade. 

Sabemos que, hoje, a grande demanda nos municípios de porte médio é 
exatamente a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. Isso, em 
decorrência da própria multiplicidade de sua atuação, seja no combate a 
incêndios, a enchentes, na prevenção e no salvamento de acidentados, no 
serviço de resgates. Enfim, o Corpo de Bombeiros presta um serviço de alta 
relevância a toda a sociedade. Temos uma demanda reprimida em dezenas 
de municípios. Entendemos, assim, que o Governo tem de se preocupar com 
isso. Não podemos ficar esperando que haja uma catástrofe para depois 
remediar. Deveria haver já um plano, dentro da proposta orçamentária do 
Governo, para ampliação do serviço do Corpo de Bombeiros em nosso 
Estado. Isso iria atender não só a demanda de municípios que hoje carecem 
desse trabalho, mas também evitar problemas maiores, como a perda de 
vidas de centenas ou milhares de mineiros. 

Estamos vendo, hoje, como é importante esse trabalho. Estamos vendo o 
trabalho diuturno das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Estamos 
vendo o trabalho diuturno no combate às calamidades. O bombeiro é, 
realmente, um agente da paz, um agente de trabalho para a comunidade. 
Contra o Corpo de Bombeiros não se vê acusação de corrupção, não se vê 
acusação de um trabalho deficiente, porque é uma estrutura homogênea, 
inteira. O elemento do Corpo de Bombeiros tem orgulho do que faz e sabe da 
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relevância do seu trabalho para a comunidade. E essa atuação múltipla é 
que é demandada por todos os municípios. 

Sabemos que a distribuição de unidades do Corpo de Bombeiros em nosso 
Estado ainda é insuficiente. E quando há uma proposta nesta Casa de 
criação de uma unidade, entendo que temos de apoiar. Porque assim 
estaríamos atendendo a uma necessidade premente, uma vez que nós, que 
conhecemos o nosso Estado, que conhecemos o interior de Minas, estamos 
sempre vendo Prefeitos, lideranças, clubes de serviços, juntando-se, 
enviando requerimentos propondo a criação dessas unidades. 

Temos também de levar em conta que a própria estrutura do Corpo de 
Bombeiros é centralizada. E hoje cabe ao Governo Estadual a manutenção e 
a definição de onde devem atuar essas unidades. Não temos uma tradição 
no País, ou em nosso Estado, ter essas unidades municipalizadas. Não 
temos a polícia municipal, a não ser hoje, no País, em grandes cidades, 
assim mesmo, é uma polícia voltada para atividades bem limitadas em 
relação à polícia estadual, por exemplo. Então não temos o Corpo de 
Bombeiros Militar em nível de município. Se o município não tem 
competência para criar o seu Corpo de Bombeiros Militar, obviamente, deve o 
Estado prover os diversos municípios com suas unidades. Quando pensamos 
no estado a que chegamos, talvez tenha sido até uma falha desta Casa, 
quando da elaboração da emenda constitucional, não ter definido uma forma 
de obrigar o Executivo a atender a essa demanda de toda a sociedade, que 
seria, obviamente, já definindo um determinado número de unidades no 
interior. 

Aí acabaria essa discussão. A própria lei complementar, a partir da 
estruturação, já teria definido os lugares ou cidades-pólos, obedecendo a 
algum processo de regionalização. Por sinal, não sabemos qual o processo 
de regionalização deste Estado. O Governo passado criou as administrações 
regionais. Temos tradição de longos anos com as associações 
microrregionais, que são 37. Isso poderia significar, por exemplo, divisão de 
regionalização, ou um processo de regionalização, ou as 25 unidades criadas 
no Governo passado. 

Enfim, não temos uma política de regionalização, não sabemos se essa 
proposta de fato continua existindo ou se vamos trabalhar com as 
associações microrregionais, que foram constituídas de forma espontânea 
pelos municípios vizinhos. 

Temos um problema, que é a demanda de unidades do Corpo de 
Bombeiros. Por outro lado, não sabemos como atender e escolher as cidades 
para receber as unidades. Cabe ao Governo definir como vai ser feito isso. 
Mas entendemos que o Estado de Minas Gerais, com 585.000km2 de área, 
com 853 municípios, tem que ter uma política de descentralização, de 



---------------------- --""-' 

402 
regionalização das ações de Governo. Mas, hoje, desconhecemos a 
política de interiorização, de descentralização e regionalização do Governo. 
Porque ouvimos, principalmente no ano passado, alguns companheiros falar 
mal das administrações regionais. A idéia, para mim, é descentralizar ou 
criar, em nível político e geográfico, um conglomerado de municípios, que 
vão constituir uma unidade. Se isso se chama jornada administrativa ou 
associação dos municípios, seja lá o nome que for, acho que é fundamental 
que tenhamos a definição de um processo de regionalização, interiorização e 
descentralização. 

Aí, sim, quando fôssemos discutir esse problema - o veto do Governador à 
criação de uma unidade em Pará de Minas -, poderíamos citar dezenas de 
municípios que gostariam de ter uma unidade. 

Vejo aqui um colega da cidade de São Gotardo, Deputado Eduardo 
Daladier, e gostaríamos que Caratinga também tivesse uma unidade do 
Corpo de Bombeiros. Já foram feitos estudos lá, pela unidade de Valadares, 
que está distante 120km e é a mais próxima. Então, vemos que num 
acidente, numa calamidade, enfim, em qualquer fato que mereça a atuação 
do Corpo de Bombeiros, vamos ficar dependendo de uma urgência que vai 
gastar pelo menos 3 horas. Isso, se o caso for de urgência urgentíssima. 

Essa é a nossa situação. Por isso, quando um companheiro procura levar 
um benefício para o seu município, é importante que venhamos dar apoio e 
que levantemos todas essas dúvidas que estamos levantando. 

Primeiro, o Governo precisa deixar claro para toda a sociedade qual é a 
sua política de interiorização do Corpo de Bombeiros. Mas, para definir essa 
política, teria "a priori" uma política de descentralização e regionalização. 
Hoje, não temos essa definição de modo claro. Se não temos essa definição, 
o Estado, em nível de ações regionais, está sem rumo. Não sabemos, 
realmente, como vai se constituir uma região, seja ela denominada como for. 
Conforme já disse, seja ela chamada de região administrativa, seja ela 
chamada de associação microrregional. Temos essa dificuldade porque o 
Governo, simplesmente, não colocou em funcionamento as unidades criadas, 
que foram as regiões administrativas do Estado. Se elas não servem de 
parâmetro, que se faça outro. Hoje, estamos exatamente naquela situação: 
não temos o rumo da regionalização. Então, quando queremos definir 
programas para a área de saúde, por exemplo, ou unidades do Corpo de 
Bombeiros, não sabemos onde elas serão definidas. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Obrigado, Deputado Mauro Lobo. 
Queria apenas dar uma opinião a respeito desse assunto que V. Exa. trata, 
relativo à organização do próprio Estado. Estamos tratando aqui do Corpo de 
Bombeiros, de um veto do Sr. Governador a uma emenda do Deputado 
Antônio Júlio, que cria uma unidade em Pará de Minas. É bem verdadeira a 
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reflexão de V. Exa. Todas as unidades operacionais e administrativas do 
Estado devem estar dentro de um planejamento, dentro de uma 
programação, dentro de uma lógica regional. Na verdade, foi o que se buscou 
com o tão combatido projeto das unidades regionais administrativas. Mas 
havia pelo menos o início de uma tentativa de se fazer firmar a discussão das 
pessoas da região, de se congregarem todos os órgãos administrativos, 
racionalizando recursos humanos, materiais e financeiros. Portanto, é uma 
diretriz que aprovamos. Sabemos que nesta Casa existe inclusive um projeto 
que começou e parou, extinguindo as regionais administrativas, mas tudo 
indica que elas estão em regime de inanição. Cortou-se o oxigênio, não se 
deu mais sustentação, mas vários itens estão funcionando, várias ações do 
Governo passado continuam em funcionamento, como é o caso do PSIU. O 
nosso PSIU de Uberaba tem grande visitação para os diversos serviços que 
oferece, exatamente dentro do processo de racionalização para facilitar a 
vida da comunidade. O que percebemos neste Governo é uma extrema falta 
de diretriz, falta de rumos para que se possa chegar a algum lugar. O Estado 
e - V. Exa. deve concordar comigo -, evidentemente, o Governo dentro do 
Estado tem um papel fundamental, que é o de oferecer à comunidade os 
serviços que são praticamente indelegáveis, como é o caso dos serviços de 
polícia, dos bombeiros, de fiscais e de justiça. Portanto, acho que estamos 
retroagindo no tempo, porque tínhamos projetos, tínhamos planos, tínhamos 
as diretrizes maiores indicando onde chegar, em todos os aspectos do 
desenvolvimento industrial, do desenvolvimento econômico, da agricultura, 
da ciência e tecnologia. V. Exa. foi Secretário de Ciência e Tecnologia e 
sabia que ali existia uma diretriz, inclusive quanto a áreas definidas como 
prioritárias para se investir em pesquisa. Essas áreas poderiam até não ser 
as corretas, mas foi feito um esforço muito grande para defini-las, com a 
participação da sociedade e a eleição de áreas prioritárias para se investirem 
os poucos recursos que o Estado tinha para ciência e tecnologia. 

Portanto, são ações como essas que vimos, experimentamos e 
aplaudimos. Lamentavelmente, agora estamos experimentando ações 
picadas que visam a interesses políticos menores. Retroagimos talvez a 20 
anos atrás, quando tudo era resolvido no varejo e nada era resolvido num 
grande atacado, num grande plano de desenvolvimento. Assim, é bom que 
se discuta essa matéria e se esclareça a opinião pública, porque somente 
esta pode cobrar do Governo as ações que a comunidade precisa para o seu 
próprio desenvolvimento . 

Lamentavelmente, estamos assistindo a medidas e decisões no varejo que 
não vão levar o Estado a lugar algum. Experimentamos, no programa 
educacional, na saúde, no desenvolvimento industrial e no programa 
agrícola, uma colcha de retalhos. Decisões esparsas sem um conjunto maior 
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do Governo do Estado. Parabenizo a visão de V. Exa. quando faz uma 
crítica sobre a organização do Estado, que é um problema seriíssimo. Aí, é 
um sangradouro de recursos públicos que vão embora sem dar o retorno de 
que nossa sociedade precisa. Estamos de acordo com as colocações de v. 
Exa. 

O Deputado Mauro Lobo*- Muito obrigado, Deputado Paulo Piau. Gostaria 
de, conforme as colocações de V. Exa., dizer que notamos, principalmente no 
ano passado, no início desse Governo e também no meio do ano, que havia 
manifestações, inclusive por parte dos Deputados, de que, se houvesse mais 
modéstia, mais humildade, ou seja, mais sabedoria, não usariam os termos 
que estavam usando para avaliar - entre aspas, isso não é avaliação -, mas 
para não tecer comentários tão desairosos para com o Governo passado. 

Ouvi, na Casa, dizerem que nunca se teve Governo mais incompetente que 
o de Eduardo Azeredo. Certa vez, ironicamente, disse que seria muito fácil 
esse Governo mostrar serviço, porque, com um Governo tão deficiente e 
incompetente como diziam, seria muito fácil o Governo que o sucede mostrar 
alta competência e sabedoria, etc. Há pouco tempo, vimos elogio ao 
Governador do Estado, que foi a Brasília assinar convênio para a Fundação 
Ezequiel Dias - FUNED - com o Ministro da Saúde. Num aparte, também me 
associei à atitude do Governador, mas lembrei que, se a FUNED podia 
investir mais em sua ampliação, foi porque foi recuperada no Governo 
anterior. 

Hoje, quando discutimos o problema das estradas do Sul de Minas, que 
seria um caso de emergência ou de calamidade, diria que a situação de 
emergência se encontra generalizada no Estado. Tenho percorrido várias 
regiões, estive no Sul de Minas e estou vendo que a situação é crítica em 
todo o Estado, e não apenas naquela área. Mas, talvez, possamos ter uma 
solução com os US$370.000.000,00 de projetos já aprovados no Governo 
passado. Esse Governo vai receber o dinheiro de bandeja, principalmente 
agora, que fez o acerto da moratória. 

No nosso entendimento, estamos criticando não a pessoa do Governador, 
mas a necessidade de uma ação governamental para definir as prioridades, 
as estratégias e as diretrizes do Governo. Quando definimos pontualmente 
uma ação como essa, a criação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em 
determinado município, nem sabemos ainda a política de segurança do 
Governo, enfim, não sabemos as políticas sociais nem as de 
desenvolvimento do Estado. 

Realmente, hoje, o que percebemos é que falta orientação central. Cada 
Secretário ou, às vezes, até o Diretor de uma instituição, de uma autarquia 
age a seu bel-prazer, da forma que julga mais conveniente. Mas isso é 
conveniente para o todo, que é o Estado? É essa a pergunta que fazemos. 
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Fica essa grande dúvida quando se discute algo que, conforme estou 

dizendo, é muito pontual. Para ser bem definido, não pode ser dessa forma, 
porque, senão, para questões como atendimento político, agradecimento de 
ação partidária ou de apoio, criam-se unidades sem estar baseadas, 
lastreadas por uma definição de política macro do Estado para aquela área. 

Assim, o que questionamos é exatamente isso: não se pode apenas vetar 
ou aprovar um projeto em que não há lastro de política macro para uma área. 
Talvez, nem o Líder do Governo possa nos esclarecer a política de 
segurança pública do Estado, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros, organizações não governamentais, pois segurança não é 
apenas obrigação de uma instituição chamada Secretaria da Segurança 
Pública ou de outra chamada Polícia Militar, mas faz parte e mesmo facilita a 
integração ou a execução de uma boa política essa participação. Se não 
sabemos qual é a política, não sabemos até onde o Governo quer chegar. 

Não basta, portanto, criticar o Governo passado, achando que com isso 
está resolvido o problema. Para cada crítica que se faz ao que passou, é 
preciso apresentar uma proposta melhor, senão, está-se, na verdade, 
fazendo um julgamento. Será ainda pior do que o que passou se não existir 
uma proposta melhor. 

É isso que estamos vendo. Quando se discutem esses assuntos, estamos 
discutindo algo no escuro, no ar. Não sabemos o que o Governo está 
propondo. Ficamos discutindo assuntos e voltando ao mesmo lugar, porque 
desconhecemos as políticas estratégicas do Governo. Há uma política de 
descentralização ou continuam cada vez mais enfeixadas em Belo Horizonte 
as decisões? Há uma política de regionalização? 

A própria FIEMG já definiu o que chamam de 5 pólos de desenvolvimento, 
5 iniciais de 47 que foram levantadas no Estado. Está buscando a vocação 
por meio da experiência, do conhecimento tecnológico, da competência 
administrativa e cria algumas unidades no Estado, como, por exemplo, a de 
biotecnologia, em Belo Horizonte, e a de agronegócios, no Triângulo. 

E o Governo? Qual é sua política para o Triângulo ou para o 
Jequitinhonha? O que temos são coisas esparsas. Hoje, não existe um 
programa de desenvolvimento do Triângulo. Como uma Secretaria de Ciência 
e Tecnologia, como foi dito pelo Deputado Paulo Piau, poderia ser inserida, 
dando apoio a tecnologias apropriadas para atuar naquela região, o que daria 
um retorno muito mais rápido? 

Sem a definição estratégica de uma política, estamos sem rumo. Vamos ter 
ações episódicas aqui e acolá, mas não vamos chegar a ponto algum. Não 
adianta vir aqui apenas com críticas ao Governo atual ou às suas ações. 

Estamos pedindo uma definição de políticas para as diversas áreas do 
Estado. No Governo passado, pelo menos existiram alguns programas, como 
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o da farmácia básica, do médico de família, enfim, apresentou-se alguma 
coisa para melhorar o atendimento na área da saúde. É verdade que possui 
falhas, mas o que se fez, agora, melhor do que isso? O que foi feito, também, 
na área da educação? Quando vamos ao interior, ouvimos queixas de pais 
de alunos, de professores, de diretores de escola, dizendo que a qualidade 
do ensino está piorando. Não basta criticar. Busquem um novo caminho. Mas 
o novo caminho necessita de um planejamento estratégico, inteligente, em 
que se tenha um objetivo de interesse do Estado, com ações táticas para que 
seja atingido. Vamos ficar aqui, debatendo projetos, e todos terão o mesmo 
tipo de problema porque falta orientação estratégica para a definição de 
rumos. Não basta pensar em composições políticas para se ganhar as 
eleições de outubro deste ano, visando à formatação de um grupo ou base 
para daqui a dois anos. É necessária a definição de boa gestão do Governo, 
o que é fundamental. Mesmo os apoiadores do Governo clamam por isso. 
Não basta ao Governo ter habilidades políticas. É importante, é fundamental 
que mostre sua competência de gestão. E a boa gestão é aquela que 
apresenta resultados palpáveis, principalmente nas áreas que vão atender 
mais diretamente ao nosso povo: saúde, segurança, educação. Estamos 
precisando da definição do papel do Estado ou da proposta deste Governo. 
Já não podemos ficar fazendo CPI atrás de CPI para verificar o que fez o 
Governo passado. Tivemos a CPI dos Fundos Públicos para chegar a um 
relatório político, condenando o Governador Eduardo Azeredo, quando o que 
seria o desvio feito se encontra contabilizado no Estado. É muito difícil dizer 
que houve desvio quando o crédido do FUNDEF se encontra registrado na 
conta única do Estado. Falava-se do fato absurdo de estarem as contas dos 
fundos do Banco do Desenvolvimento na conta única. Pois continuam e 
continuarão, porque o Estado não pode abrir mão da conta única. Criticava-
se o Governo que, em 1998, não liberou a verba constitucional da FAPEMIG. 
E acham que o Governo atual fez isso? Não fez. Foi, talvez, o ano de menor 
liberação. Mas a comunidade científica, que era tão zelosa para criticar 
Governos anteriores, questionando as verbas, não se tem manifestado 
atualmente. Será que a necessidade da demanda de apoio financeiro para o 
desenvolvimento tecnológico de nosso Estado diminuiu? 

Será que estão satisfeitos com a liberação que está havendo? Não 
podemos ter essa sociedade amarrada, aprisionada, medrosa, que tem medo 
até de criticar a liberação constitucional de uma verba. Esta é a nossa 
realidade: não sabemos se essa tecnologia é prioridade nesse Governo. Não 
temos definição estratégica desse setor pelo Governo, temos alguns 
discursos, mas o resultado, que seriam programas com recursos, não temos. 
Digo isso de uma área em que convivi e sobre a qual posso afirmar: o maior 
período em que houve recursos do Estado foi exatamente nos anos 1995, 
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1996 e 1997, que foi o que acompanhei. Mas, em relação ao assunto de 
que estamos tratando, há vários desdobramentos. 

Como já estamos caminhando para o final, gostaria de afirmar, quanto a 
essas demandas trazidas pelos colegas, que têm vivência, sensibilidade e 
que conhecem o nosso interior, que é importante que busquemos um 
caminho para o atendimento das reivindicações que são trazidas pelo 
Deputado, mas que não são do Deputado, são de uma comunidade 
composta de vários municípios. Por isso, quando insistimos nessa solicitação 
de unidade do Corpo de Bombeiros para o município, obviamente essa 
unidade vai atender a uma microrregião, temos de buscar caminhos para que 
isso possa ser atingido. Quando se discute um veto da criação de uma 
unidade do Corpo de Bombeiros, temos de nos posicionar com relação à 
política para a área específica. O que propõe o Corpo de Bombeiros para a 
sua descentralização? 

Sr. Presidente, encerro a minha exposição. Muito obrigado. 
*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência 
a encerra, convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, nos termos 
dos editais de convocação, e para a reunião ordinária, na mesma data, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO SR. NÉLZIO DE ASSIS PARA O 

CARGO DE DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil . .., 
E novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
!2 Deputados Aílton Vilela, Cabo Morais, Arlen Santiago e Antônio Andrade, 
~ membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
~ Presidente "ad hoc", Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião e 
~ informa não haver 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 Arlen Santiago 
~ para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do 
~ Deputado Aílton Vilela para Presidente e do Deputado Antônio Andrade para 
:.> 
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Vice-Presidente, ambos com quatro votos. O Presidente "ad hoc" 
proclama o resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-Presidente 
eleito, que o declara empossado como Presidente. O Deputado Aílton Vilela 
assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança nele depositada e 
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Antônio Andrade. 
Logo após, a Presidência designa o Deputado Cabo Morais como relator da 
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Cabo Morais - Arlen Santiago- Antônio Andrade. 
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de março de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Canabrava, 
Adelmo Carneiro Leão, Sebastião Costa, Doutor Viana e Cristiano Canêdo, 
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes também os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Antônio Roberto. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião 
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Carlos Eduardo Carvalho, professor da 
PUC-SP e economista da FUNDAP, e suspende a reunião por alguns 
minutos para aguardar a chegada do convidado. Às 15 horas a reunião é 
reaberta, e o Sr. Carlos Eduardo Carvalho é chamado a compor a mesa dos 
trabalhos. Com a palavra, o convidado faz a sua exposição e em seguida os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana fazem-lhe perguntas sobre 
o assunto. O Deputado Antônio Roberto tece comentários a respeito do tema 
em estudo. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta dois requerimentos em que 
solicita sejam ouvidos por esta Comissão os Srs. Paulo Roberto de Paula, 
Presidente da Minas Gerais Participações S.A., e Marcos Raimundo Pessoa 
Duarte, ex-Presidente do BEMGE. Colocados em votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente esclarece que o inteiro 
teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a participação do prof. Carlos Eduardo 
Carvalho pelos subsídios prestados à Comissão, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana -
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Aílton Vilela. 
ATA DA 13 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.325 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Amilcar Martins, Luiz Tadeu Leite e Sebastião Navarro Vieira, membros da 
supracitada comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião, informa que ela se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator, 
convida o Deputado Amilcar Martins para atuar como escrutinador e 
determina sejam distribuídas as cédulas de votação. Realizada a votação, 
são proclamados eleitos para Presidente o Deputado Glycon Terra Pinto e 
para Vice-Presidente o Deputado Luiz Tadeu Leite. O Presidente "ad hoc' 
empossa o Vice-Presidente, passando-lhe a Presidência. O Deputado Luiz 
Tadeu Leite empossa o Presidente e retorna a Presidência a ele. O 
Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, agradece a confiança nele 
depositada e designa o Deputado Mauro Lobo como relator da matéria. 

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 1 a Reunião 
Extraordinária da Comissão, às 16h45min, para apreciar requerimento de 
autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Rogério Correia -

Sebastião Navarro Vieira - Mauro Lobo. 
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
14.325 

Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de março de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Amilcar Martins, Luiz Tadeu Leite e Sebastião Navarro Vieira, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e informa que esta se destina a 
apreciar requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Este procede à 
leitura do requerimento, em que solicita seja realizada audiência pública para 
ouvir os convidados que menciona, a fim de oferecer subsídios ao relator 
para a elaboração de seu parecer. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 

~ reunião extraordinária a realizar-se em 15/3/2000, às 14h30min, no auditório; 
o 
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Luiz Tadeu Leite- Mauro Lobo- Sebastião 

Navarro Vieira - Rogério Correia. 
ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio Carlos 
Andrada, Edson Rezende, Maria Tereza Lara e Cabo Morais (substituindo 
este ao Deputado José Milton, por indicação da Liderança do PL), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente esclarece que o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva está ausente por estar em visita oficial à China e informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado 
Antônio Carlos Andrada lê ofícios recebidos do Secretário da Educação (7), 
encaminhando a segunda relação de liberações de recursos para escolas 
estaduais e municipais; a última relação de liberação de recursos para obras 
em escolas estaduais e municipais e a relação da atual distribuição da 
merenda escolar nas escolas públicas; informando o recebimento da oitava 
parcela para o Programa Alimentação Escolar e os valores da nona e da 
décima parcela recebida do FUNEDE; comunicando o recebimento de 
parecer técnico favorável ao Projeto Caminhar e a apuração de denúncias 
contra o Prefeito Municipal de Paracatu; do Reitor da UNIMONTES, 
encaminhando a nota oficial "A UNIMONTES e o Provão"; do Deputado Paulo 
Piau, encaminhando documento do Departamento de Economia Doméstica 
da UFV contrário ao Decreto Presidencial n° 3.276, de 1999; do Prefeito 
Municipal de Barbacena, manifestando-se contrariamente a requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; do Deputado João Leite, encaminhando 
solicitação do Diretor-Presidente da FUMINAS; da Subsecretaria de 
Desenvolvimento Educacional da Secretaria da Educação, informando a 
liberação de professores para participar da jornada pedagógica de Barcelona; 
da Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, informando a 
renovação da matrícula da aluna Núbia Ramos Miranda. Prosseguindo, o 
Presidente informa que, em 17/12/99, avocou a si a relataria do Projeto de 
Lei n° 239/99 e em 21/2/2000 designou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para 
relatar os Projetos de Lei n°s 727 e 763/99; o Deputado José Milton para 
relatar o Projeto de Lei n° 729/99; o Deputado João Pinto Ribeiro para relatar 
os Projetos de Lei n°s 730, 760 e 767/99; e o Deputado Antônio Carlos 
Andrada para relatar os Projetos de Lei n°s 759 e 768/99. Esgotada a matéria 
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destinada à 1 a Parte da Ordem do Dia, o Presidente passa à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. A requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, o Projeto de Lei n° 239/99 passa a ser o segundo a ser 
apreciado nesta fase. Dando seqüência, o Deputado Antônio Carlos Andrada, 
relator do Projeto de Lei n° 649/99, emite parecer pela aprovação da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o 
Presidente, relator do Projeto de Lei n° 239/99, emite parecer pela aprovação 
da matéria na forma do vencido em 1 o turno com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. Durante a discussão, o Deputado Antônio Carlos Andrada solicita 
vista da proposição, que lhe é concedida. O Presidente passa à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições não 
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Projetos de Lei n°s 629/99 com a Emenda n° 1, da Comissão 
de Justiça (relator: Deputado José Milton); 666/99 (relator: Deputado Antônio 
Carlos Andrada) e 679/99 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). A seguir, o 
Presidente submete a votação os Requerimentos n°s 1.003, 1.024 e 
1.033/99, 1.048 e 1.060/2000, que são aprovados. O Presidente passa à 3a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento 
dos Deputados Edson Rezende e Maria Tereza Lara, solicitando audiência 
pública com a Comissão de Direitos Humanos para obter maiores 
informações sobre a Fundação Caio Martins, particularmente a unidade de 
Esmeraldas, e a ocupação organizada pelo MST. Prosseguindo, são 
submetidos a discussão e votação as redações finais dos Projetos de Lei n°s 
38, 577 e 656/99, que são aprovadas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Edson Resende - João Leite - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE 

ARTE DE OURO PRETO - FAOP 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, 
Sebastião Costa, João Paulo e Maria Olívia. Havendo número regimental, o 
Presidente ··ad hoc", Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião e 
informa não haver 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 
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designar o relator da matéria. O Presidente "ad hoc" determina a 
distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida a Deputada 
Maria Olívia para atuar como escrutinadora. Apurados os votos, verifica-se a 
eleição do Deputado Antônio Roberto para Presidente e do Deputado 
Sebastião Costa para Vice-Presidente, ambos com quatro votos. O 
Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa a Presidência 
ao Vice-Presidente eleito, que declara empossado, como Presidente, o 
Deputado Antônio Roberto. Este assume a direção dos trabalhos, agradece a 
confiança nele depositada e declara empossado, como Vice-Presidente, o 
Deputado Sebastião Costa. Logo após, a Presidência designa a Deputada 
Maria Olívia relatora da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente- João Paulo- Eduardo Brandão- José Milton. 

ATA DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Djalma Diniz e Maria 
Olívia, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e distribui à Deputada Maria Olívia os Projetos de 
Lei n°s 286, 480, 602, 608, 621, 625, 626, 633 e 637/99; e ao Deputado 
Djalma Diniz, os Projetos de Lei n°s 641, 643, 644, 647, 657 e 658/99. 
Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de pareceres sobre matérias de deliberação 
conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 286, 480, 
602, 608, 621, 625, 626, 633 e 637 (relatora: Deputada Maria Olívia); 641, 
643, 644, 647, 657 e 658 (relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela - Djalma Diniz. 
ATA DA 14a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quinze horas do dia primeiro de março de dois mil, comparecem na Sala 
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das Comissões os Deputados Doutor Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, 
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva 
Durval Ângelo, Ivo José e Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental, ~ 
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Chico Rafael, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. A reunião se destina a debater com convidados, em 
audiência pública, o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, que contém a organização e a divisão 
judiciária do Estado de Minas Gerais. O Presidente convida a compor a Mesa 
os Srs. Lúcio Urbano, ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
representando o Sr. Sérgio Lélis Santiago, atual Presidente; Juiz Tibagy 
Salles de Oliveira, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado, e Marcelo 
Leonardo, Presidente da OAB-MG. Registra-se a presença dos Srs. José 
Luiz Ribeiro Melo, Presidente da Associação dos Advogados de Minas 
Gerais; Francisco José Rezende dos Santos, Presidente da Associação dos 
Serventuários da Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUS -; Sandra 
Silvestrini de Souza, 1a-Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores da 
Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -; Edilane das Graças 
Andrade, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2a Instância 
do Estado de Minas Gerais; Juvenir da Silva Teodoro, Vice-Presidente da 
Associação Mineira dos Oficiais de Justiça - AMOJUS -; Gil Carlos Dias, da 
AMOJUS; Marcelo J. Rezende dos Santos, 3°-Vice-Presidente do 
SERJUSMIG; Maria do Carmo Rabelo Lara, Prefeita Municipal de Carmópolis 
de Minas; Valdemar de Menezes e Ronaldo Filizola, Juízes de Direito de Sete 
Lagoas; Gilson José da Silva, Presidente da OAB - Sete Lagoas; João Araújo 
de Andrade, Vereador à Câmara Municipal de Tocantins, e representantes do 
Município de Visconde do Rio Branco. Com a palavra, o Deputado Chico 
Rafael, autor do requerimento que suscitou a reunião e relator do Projeto de 
Lei Complementar n° 17/99. Prosseguindo, usam da palavra os membros da 
Mesa e demais convidados, que debatem mudanças como a redução da 
classificação das comarcas, a regionalização do Tribunal de Alçada e a 
modificação de territórios de comarcas. Segue-se debate, com a participação 
dos Deputados, convidados e demais participantes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Eduardo Daladier -
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Alberto Bejani. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Às quinze horas e dez minutos do dia quatorze de março de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Glycon 
Terra Pinto, Luiz Fernando Faria e Antônio Júlio, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rêmolo Aloise e Ermano 
Batista. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Aílton Vilela, 
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 presentes. Na 
oportunidade, o Presidente dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Marcelo 
Gonçalves, e informa que a reunião se destina a proceder às argüições 
públicas do Sr. Alexandre Bossi Queiroz e do Deputado Ermano Batista, 
indicados ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 
Registra-se a presença do Deputado Luiz Fernando Faria e a saída do 
Deputado Glycon Terra Pinto. O Presidente convida a compor a Mesa o Sr. 
Alexandre Bossi, a quem passa a palavra, para que apresente suas 
considerações iniciais. A seguir, os Deputados Marcelo Gonçalves, Luiz 
Fernando Faria, Aílton Vilela e Adelmo Carneiro Leão fazem perguntas ao 
candidato, e este as responde, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Terminada a argüição, o Presidente agradece a presença do indicado e 
suspende a reunião por 5 minutos. Às 16h15min, são reabertos os trabalhos, 
com a presença dos Deputados Marcelo Gonçalves, Luiz Fernando Faria, 
Ermano Batista e Sebastião Costa. O Presidente convida a compor a Mesa o 
Deputado Ermano Batista, a quem passa a palavra, para que apresente suas 
considerações iniciais. A seguir, os Deputados Marcelo Gonçalves e Luiz 
Fernando Faria fazem perguntas ao candidato, e este as responde, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se realizar em 
15/3/2000, às 15 horas, conforme edital a ser publicado, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Ailton Vilela, Presidente. 

ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
. FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dezesseis horas e dez minutos do dia quinze de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Eduardo 
Hermeto, Olinto Godinho e Rogério Correia, membros da supracitada 
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Comissão. Está presente também o Deputado Alberto Pinto Coelho. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e o relatório do Deputado Rogério Correia sobre 
a viagem para a vistoria em rodovias no Sul de Minas, realizada por 
Deputados da Comissão. O Presidente informa o recebimento do Projeto de 
Lei n° 786/99 e sua distribuição ao Deputado Eduardo Hermeto. O Presidente 
informa aos Deputados o recebimento de ofícios do Deputado lvair Nogueira, 
Secretario de Estado de Esportes; do Conselheiro Flávio Régis Xavier de 
Moura e Castro, Presidente da 3a Câmara do Tribunal de Contas do Estado, 
e do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 467/99 na forma 
do vencido em 1° turno (relator: Deputado Rêmolo Alo i se); e, em 1 o turno, 
dos Projetos de Lei n°s 346/99 na forma do Substitutivo n° 1, com as 
Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Rogério Correia); 537/99 com as 
Emendas n°s 1 a 7, da Comissão de Direitos Humanos, e com a Emenda n° 
8, que apresenta (relator: Deputado Eduardo Hermeto); e 603/99 com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda 
n° 3, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relator: 
Deputado Olinto Godinho). Após discussão e votação, é aprovado o parecer 
pela rejeição, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 580/99 (relator: Deputado 
Márcio Cunha). O Deputado Rogério Correia, relator para o 1° turno do 
Projeto de Lei n° 590/99, solicita o prazo regimental para emitir seu parecer, 
pedido que é deferido pelo Presidente. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Colocados em votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.104 na forma do Substitutivo 
n° 1 e 1.105/2000, ambos do Deputado Agostinho Silveira; 1.112 e 
1.113/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.150/2000, do Deputado 
Arlen Santiago. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Eduardo 
Hermeto apresenta requerimento solicitando seja convidado a comparecer a 
esta Comissão o Superintendente-Geral da FHEMIG, Dr. João Baptista 
Magro Filho, com a finalidade de se obterem esclarecimentos acerca das 
denúncias veiculadas na imprensa com relação a processos licitatórios 
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daquela autarquia e outras poss1ve1s irregularidades. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Rogério Correia apresenta 
relatório sobre a vistoria em rodovias do Sul de Minas realizada por 
Deputados da Comissão no dia 2/3/2000. Colocado em discussão e votação, 
é o relatório aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião especial de logo mais, às 20 horas, com a finalidade 
de se ouvir o Dr. João Baptista Magro Filho, Presidente da FHEMIG, nos 
termos do requerimento supracitado, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Mauro 

Lobo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 65/99 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 65/99, o Governador do Estado submete a esta 
Casa, nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea "d", da Constituição do 
Estado, o nome do Sr. Nelzio de Assis, indicado para a Diretoria-Geral do 
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG. 

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o§ 1° do 
art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se a argüição pública do indicado, 
que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
Fundamentação 

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja direção 
foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para ocupar o 
cargo. Esta Comissão entende que se trata de pessoa que irá dignificar o 
cargo para o qual está sendo indicado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Nelzio de Assis 

para Diretor-Geral do DEOP-MG. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente - Cabo Morais, relator - Antônio Andrade - Arlen 

Santiago. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 717/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa a 
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declarar de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade 
Recanto Nossa Senhora da Aparecida, com sede no Município de Contagem. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos 
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Sociedade de Educação e Caridade Recanto de Nossa Senhora da 

Aparecida tem por finalidade criar, congregar, dirigir e manter instituições que 
visem à beneficência, à promoção humana, à cultura, à educação, à 
evangelização, ao ensino, à assistência social e à saúde. 

O reconhecimento dessa entidade como de utilidade pública fortalecerá as 
iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 717/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 734/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epígrafe 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos 
Trabalhadores Aposentados nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Sete Lagoas, com sede nesse município. 

Na forma regimental, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar 
preliminarmente o projeto, manifestando-se pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. 

Agora, compete a este órgão colegiado examinar a proposição, nos lindes 
estabelecidos pelo art. 102, XIV, do Regimento Interno . 

Fundamentação 
São variados os objetivos da referida Associação, a saber: proteção da 

saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice; combate à fome 
e à pobreza; integração de seus membros no mercado de trabalho; 
habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência; proteção do 
meio ambiente; divulgação da cultura e do esporte e defesa dos direitos dos 
associados, em juízo ou fora dele. 

Como se vê, a Associação desenvolve atividades que cabem em princípio, 
ao Estado. Trata-se, assim, de entidade que colabora decisivamente com o 
poder público na busca da satisfação das necessidades da população sete-
lagoana. 
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Conclusão 

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 734/99 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 346/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 346/99, de autoria do Deputado Amilcar Martins, 

objetiva criar o Fundo Especial de Despesa de Reparação de Direitos Difusos 
Lesados, de que trata a Lei Federal n° 7.347, de 24/7/85. 

Inicialmente, o projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

A seguir, a matéria foi apreciada pela Comissão de Administração Pública, 
que opinou pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou 
ao Substitutivo n° 1. 

Atendendo a requerimento do Deputado Rogério Correia, o projeto foi ainda 
apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que 
também opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com as 
Emendas n°s. 1 e 2. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua 
competência regimental. 

Fundamentação 
A Lei Federal n° 7.347, de 1985, que disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e 
outros direitos difusos e sociais, prevê a criação de fundo para a 
reconstituição de bens lesados, a ser gerido por um conselho federal ou por 
conselhos estaduais. 

Como ainda não existe, na estrutura do Estado, um fundo específico, as 
multas aqui aplicadas aos responsáveis por danos causados aos bens 
protegidos e aos direitos difusos são destinadas ao fundo federal, criado na 
estrutura do Ministério da Justiça. Daí nota-se a oportunidade do projeto em 
discussão. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o fundo que se pretende criar 
não traz novas despesas para o Tesouro. Ao contrário, a sua criação irá 
possibilitar a canalização, para o Estado, dos recursos oriundos de multas 
impostas pelo Poder Judiciário aos responsáveis pelos danos causados. 

Analisando detalhadamente a proposição, constatamos que as alterações 
que seriam necessárias para a sua adequação à Lei Complementar no 27, 
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que disciplina a criação de fundos no Estado, bem como para a sua 
melhoria quanto ao aspecto técnico, já foram feitas pelas Comissões que nos 
precederam, especialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, por 
meio do Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 346/99, no 

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Olinto Godinho -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 537/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 537/99, de autoria do Deputado Anderson Adauto, 
objetiva criar o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e dá 
outras providências. 

Inicialmente o projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir, a matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos, que 
opinou pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 7, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
Inicialmente cabe mencionar que a criação do referido fundo, que tem por 

objetivo disponibilizar recursos para a implementação de projetos de 
promoção e defesa dos direitos humanos, está prevista na Lei n° 12.986, de 
1998, que , entre outras ações, criou a Secretaria Adjunta de Direitos 
Humanos no âmbito da Secretaria de Justiça. 

Entre os recursos que comporão o fundo, relacionados no art. 4°, estão: 
dotações orçamentárias; retorno de financiamentos concedidos; fianças 
quebradas ou perdidas, em favor do Estado; recursos alocados por órgãos, 
fundos e entidades federais; retornos dos financiamentos concedidos e 7% 
da renda líquida da Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Com relação à receita proveniente da Loteria do Estado de Minas Gerais, 
cabe informar que em 1998 a renda líquida foi negativa; há, entretanto, a 
expectativa de superávit para o atual exercício, segundo informação obtida 
junto ao contador dessa autarquia. Já a receita orçamentária prevista para 
2000 é de R$34.000.000,00. 

O projeto está bem-estruturado, contendo os objetivos do fundo, os 
beneficiários, a origem dos recursos, o órgão gestor, o agente financeiro e o 

...... 
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grupo coordenador. Não obstante, entendemos que as emendas 
apresentadas pela Comissão de Direitos Humanos contribuíram tanto para o 
seu aprimoramento técnico quanto para a sua adequação à Lei 
complementar n° 27, de 1993, que disciplina a criação de fundos no Estado. 

Com vistas a corrigir apenas um detalhe técnico, tendo em vista tratar-se 
de uma autarquia, estamos apresentando a Emenda n° 8, que propõe a 
substituição, no inciso VIl do art. 4°, da expressão "do lucro líquido" pela 
expressão "da renda líquida". 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 537/99, no 

1° turno com as Emendas n°s. 1 a 7, da Comissão de Direitos Humanos, e 
com a seguinte Emenda n° 8. 

EMENDA N° 8 
Dê-se ao inciso VIl do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ...................... . 
VIl - de 7% (sete por cento) da renda líquida, anualmente verificada, 

resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais.". 
Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rogério Correia -

Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 580/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em pauta 
torna obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas gerenciadas pelo DER-
MG, de instrumento que permita aos passageiros a visualização da 
velocidade do veículo. 

Enviada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou o 
Substitutivo n° 1. 

Posteriormente, foi o projeto encaminhado às Comissões de Administração 
Pública e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinaram por 
sua rejeição. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida proposta é inócua, porque os veículos de transporte coletivo já 

possuem instrumento de limitação de velocidade, denominado tacógrafo, que 
deve ser fiscalizado não só pelas empresas como também pelos órgãos de 
trânsito. 

Há que se considerar ainda que a exposição da velocidade do veículo aos 



z 
õ 

o 

"' "' E 
o 

"' V> 
o 

"' o 

·< 

421 
passageiros irá gerar polêmica entre eles, que poderão não chegar a um 
denominador comum. 

Considere-se ainda que a intervenção no contrato de concessão já 
celebrado entre administração e concessionária importa, por parte daquela, 
em modificação unilateral de circunstância, no caso o estabelecimento da 
obrigatoriedade de se instalar equipamento em veículo. Isso irá gerar ônus 
econômico para os concessionários do serviço, que terão de repassar o 
encargo para o usuário na forma de aumento de tarifa. 

Por essas razões, ratificamos a posição e os argumentos das Comissões 
de Administração Pública e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 580/99. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto -

Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 603/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe 
estabelece normas básicas para a realização do censo dos portadores de 
deficiência. 

Distribuída a matéria à Comissão de Comissão de Constituição e Justiça, 
esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe 
apresentou as Emendas n°s 1 e 2. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, que concluiu por sua aprovação e lhe 
apresentou a Emenda no 3. 

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, Vil, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 295 da Constituição do Estado estatui que incumbe ao Estado, 

juntamente com os municípios, realizar censo para levantamento do número 
de portadores de deficiência, de suas condições sócio-econômicas, culturais 
e profissionais e das causas de deficiência, para orientação do planejamento 
de ações públicas. 

A proposição sob comento vem normatizar esse comando constitucional, 
estabelecendo diretrizes básicas para a realização do referido censo. O 
projeto foi amplamente analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que identificou vício de inconstitucionalidade e apresentou emendas para 
sanar tal irregularidade. 

O projeto foi também examinado pela Comissão do Trabalho, da 
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Previdência e da Ação Social, que apresentou a Emenda n° 3, 
modificando o art. 3°. Essa emenda determina que o Poder Executivo deve 
definir a forma de realização do censo e explicitar os critérios a serem 
utilizados para a definição do termo "deficiente". 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não 
acarretará despesa significativa para os cofres públicos, dependendo sua 
execução, basicamente, da capacitação de recursos humanos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 603/99 no 

1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, 
e a Emenda n° 3, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Eduardo Hermeto -

Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 467/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o Programa Especial de Incentivo à Arrecadação de Tributos e 
dá outras providências. 

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, vem agora o projeto a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, em conformidade com o 
art. 189, § 1°, do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em análise visa a incentivar o aumento da arrecadação 
tributária do Estado, especialmente do ICMS, mediante a criação de um 
programa de incentivo que permita a troca de notas ou cupons fiscais por 
bilhetes da Loteria do Estado de Minas Gerais. Tal troca poderá contar com a 
intermediação de entidades sem fins lucrativos da sociedade civil e de 
escolas públicas estaduais, beneficiando-se as referidas entidades e as 
caixas escolares com parte do incremento da receita gerada. A participação 
de organizações do terceiro setor integrada com a população consumidora é, 
sem dúvida, uma forma eficiente de possibilitar aumento de arrecadação por 
meio da exigência de emissão de notas fiscais de venda. 

Ademais, a proposição tem uma função educativa, ajudando a criar o 
hábito de se exigir a nota fiscal, e estimula o exercício da cidadania. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição não encontra 
impedimento, do ponto de vista financeiro-orçamentário, a sua aprovação. 
Vale ressaltar que o Substitutivo n° 1, apresentado em 1 o turno, sanou alguns 
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vícios do projeto original, permitindo a melhor operacionalização da troca 
de notas e cupons fiscais por bilhetes lotéricos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 467/99, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Eduardo Hermeto -

Olinto Godinho- Rogério Correia. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 467/99 
Cria o Programa Especial de Incentivo à Arrecadação de Tributos no 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado, no Estado, o Programa Especial de Incentivo à 

Arrecadação de Tributos do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo 
aumentar a arrecadação e promover o combate à evasão fiscal. 

Art. 2° - Sem prejuízo da adoção de outras medidas, o Poder Executivo 
poderá firmar convênio com entidade privada sem fins lucrativos visando à 
participação da sociedade civil organizada no processo de aumento da 
arrecadação tributária. 

Parágrafo único - Parte do incremento da receita alcançado em decorrência 
da participação das entidades civis poderá ser repassada a elas, respeitadas 
as limitações estabelecidas pelo art. 161 da Constituição do Estado. 

Art. 3° - As escolas públicas estaduais poderão participar do Programa, na 
forma do regulamento. 

Parágrafo único - Parte do incremento da receita gerada pela participação 
das escolas públicas poderá ser repassada às respectivas caixas escolares. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar notas ou cupons 
fiscais por bilhetes para premiação dos consumidores portadores desses 
documentos fiscais, por intermédio da Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - A permuta de que trata este artigo também poderá 
beneficiar os proprietários de veículos que quitarem em dia o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores -IPVA. 

Art. 5° - A operacionalização da troca de bilhetes de que trata o art. 4° 
poderá ser delegada às entidades mencionadas nos arts. 2° e 3° desta lei. 

Art. 6° - O Poder Executivo, após regulamentada esta lei, fará ampla 
divulgação do Programa, por meio dos veículos de comunicação de massa 
de que dispõe. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data da sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 



Art. 9° - Revogam-se as disposição em contrário. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 15/3/2000, as seguinte comunicações: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, informando o falecimento da Sra. Enói 

Gonçalves, ocorrido em 11/3/2000, em Pedro Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Gil Pereira, informando o falecimento da Sra. Ordália 

Nascimento Abreu, ocorrido em 14/3/2000, em Montes Claros. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 119a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/3/2000 
Presidência dos Deputados Durval Ângelo, Aílton Vilela e Alberto Pinto 

Coelho 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
n° 858/2000 - Requerimentos n°s 1.178 a 1.184/2000 - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e Antônio Carlos 
Andrada- Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários- 2a Parte (Ordem 
do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições- 2a Fase..: Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela -Alberto Pinto Coelho- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto 
- Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando Faria 
- Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Edson Rezende, 2°-Secretário"ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2a Fase (Grande Expediente) 
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Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições. 

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 858/2000 

Declara de utilidade pública a Academia de Letras do Noroeste de Minas, 
com sede no Município de Paracatu. 

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

Noroeste de Minas, com sede no Município de Paracatu. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2000. 
Antônio Andrade 
Justificação: A Academia de Letras do Noroeste de Minas é uma instituição 

sem fins lucrativos que tem por finalidade a cultura da língua e da literatura 
em suas diversas manifestações e a difusão da cultura, das obras e dos 
conhecimentos gerais. 

A entidade atende aos requisitos legais, razão pela qual espero a anuência 
dos nobres pares à presente proposição. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1 .178/2000, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado 

apelo ao Presidente da COPASA com vistas a que sejam destinados 
recursos financeiros às Diretorias Norte e Leste. 

N° 1.179/2000, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo 
aos representantes mineiros no Congresso Nacional com vistas a que se 
altere o§ 5° do art. 1° da Medida Provisória n° 1988-16, de 13/1/2000, que 
dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. (- Distribuídos à 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 1.180/2000, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo 
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que a estrada que liga os 
Municípios de Glaucilândia e Guaraciama seja encampada pelo Estado e 
mantida pelo DER-MG. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.181/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor-Geral do Ministério Público com vistas a que 
se encaminhem ao Vereador Adalberto Duarte da Silva, em Uberlândia, 
cópias das folhas 88 a 94 do Ofício 205/98 desse órgão. (-À Comissão de 
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Direitos Humanos.) 

N° 1.182/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com os jornalistas 
Manoel Fagundes Murta, Acyr Antão, Roberto Melo Maia, Mônica Miranda e 
João Carlos Amaral por sua escolha para a nova diretoria do Centro de 
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - CEPO. (-À Comissão 
de Transporte.) 

ND 1.183/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal e a 
Secretária Municipal de Educação de Monte Sião pela implantação do 
Programa de Elaboração Curricular. 

ND 1.184/2000, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretário da Educação com vistas a que se preserve o direito de acesso 
aos estabelecimentos escolares estaduais garantido à União Nacional de 
Grêmios Estudantis- UNGRES. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Alencar da Silveira Júnior e Antônio Carlos Andrada. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- A Presidência, nos termos do 
§ 1° do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para 
destinar a 1 a Parte da reunião ao prosseguimento do Ciclo de Debates 
Repensando o Brasil 500 Anos Depois, com o tema "A Formação do Brasil-
Nação". 

-A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos ordinários. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas nem matéria 

a ser apreciada nesta 1a Fase, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do 
Dia, com a apreciação da matéria constante na pauta. 

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 17, às 
9 e às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 697/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro de 
Taguá, com sede no Município de Ouro Fino. 

Após ter sido publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Moradores do Bairro de Taguá desenvolve atividades de 

caráter assistencial, visando atender às necessidades básicas da 
comunidade local. Nesse sentido, congrega os moradores para identificação 
dos problemas coletivos e, juntos, procuram meios de solucioná-los. 

Por tais considerações, justa se faz a outorga do título declaratório de 
utilidade pública à entidade. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 697/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 704/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, da Deputada Maria Olívia, visa a declarar de 

utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Aracitaba - ASSOA -, com 
sede no Município de Aracitaba. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Associação dos Diabéticos de Aracitaba, conforme consta em seu 

estatuto, tem como meta assistir pessoas carentes portadoras de diabetes, 
mediante assistência médica e distribuição de medicamentos. Objetiva, 
também, orientar as famílias sobre a doença, promovendo campanhas de 
esclarecimento. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefício para a 
comunidade, consideramos a entidade merecedora do título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 704/99 

como foi originalmente redigido. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 707/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 707/99 

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
Vila Santa Clara, com sede no Município de Teófilo Otôni. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação tem por finalidade desenvolver ações visando a 

solucionar os problemas que atingem o bairro e as regiões vizinhas. Ela 
promove atividades sociais, culturais e desportivas, bem como reivindica 
melhorias urbanas junto aos órgãos competentes. Além disso, presta 
assistência médica às famílias carentes e promove a integração de seus 
associados. 

Por se tratar de entidade atuante e por terem suas ações eminente caráter 
filantrópico, julgamos ser ela merecedora do pretendido título declaratório. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 707/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 714/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 714/99, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
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Vieira, visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Rio Casca, com sede nesse município. 

Após exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos 
do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Rio Casca, assim como todas as APAEs, presta auxílio de 

inestimável valor aos indivíduos portadores de deficiência. 
A entidade vem cumprindo o seu objetivo primordial que é promover o bem-

estar e a inserção na sociedade dos indivíduos excepcionais, tornando-os 
úteis a si próprios e à sociedade em que vivem. Além disso, compromete-se 
com todas as iniciativas que propugnam pelo respeito humano e pela 
fraternidade entre as diversas classes sociais. 

Pela importância que representa o trabalho da instituição, justo e meritório 
se faz o título que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 714/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 715/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela visa declarar de 

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de 
Conceição dos Ouros, com sede nesse município. 

Após ter sido publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma proposta. 

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

Fundamentação 
A APAE de Conceição dos Ouros contribui de forma substancial para a 

habilitação e a reabilitação do excepcional; para atingir esse objetivo, 
desenvolve atividades com fins educativos, recreativos e culturais, das quais 
participam as famílias dos excepcionais e a comunidade. 

Procurando proporcionar aos portadores de deficiência bem-estar físico, 
social e psicológico, a entidade desenvolve estudos e pesquisas referentes à 
sua causa, bem como forma pessoal habilitado ao implementar seu 
tratamento. 
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É justa, portanto, a outorga do título declaratório de utilidade pública à 

entidade. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 715/99 
na forma original. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 720/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe é de iniciativa do Deputado João Batista de 

Oliveira e tem por escopo que seja declarado de utilidade pública o Asilo São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Buenópolis. 

Considerada jurídica, constitucional e legal pela Comissão de Constituição 
e Justiça, a proposição vem agora a este órgão colegiado para receber 
parecer, nos termos do disposto no art. 102, I IV, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 2° do seu estatuto, o Asilo São Vicente de 

Paulo, de caráter filantrópico, tem por finalidade a prática da caridade cristã, 
pela assistência social e pela educação, acolhendo pessoas idosas, de 
perfeita saúde mental, dando-lhe moradia, alimentação, assistência médico-
dentária, psicológica, admitindo preferencialmente as mais carentes. A 
entidade se destinará também à realização de cursos e treinamento de 
pessoal nas áreas da saúde e da assistência social. 

Embora seja objetivo prioritário do Estado, nos termos do art. 2°, inciso VIl, 
da Constituição Mineira, "garantir a educação, o ensino, a saúde e a 
assistência à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice", a entidade 
em tela tem desenvolvido essas atividades que são sempre bem-vindas haja 
vista as dificuldades e limitações pelas quais o Estado vem passando para 
atender a tais finalidades. 

É justo, portanto, que se preste honraria à mencionada sociedade 
assistencial, em reconhecimento à relevância de seus serviços. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 720/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 724/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei n° 724/99 objetiva 
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declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São 
José do Jacaré e Adjacentes - AMOSJOJA -, com sede no Município de 
Senhora do Porto. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Moradores do Bairro São José do Jacaré e Adjacentes 

realiza trabalho de inestimável valor para amenizar muitos problemas que 
atingem a comunidade em que se localiza, pois busca incentivar as ações 
susceptíveis de beneficiar os mais necessitados. 

Por meio de atividades culturais e de lazer, promove maior integração entre 
os moradores, procurando melhorar sua qualidade de vida. 

Tendo em vista a relevância de seu trabalho, entendemos ser pertinente e 
meritório o título declaratório de utilidade pública que lhe está sendo 
outorgado. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 724/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 726/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 726/99, do Deputado Rêmolo Aloise, objetiva declarar 

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de Guapé, com sede nesse município. 

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

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

Fundamentação 
A APAE de Guapé tem como objetivo precípuo manter e incentivar a 

criação de estabelecimentos destinados ao tratamento, à educação, 
habilitação, reabilitação e inserção do excepcional na sociedade. 

Buscando esse fim, treina pessoas, tornando-as aptas a lidar com os 
excepcionais e a orientar e auxiliar os pais e amigos na conduta relativa a 
eles. 

Pelo que foi dito, justa se faz a outorga do título declaratório de utilidade 
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pública à APAE de Guapé. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 726/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 733/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Monte Sinai -
ACOMOS -, com sede no Município de ltabirito. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária Monte Sinai - ACOMOS - presta relevantes 

serviços de cunho social à coletividade, uma vez que procura solucionar, 
através da atuação conjunta dos moradores, os grandes problemas 
enfrentados pela comunidade. Empreende, também, atividades nas áreas de 
saúde, educação, cultura e lazer. 

Fica demonstrado, pois, que o trabalho já realizado pela instituição a torna 
merecedora do título declaratório de utilidade pública proposto. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 733/99 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 740/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela é do Deputado Luiz de Menezes e tem por objetivo 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 
Alto- AMA-, com sede no Município de Baependi. 

Uma vez examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e por estar 
considerada jurídica, constitucional e legal, a proposição vem agora a este 
órgão colegiado para receber parecer, nos termos do disposto no art.1 03, 1, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária dos Moradores do Alto é uma entidade civil, sem 

I 
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fins lucrativos, cuja finalidade é a assistência social. Busca atender aos 
interesses e necessidades dos associados, mediante a manutenção de 
creche; a promoção de atividades esportivas, culturais, artesanais e de 
recreação; a construção e a reforma de moradias; a prestação de assistência 
ambulatorial e laboratorial; enfim, a entidade procura suprir as necessidades 
básicas da comunidade em que atua. 

Ainda que a assistência social seja uma das prioridades do Estado, ele 
encontra-se, muitas vezes, por motivo de força maior, tolhido em efetivar, de 
maneira absoluta, esse papel. E, nessas lacunas das atividades estatais, é 
que entendemos serem oportunas as ações da sociedade civil no 
desempenho do ideal filantrópico. 

Conceder título declaratório de utilidade pública à referida entidade é ato de 
reconhecimento por sua contribuição para a melhoria da condução da vida de 
seus assistidos. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 740/00 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 747/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade-
Lar São José, em funcionamento no Município de Campos Gerais. 

O projeto de lei foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que o considerou, tal como foi apresentado, jurídico, 
constitucional e legal. 

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este órgão 
colegiado examiná-la, atendendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 
XIV, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Sociedade de Educação e Caridade Lar São José é uma sociedade civil 

de direito privado sem fins econômicos. Trata-se de entidade filantrópica 
cujas atividades relacionam-se à criação, congregação, direção e 
manutenção de instituições que visem à beneficência, à promoção humana, à 
cultura, à educação, à evangelização, ao ensino a assistência social e à 
saúde. 

Não obstante constituir dever do Estado assegurar a assistência, sob as 
mais variadas formas, àqueles menos favorecidos, entendemos meritória a 
prática assistencialista por iniciativa de cidadãos, em parceria com o poder 
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público, de cuja competência é a realização de ações de combate às 
desigualdades sociais. 

Conclusão 
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 747/99 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 17 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 749/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos do 
Município de Andradas- ADFMA -, com sede no Município de Andradas. 

Inicialmente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos 
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida associação, fundada em 7/11/96 possui como finalidade precípua 

cultivar a ma1s ampla e perfeita cordialidade entre seus sócios e promover 
atividades sociais, culturais e desportivas. Visa, também, a proporcionar 
melhores condições de vida aos seus associados, assistindo as pessoas 
carentes. Pode para tanto, firmar convênios com associações, autarquias e 
entidades religiosas, nos âmbitos federal, estadual ou municipal. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 7 49/99 na forma 

original. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 752/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem 

como obJetivo que a Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência 
Social Dona Alzira de Castro, com sede no Município de Baldim, seja 
declarada de utilidade pública. 

Tendo sido previamente considerada jurídica, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça, na forma em que foi apresentada, a 
proposição vem a este órgão colegiado para ser examinada, nos termos do 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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De conformidade com o art. 2° de seu estatuto, a referida Associação 

tem por finalidade precípua a promoção de obras de caráter filantrópico, 
congregando órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições 
socioeconômicas das comunidades urbana e rural do Município de Baldim. 
Para atingir tal finalidade, implementa o desenvolvimento das atividades 
econômicas em geral, em particular da agricultura e pecuária; estimula o 
treinamento de mão-de-obra por meio de cursos profissionalizantes e 
colabora na elaboração e execução de programas de proteção e higiene da 
família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, entre 
outras atividades relacionadas com a assistência social. 

Ainda que suas atividades estejam ligadas aos objetivos prioritários do 
Estado, estabelecidos no art. 2° da Constituição mineira, é de grande mérito 
a prática assistencialista por iniciativa de cidadãos, em parceria com o poder 
público, a quem compete efetivar ações de combate às desigualdades 
sociais. 

É, pois, justa e oportuna a intenção de se prestar homenagem à referida 
entidade como forma de reconhecimento de seus trabalhos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 752/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 762/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João Leite, tem por escopo 

declarar de utilidade pública a AMACC- Associação Metodista de Assistência 
a Comunidades Carentes, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O trabalho da Associação de que trata o projeto está voltado para a 

melhoria das condições de vida das pessoas carentes da região de Venda 
Nova e adjacências, por meio de ações de caráter assistencial. 

Para atingir seus objetivos, a AMACC estimula a união dos moradores, 
para que, em regime de cooperação mútua, possam encontrar a melhor 
solução para os problemas comuns. 

Em reconhecimento ao importante trabalho que a entidade empreende, 
entendemos ser meritório declará-la de utilidade pública. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 762/99 
na forma original. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 764/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira Casa de 
Repouso Madre Maria São Miguel, com sede no Município de Juiz de Fora. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela Comissão de 
Constituição e Justiça, cabendo agora a este órgão colegiado apreciar a 
matéria, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, XIV, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1 o do próprio estatuto, a Sociedade Franco-

Brasileira é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de 
caráter filantrópico e tem por finalidade criar, congregar, dirigir e manter 
instituições que visem à beneficência, à promoção humana, à educação, à 
cultura, à evangelização, ao ensino e à assistência. 

Portanto, a entidade colabora ativamente com o Estado, promovendo 
melhoria das condições de vida de necessitados. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 764/99 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 770/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Hely Tarqüinio, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Pindaíbas- CDC -, com sede no Município de Patos de Minas. 

Após ser publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1. 

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade exerce atividades de caráter filantrópico com objetivo de 
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inquestionável valor, que é prestar auxílio e proteção às pessoas carentes 
da região. Também promove cursos profissionalizantes que visam à 
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho. 

Realizando um trabalho de inegável importância social, justa se torna a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 770/99 

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 776/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe 

tem por finalidade instituir o Dia do Atleticano, a ser comemorado anualmente 
em 25 de março. 

A proposição foi publicada em 23/12/99 e, a seguir, distribuída a este órgão 
colegiado, ao qual cabe, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, apreciar a matéria, atendo-se aos aspectos jurídicos, constitucionais 
e legais. 

Fundamentação 
A proposta de lei em causa trata de assunto de competência legislativa 

reservada aos Estados federados, pois, a um só tempo, a Constituição 
Federal prescreve, no § 1° do art. 25, que são reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por ela mesma, ao passo que, 
por meio do art. 22, arrola as matérias sobre as quais a competência de 
legislar está reservada privativamente à União, não se fazendo nenhuma 
menção à instituição de data comemorativa. 

No que concerne à natureza da medida em análise, a Constituição mineira 
assim se expressa: 

"Art. 21 O - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de fatos 
relevantes para a cultura estadual". 

A averiguação do atendimento ou não desse preceito constitucional por 
parte do projeto de lei deve partir da indagação do que se entende por "fato 
relevante para a cultura estadual". 

É evidente que ocorrência histórica que foi marcante para o destino do 
Estado é relevante para a cultura estadual, como também o é a participação 
de determinado grupo étnico para o desenrolar da história estadual. 

Mas, certamente, não teríamos a mesma convicção em expressar 
entendimento similar com relação a torcedores de determinado clube de 
futebol, quaisquer que sejam eles. Em verdade, o espírito do constituinte, 
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conforme demonstramos, foi o de reservar datas oficiais comemorativas 
em alusão a fatos que nos remetam a valores eminentemente cívicos, e não 
associados ao puro divertimento e lazer, como o faz a proposta sob comento. 

Ademais, queremos salientar que o acato a ela implicaria efetivo ato 
discriminatório com relação aos torcedores dos demais times mineiros de 
futebol, o que afronta o princípio de universalidade de que se deve revestir a 
lei, da qual não se pode afastar. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 776/99. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira 

-Antônio Júlio- lrani Barbosa - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 779/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Hely Tarqüínio, por meio do Projeto de Lei n° 779/99, pretende 
seja declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Areado, com sede no Município de Patos de Minas. 

Publicada em 23/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõem os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 779/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator- Eduardo Daladier- Agostinho Silveira 

-Antônio Júlio- lrani Barbosa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 781/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Ambrósio Pinto e 
~ tem por objetivo declarar de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de 
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ltajubá, com sede nesse município. 

Publicada, a proposição foi encaminhada ao presente órgão colegiado para 
que emita seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
referida instituição preenche os requisitos constantes na citada lei; torna-se, 
pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

Entretanto, é necessário corrigir o nome da entidade, para que fique de 
acordo com o art. 1° de seu estatuto, o que se fará por meio de emenda. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 781/99 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de 

ltajubá, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de ltajubá.". 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - lrani 

Barbosa -Agostinho Silveira - Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 791/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Hospital de Misericórdia 
de Santos Dumont, com sede no Município de Santos Dumont. 

Publicada em 18/2/2000, veio a proposição a esta Comissão, a fim de 
receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Da leitura da documentação que instrui o processo, verifica-se que a 

entidade que ora se pretende seja agraciada com o título declaratório de 
utilidade pública estadual atende perfeitamente às exigências para a 
consecução desse fim, enunciadas no art. 1 o da Le: n° 12.972, de 27/7/98. 

Com efeito, o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont é uma sociedade 
civil com personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de 
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dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas reconhecidamente 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas atividades. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 791/2000 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira 

-Antônio Júlio- lrani Barbosa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 793/00 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Bilac Pinto, por meio do projeto de lei em epígrafe, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente Padre Vítor, com 
sede no Município de Baependi. 

Publicado em 18/2/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo e, de acordo com o atestado da 
autoridade competente, funciona há mais de dois anos, contando com 
diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que 
exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 793/00 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator- Eduardo Daladier - Agostinho Silveira 

-Antônio Júlio- lrani Barbosa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 807/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 807/2000, do Deputado Rogério Correia, pretende 
declarar de utilidade pública a Associação Metodista de Promoção Humana -
AMPROH -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 18/2/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

" 

Fundamentação J 
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Os requisitos a serem cumpridos pelas sociedades civis em 

funcionamento no Estado que pretendem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo da entidade em 
análise, constata-se o inteiro atendimento às exigências da citada lei, razão 
pela qual não vislumbramos óbice à aprovação do projeto em questão. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 807/2000. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier 

- Antônio Júlio. 
PAREC~R PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 808/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 807/2000, do Deputado Rogério Correia, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Estadual de Equoterapia, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 18/2/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos termos da Lei n° 
12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e é 
dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de 
suas funções. 

A emenda que apresentamos ao art. 1° da propos1çao visa, 
exclusivamente, a acrescentar a sigla ao nome da entidade. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 808/2000, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 
EMENDA N° 1 

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

Equoterapia- ASESEQ-MG -,com sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Agostinho Silveira -

Antônio Júlio- Eduardo Daladier. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 809/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Rogério Correia, objetiva 
declarar de utilidade pública a Creche Peixinho Vermelho, com sede no 
Município de Contagem. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
proposição, após ser publicada, foi distribuída a esta Comissão, para ser 
examinada preliminarmente. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que seja 

declarada de utilidade pública, a entidade deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Observando a documentação juntada ao processo, constatamos que a 
referida instituição preenche os requisitos constantes na citada lei, estando, 
pois, habilitada a receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 809/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - lrani Barbosa -

Antônio Júlio- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 814/00 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Resende Costa, com sede nesse município. 

A proposição foi publicada em 24/2/2000 e a seguir encaminhada a este 
órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria está sujeita ao ditames emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, 

especialmente do seu art. 1°, que estabelece os seguintes requisitos para 
que a entidade possa ser declarada de utilidade pública estadual: possuir 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, não 
serem os cargos de sua direção remunerados e serem seus diretores 
pessoas idôneas. 

Examinada a documentação que instrui o processo, depreende-se o inteiro 
atendimento às citadas exigências legais; não há, pois, óbice à tramitação da 
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proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 814/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 682/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 682/99 cria a 
Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

de 18/11/99 e distribuída 
exame de juridicidade, 
do art. 102, 111, "a", do 

A matéria foi publicada no "Minas Gerais" 
preliminarmente a esta Comissão para 
constitucionalidade e legalidade, nos termos 
Regimento Interno. 

A proposição também deverá ser apreciada pelas Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 682/99 cria a Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado 

de Minas Gerais, na condição de órgão auxiliar do Poder Executivo na 
fiscalização, na tramitação e no encaminhamento de sugestões, denúncias, 
propostas e atividades relativas a questões de natureza tributária. 

Esse órgão será dirigido por um Ouvidor indicado pelo Conselho de 
Contribuintes do Estado em lista tríplice e nomeado pelo Governador do 
Estado para mandato de dois anos, permitida uma recondução, o qual 
perceberá remuneração equivalente à de Secretário Adjunto de Estado. O 
projeto está, portanto, criando um cargo de recrutamento amplo, bem como 
um órgão de natureza unipessoal na estrutura organizacional do Poder 
Executivo. 

Consoante dispõe o art. 66, 111, da Constituição do Estado, a iniciativa de 
leis versando sobre criação de cargo e órgão no âmbito do Executivo cabe 
privativamente ao Governador do Estado. Em face desse comando 
constitucional, constata-se que o projeto apresenta vício de 
inconstitucionalidade de natureza formal. 

No entanto, o § 2° do art. 70 do mesmo Diploma Legal prevê a 
possibilidade de saneamento da mácula apontada por meio da sanção 
expressa ou tácita do Governador do Estado em projetos de iniciativa 
privativa do Executivo. 

Assim sendo, estamos apelando para a aplicação desse dispositivo 
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constitucional no caso em exame, tendo em vista que, em nossa 
avaliação, a criação de "ombudsman" fazendário poderá contribuir para o 
aperfeiçoamento da máquina estatal. De origem sueca, a instituição de 
ouvidoria vem-se espalhando pelo mundo, trazendo consigo a marca da 
defesa da cidadania, dos direitos humanos, da luta pela probidade 
administrativa e da construção de democracias sólidas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 682/99. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DOPROJETO DE LEI N° 741/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 7 41/99 cria a "Área 
de Proteção Ambiental - APA Fazenda Capitão Eduardo" e dá outras 
providências. 

Publicada no "Minas Gerais" de 11/12/99, a proposição foi distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 741/99 declara "Área de Proteção Ambiental - APA 

Fazenda Capitão Eduardo" o terreno contido na poligonal definida pelas 
coordenadas UTM 7806-7808 e 616-619, com superfície aproximada de 
260ha. 

A iniciativa parlamentar de criação de espaço territorial especialmente 
protegido encontra respaldo nas Constituições Federal e Estadual e na Lei 
Federal n° 6.902, de 27/4/81, recepcionada pelo ordenamento jurídico-
constitucional vigente. 

De acordo com o art. 225, § 1°, 111, da Constituição Federal, o poder público 
deverá definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração ou 
a supressão permitidas somente por meio de lei. Tal medida visa a assegurar 
a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

Nesse mesmo sentido, temos a regra do inciso VIII do§ 1° do art. 214 da 
Constituição do Estado. 



Por força do art. 24, VI,§ 1°, da Constituição Federal, as normas gerais 
de direito ambiental são estabelecidas pela União. 
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A Lei Federal n° 6.902, de 1981, que veicula tais normas, prevê, nos arts. 
8° e 9°, a criação de áreas de proteção ambiental - APAs -, com a finalidade 
de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar 
as condições ecológicas locais. A instituição desses espaços, no entanto, não 
se faz aleatoriamente. É preciso que estudos justifiquem essa medida. 

O projeto atende a essa exigência. De conformidade com o Levantamento 
dos Elementos Físicos Naturais da Fazenda Capitão Eduardo constante nos 
autos, realizado por técnicos de formação superior, "os estudos preliminares 
da geomorfologia, hidrografia, fauna e flora da Fazenda Capitão Eduardo 
caracterizam a necessidade de uma reflexão sobre a importância da 
manutenção e melhoria dos aspectos físicos naturais daquela área, pois 
demonstrou-se necessária por apresentar condições naturais de lazer". Esse 
estudo conclui também que as mencionadas áreas "poderão perfeitamente se 
enquadrar no art. 2° do Decreto Estadual no 33.944, de 1992, que 
regulamenta a lei florestal mineira". O art. 2° desse decreto cuida das áreas 
de proteção ambiental - APAs. 

A proposição também atende ao requisito da delimitação geográfica da 
área, exigência implícita contida na legislação de instituição de APAs. 

Não há óbice à iniciativa do processo legislativo pelos membros desta 
Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 7 41/99. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente- Sebastião Costa, relator- Antônio Júlio- lrani 

Barbosa - Eduardo Daladier- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 745/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, a proposição em epígrafe dispõe 
sobre a estruturação, a organização e o funcionamento de hospitais regionais 
nas cidades-pólos. 

Publicado em 16/12/99, 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, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição visa a obrigar o Estado a promover a estruturação e a 

organização e a garantir o funcionamento de hospitais públicos ou 
filantrópicos conveniados, para atenções secundária e terciária situados nas 



" -~ .... 
o 

o 
</> 

"' :::; 
o 
</> v; 
o 

-::; 

"' o 

·< 

447 
cidades-pólos de cada reg1ao do Estado, na forma definida em 
regulamento, prioritariamente para atender a urgências e emergências 
clínicas e cirúrgicas. 

É relevante o objetivo do projeto, na medida em que procura facilitar o 
atendimento de pacientes, que poderão utilizar hospitais de sua própria 
região. 

O art. 24, XII, da Carta Magna preceitua que compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da 
saúde. O mesmo diploma dispõe, também, em seu art. 23, 11, que é da 
competência comum da União, dos Estados e dos municípios cuidar da 
saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia do portador de 
deficiência. 

A Constituição do Estado, por sua vez, estatui em seu art. 187: 
"Art. 187 - As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e 

cabem ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle, na 
forma da lei. 

Parágrafo único - A execução das ações e serviços será feita pelo poder 
público e, complementarmente, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado". 

Esta Casa Legislativa, portanto, dispõe de prerrogativa constitucional para 
examinar a matéria, nos termos do art. 61, XVIII, da Carta mineira. 

Verifica-se, dessa forma, que, do ponto de vista jurídico-constitucional, não 
há óbice à tramitação da matéria nesta Casa; observamos, contudo, que o 
projeto, no "caput" de seu art. 1°, estende a hospitais filantrópicos 
conveniados a obrigatoriedade de o Estado promover a mencionada 
estruturação e organização. Parece-nos inviável tal medida, porque estaria 
havendo uma intervenção na iniciativa privada. Ao Estado cabe verificar se 
os hospitais conveniados estão cumprindo as cláusulas constantes no 
convênio celebrado, e não interferir na estruturação e na organização dessas 
instituições. 

Assim, propomos a correção dessa irregularidade por meio da Emenda n° 
1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 745/99 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O Estado promoverá a estruturação e a organização de hospitais 

públicos situados nas cidades-pólos de cada região do Estado e garantirá o 
seu funcionamento para atenções secundária e terciária, na forma definida 
em regulamento, prioritariamente para atender a urgências e emergências 
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clínicas e cirúrgicas.". 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - lrani Barbosa -

Antônio Júlio- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 771/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n° 771/99 dispõe 
sobre a dispensa de apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND -, 
expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS -, para os 
municípios que tenham instituído fundo de previdência para os servidores 
municipais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/12/99, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A prova de regularidade relativa à seguridade social é exigência 

constitucional. 
De fato, o § 3° do art. 194 da Constituição da República determina que "a 

pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como 
estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios". 

Analisando o dispositivo citado, percebemos que a menção a "pessoa 
jur!dica" é feita de forma genérica, sem nenhuma especificação. 

E princípio de hermenêutica jurídica, segundo consagrado brocardo latino, 
que onde a lei não distinguiu não cabe ao intérprete distinguir. Dessa forma, 
se o texto constitucional dispõe de modo amplo, é dever do intérprete aplicá-
lo a todos os casos que se enquadrem na hipótese geral. 

O município, como pessoa jurídica de direito público interno, tal como 
arrolado no inciso 111 do art. 14 do Código Civil, deve, portanto, apresentar a 
Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS para a celebração de 
contrato com o Estado ou com entidade de administração indireta. 

Não nos parece possível isentá-lo desse dever em nenhuma circunstância. 
Já quanto à celebração de convênio, a exigência da referida certidão 

extrapola os ditames constitucionais. 
Contrato e convênio não se confundem. Embora sejam ambos acordos de 

vontade, cada qual tem suas próprias características, as quais seria por 
demais extenso enumerar. 

O fato é que, diferindo o convênio do contrato e, além disso, não se 
caracterizando como benefício nem como incentivo fiscal nem creditício, 
nada impõe a apresentação de Certidão Negativa de Débito expedida pelo 



.., 
" . .., 
§ 
o 
::: 

o 

"' "' E 
~ 

"' ü'i 

,., 
o 

·< 
"' õ 

449 
INSS para a celebração do ajuste. 

Ademais, entendemos que a dispensa de apresentação da mencionada 
certidão, no caso de celebração de convênio, deve ser estendida a todos os 
municípios mineiros, e não apenas àqueles que possuam fundo de 
previdência próprio. Ocorre que muitos municípios de pequeno porte não têm 
condições de criar e manter tais fundos de previdência. 

A própria legislação federal atualmente em vigor, apesar de contestada até 
mesmo judicialmente, estabelece alguns requisitos, como número mínimo de 
segurados e nível de receita, que muitos municípios não conseguem atingir e, 
por isso, deixam de criar seus fundos de previdência. 

Não nos parece justo que, nesse caso, deixem de se beneficiar da isenção 
proposta. 

Por tudo isso, apresentamos a Emenda n° 1, que dá nova redação ao art. 
1 o. 

Entendemos, também, ser desnecessária a menção a órgão ou instituição 
da administração direta porque, em tais casos, em última análise, é o próprio 
Estado o partícipe do convênio. 

Apresentamos, ainda, a Emenda no 2, suprimindo o art. 2°, que se faz 
desnecessário. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 771/99 com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Para celebração de convênio com o Estado ou com entidade da 

administração indireta, não será exigida do município a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito - CND - expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica à transferência de 
recursos provenientes da União, quando contrário aos procedimentos por 
esta estabelecidos.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o art. 2°. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio 

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 785/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem por 
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objetivo criar o Escritório de Representação do Governo do Estado de 
Minas Gerais no Exterior e dar outras providências. 

Publicado em 18/2/2000, foi o projeto encaminhado preliminarmente a esta 
Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, 
em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição pretende criar o Escritório de Representação do Governo 

mineiro no exterior, com a finalidade de representar e defender os interesses 
do Estado em sua área de atuação, competindo-lhe, também, representar e 
defender os interesses do Governo na União Européia; exercer a 
coordenação, a articulação e a integração de esforços, visando à solução de 
demandas do Estado encaminhadas aos órgãos e às entidades públicas e 
privadas sediadas em sua área de atuação; exercer atividades de 
intercâmbio cultural, cooperação técnica, científica e tecnológica; promover a 
divulgação das potencialidades econômicas, comerciais, culturais, científicas 
e turísticas do Estado, em sua área de atuação; exercer outras atividades 
delegadas pelo Governador. 

Com a instituição do Escritório de Representação, cria-se, também, um 
cargo de Chefe de Representação do Governo no Exterior, de recrutamento 
amplo, ao qual são atribuídos os direitos, as vantagens e as prerrogativas de 
Secretário de Estado. 

A matéria é de competência do Estado, por força do disposto no§ 1° do art. 
25 da Constituição da República, c/c o art. 10, 11, da Carta mineira, que 
estatui que compete ao Estado organizar seu Governo e sua administração. 

A Constituição Estadual estabelece, outrossim, que cabe à Assembléia 
Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre matéria da 
competência reservada ao Estado federado no§ 1° do art. 25 da Constituição 
da República. 

Quanto à inauguração do processo legislativo, trata-se de matéria de 
iniciativa privativa do Governador, nos termos do art. 66, 111, "b" e "e", da 
Constituição do Estado. 

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

Sendo assim, o projeto de lei sob comento não encontra óbice de natureza 
jurídico-constitucional à sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicídade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 785/2000. 
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Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier- lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 796/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem 
como objetivo reduzir a carga tributária incidente nas operações internas de 
ICMS relativas à comercialização de vinhos de produção nacional. 

Publicada em 18/2/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Nos termos do dispositivo regimental supracitado, a atribuição desta 

Comissão se restringe, neste caso, a avaliar os aspectos jurídico-
constitucionais do projeto, especialmente em relação à iniciativa do 
parlamentar para deflagrar o processo legislativo e à competência do Estado 
para legislar acerca da matéria. 

Os requisitos mencionados estão atendidos na proposta em discussão. O 
art. 61 da Carta mineira confere ao parlamentar competência para iniciar o 
processo legislativo em matéria de natureza tributária, o que não era 
autorizado pela Constituição Estadual anterior, que reservava ao Chefe do 
Poder Executivo, com exclusividade, tal atribuição. 

A alíquota que se pretende alterar no projeto diz respeito ao ICMS, tributo 
este que pertence ao Estado, a quem compete discipliná-lo, a teor do art. 155 
da Constituição Federal. 

Diante de tais considerações, em sintonia com outras deliberações desta 
Comissão em assuntos semelhantes, entendemos que os reflexos 
econômicos da medida em questão nas finanças do Estado devem ser 
analisados pelas comissões de mérito. Como lhes é peculiar, tais comissões 
deverão fazer uma avaliação pormenorizada acerca da medida proposta, que 
envolve a discutida guerra fiscal entre os entes federados. 

Por último, cumpre destacar que procede a preocupação do autor do 
projeto em defender tão importante segmento da economia mineira, que 
acaba perdendo competitividade em outros Estados, exatamente pela falta de 
uma política tributária mais realista. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n°. 796/2000. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
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Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Eduardo Daladier- Agostinho Silveira - lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 800/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
incentiva a instrução e a educação escoteira nas escolas públicas estaduais 
por meio do Projeto Escotismo Escola. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2000, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo incentivar a instrução e a educação escoteira 

por meio do Projeto Escotismo Escola, estimulando a criação de grupos de 
escoteiros nas escolas públicas estaduais. Além disso, prevê que a 
instalação dos grupos de escoteiros seja acompanhada por servidores 
indicados pela Secretaria de Estado da Educação e será incentivada por 
meio da divulgação do Projeto. 

Em que pese à intenção do legislador, o projeto em tela apresenta vícios de 
natureza jurídico-constitucional e legal. Por essas razões, apresentamos o 
Substitutivo n° 1, que busca aperfeiçoar a idéia inaugural do autor do projeto 
e dar à proposição enfoque compatível com a ordem jurídica vigente. 

Passemos à identificação das falhas verificadas. 
No art. 1° do projeto, o legislador propõe a criação de um programa de 

incentivo voltado pàra a instrução e a educação escoteira nas escolas 
públicas do Estado. Nesse dispositivo, o projeto determina que os grupos de 
escoteiros a serem formados nas escolas tenham a estrutura e a organização 
da União dos Escoteiros do Brasil e adotem o "slogan" e o distintivo conforme 
definido em regimento próprio e no daquela instituição. Determina, ainda, o 
prazo de um ano para que a formação dos grupos de escoteiros no Estado 
seja concluída. 

Como se vê, esse artigo vincula o programa à instituição denominada 
União dos Escoteiros do Brasil, privilegiando-a em detrimento de quaisquer 
outras da mesma natureza, que já existam ou que venham a existir no 
Estado. Esse tratamento diferenciado fere o princípio da igualdade 
preconizado no "caput" do art. 5° da Carta Magna. Além disso, a 
especificação de um prazo fatal para a formação dos grupos de escoteiros 
nas escolas do Estado é incompatível com a autonomia administrativa e 
financeira atribuída pelo art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - Lei n° 9.394, de 1996, - aos estabelecimentos de ensino. 
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Acrescente-se que essa mesma lei determina, no seu art. 13, que 
incumbe ao corpo docente participar da elaboração da proposta pedagógica 
e colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. Desse modo, a forma como será conduzida a implementação 
do programa, bem como o tempo necessário para isso, são questões a 
serem avaliadas e decididas pelo estabelecimento de ensino e seu corpo 
docente. 

Por fim, no que respeita ao art. 2° do projeto, ao incumbir os servidores da 
Secretaria de Estado da Educação da tarefa de acompanhar a instalação dos 
grupos de escoteiros, o legislador cria função nova para aqueles servidores 
do Poder Executivo, sem o devido respaldo constitucional para isso, pois 
invade competência atribuída privativamente ao Governador do Estado para 
dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade daquele Poder. 

Por essa razão, desconsideramos esse artigo no corpo do substitutivo que 
apresentamos e remetemos ao Poder Executivo a incumbência da 
regulamentação da lei. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 800/2000 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Cria o Programa de Incentivo à Instrução e Educação Escoteira nas 

Escolas Públicas Estaduais- Projeto Escotismo Escola. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado, no âmbito dos estabelecimentos de ensino público 

estadual de nível fundamental e médio, o Programa de Incentivo à Instrução 
e Educação Escoteira- Projeto Escotismo Escola. 

Art. 2° - O Programa tem por objetivo estimular a divulgação, nas escolas 
estaduais, da filosofia de vida que fundamenta o escotismo, bem como 
instruir e educar os alunos com base nessa filosofia. 

Parágrafo único - A critério do corpo docente, poderão ser criados grupos 
de escoteiros organizados por regimento próprio, que estabelecerá a adoção 
do lema e do distintivo. 

Art. 3°- Para a implementação do Programa, a direção do estabelecimento 
de ensino poderá articular-se com a União dos Escoteiros do Brasil - Região 
de Minas Gerais, ou com outras entidades voltadas para o escotismo, desde 
que também declaradas de utilidade pública. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados de sua publicação. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier 

- Sebastião Costa - lrani Barbosa -Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 801/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública estadual, do exame 
denominado Emissões Evocadas Otoacústicas e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2000, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise obriga os hospitais da rede pública do Estado a 

realizar, gratuitamente, o exame denominado Emissões Evocadas 
Otoacústicas ("teste do ouvidinho") em todas as crianças nascidas nas suas 
dependências. 

A Constituição Federal, no seu art. 24, XII, "in fine", estabelece a 
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar 
concorrentemente sobre a proteção e a defesa da saúde. Atendendo ao 
comando constitucional, foi elaborada a Lei Federal n° 8.080, de 1990, que 
representa a norma geral da União no campo da saúde e dispõe sobre as 
condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde e sobre a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

O art. 4° dessa norma geral define o Sistema Único de Saúde- SUS -como 
o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 
federais, estaduais e municipais das administrações direta e indireta e por 
fundações mantidas pelo poder público. 

Entre os objetivos do SUS está 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, conforme 
determina o inciso 111 do art. 5° da mesma lei. 

Também a Carta mineira vem corroborar a constitucionalidade da 
proposição, através de vários dispositivos constantes na seção I - Da Saúde, 
contida no capítulo I - Da Ordem Social, do título IV. Dentre tantos, 
destacamos o art. 186, cujo "caput" preceitua: "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". Estabelece, ainda, o dispositivo, que o 
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direito à saúde implica a garantia, entre outras, de acesso às informações 
de interesse para a saúde, ficando o poder público obrigado a manter a 
população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas de 
prevenção e controle. 

À luz dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza 
jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta Casa. 

Objetivando corrigir omissão do legislador, apresentamos as Emendas n°s 
1 e 2, que acrescentam dois artigos ao projeto. Um deles determina a 
regulamentação da lei pelo Poder Executivo e o outro prevê a dotação 
orçamentária própria para fazer face às despesas decorrentes da 
implementação da lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 801/00 com as seguintes Emendas n°s 
1 e 2. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

cento e oitenta dias contados a partir da data de sua publicação.". 
EMENDA N° 2 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria.". 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - lrani Barbosa -

Agostinho Silveira - Sebastião Costa -Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 822/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre critérios para publicação das leis do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/2/00, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, em consonância com o que determina o 
art.188, c/c o art.1 02, 111, "a"", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina a publicação, no "Minas Gerais", do 

texto integral das leis do Estado. Estabelece ainda que se acrescente, ao 
final da publicação, referência ao projeto de que a norma se originou e ao 
respectivo autor. 

A necessidade de tornar públicos os comandos legais decorre do princípio 
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da obrigatoriedade, segundo o qual ninguém pode se escusar de cumprir 
a lei alegando seu desconhecimento. Tal princípio milenar, consagrado pelo 
direito, entrou no ordenamento jurídico pátrio na forma do art. 3° da Lei de 
Introdução ao Código Civil Brasileiro, onde se lê que: 

"Art. 3° - Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a 
conhece". 

A presunção de conhecimento do texto legal pela totalidade daqueles a 
quem ele se dirige funda-se no pressuposto de sua publicação. 

Caio Mário da Silva Pereira nos ensina que " publicação da lei é sua 
divulgação de forma a torná-la conhecida pelos que têm de aplicá-la ou 
obedecer a seus ditames. Publicada a lei com a inserção no "Diário Oficial da 
União", torna-se conhecida ou adquire a presunção de que o é" (Pereira, Caio 
Mário da Silva. "Instituições de Direito Civil", vol. I, 6a ed., Editora Forense, 
Rio de Janeiro, 1995, pág. 64). 

Já nos primórdios da República, o legislador mineiro atentou para a 
exigência de tornar público o mandamento legal, como se pode depreender 
da leitura do art.1° da Lei n° 8 de 6/11/1891, que criou a Imprensa do Estado, 
atual Imprensa Oficial, e que tem o seguinte teor: 

"Art. 1°- Fica criada a Imprensa do Estado como um órgão de publicidade 
oficial destinada à publicação dos atos do governo, debates das duas 
Câmaras do Congresso Mineiro e expediente das secretarias de Estado, 
repartições a elas anexas, Tribunal da Relação, júri e juízo de direito da 
Capital, bem assim as leis, decretos e regulamentos do governo federal que 
devam ter execução neste Estado". 

A necessidade de publicação da lei como condição para colocá-la em vigor 
foi inserida no direito nacional pela Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro, em cujo art.1 ° se lê que "salvo disposição contrária, a lei começa a 
vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente 
publicada" (grifo nosso). 

O art. 1° da proposição em análise explícita o espírito da Lei n° 8 
supracitada e traz para o ordenamento jurídico estadual o comando contido 
no art. 1 o da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 

O art. 2° tem um alcance pedagógico ao fazer referência indireta ao 
processo legislativo do qual a norma se originou. Cumpre ressaltar que o 
dispositivo não é de forma nenhuma atingido pelas vedações do § 1° do art. 
37 da Constituição da República e do art. 17 da Carta mineira. 

Diz o primeiro que: 
"Art. 37- .................................................................. . 
§ 1°- A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar normas, símbolos ou imagens que 
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caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos". 

No segundo, lê-se o seguinte: 
"Art. 17 - A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e 

campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente 
pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não 
constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção pessoal 
de autoridade, servidor público ou partido político". 

Se tais dispositivos se aplicassem à publicação das normas legais, seria 
defeso ao Presidente e seus ministros ou ao Governador e respectivos 
secretários de Estado colocarem seus nomes sob a lei que está sendo 
publicada. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n° 822/00. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa - Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 831/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 831/2000 reduz 
para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas com medicamentos 
genéricos. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/2/2000, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 831/2000 tem por objetivo estabelecer alíquota de 12% 

sobre a base de cálculo do ICMS nas operações internas com medicamentos 
genéricos. 

Para tanto, acrescenta a subalínea "b-5" à alínea "b" do inciso I do art. 12 
da Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, e 
adota como conceito de medicamento genérico o estabelecido pela Lei 
Federal n° 6.360, de 23/9/76. 

O ICMS, tributo de competência dos Estados membros e de feição 
nacional, em face do princípio da não-cumulatividade, tem um tratamento 
específico na Constituição Federal. 

De acordo com o inciso VI do§ 2° do art. 155 da Lei Maior, a alíquota do 
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ICMS nas operações internas não pode ser inferior à prevista para as 
operações interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados e do 
Distrito Federal, no âmbito do Conselho Fazendário Nacional. 

A seu turno, cabe ao Senado, por meio de resolução, fixar as alíquotas 
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. 

Usando dessa prerrogativa constitucional, o Senado promulgou a 
Resolução n° 22, de 19/5/89, fixando as alíquotas interestaduais nos 
seguintes termos: 

a) Nas operações e prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, 
destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do 
Espírito Santo, as alíquotas serão de 8% em 1989 e de 7% a partir de 1990; 

b) Nos demais casos, de 12%. 
Portanto, a alíquota de 12% para os medicamentos genéricos, como consta 

no projeto, está dentro dos parâmetros legais aplicáveis, não se fazendo 
necessária a atuação do CONFAZ no caso. 

A iniciativa do processo legislativo encontra respaldo no art. 65, "caput", da 
Constituição Estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 831/2000. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - lrani Barbosa -

Eduardo Daladier- Antônio Júlio- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 846/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Projeto de 
Lei no 846/2000 altera o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal 
de Contas do Estado e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/3/2000, o projeto foi 
encaminhado às comissões competentes para receber parecer, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no tocante 
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado nos seguintes 
termos. 

Fundamentação 
Com fulcro no art. 66, 11, da Constituição Estadual, o qual reserva ao 

Tribunal de Contas do Estado, por seu Presidente, a iniciativa privativa para a 
deflagração do processo legislativo sobre a criação e a extinção de cargo e 
função públicos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos 
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servidores de sua secretaria, observados os parâmetros da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, a proposição em tela objetiva, precipuamente, 
alterar o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do 
Estado, estabelecendo a correspondência entre os padrões de vencimento 
dos cargos da sistemática anterior e os resultantes da futura lei, constante no 
Anexo IV, que acompanha o projeto em questão. 

Nos termos do art. 1°, os Quadros Específicos de Provimento Efetivo do 
Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas passam 
a ser os constantes nos Anexos I, 11 e 111, com as composições numéricas 
neles indicadas. 

Trata, ainda, a proposição de estabelecer que as carreiras são constituídas 
em classes de Agente do Tribunal de Contas, Oficial do Tribunal de Contas e 
Técnico do Tribunal de Contas e que o desenvolvimento do servidor nas 
respectivas carreiras se dará na forma de progressão, promoção horizontal, 
vertical e por merecimento. 

Outras medidas ainda estão contidas no projeto, destacando-se a 
incorporação de gratificações nos termos do § 4° do art. 8°, I a IV, e a 
transformação de cargos a que se refere o art. 9°. 

Em virtude das alterações propostas, a proposição revoga os arts. 4° a 10 
da Lei n° 12.974, de 1998, os quais tratam, especificamente, do 
desenvolvimento do servidor na carreira. 

Nesse aspecto, impõe-se ressaltar a necessidade de tal medida, a fim de 
adequar a legislação pertinente às decisões do Supremo Tribunal Federal, 
uma vez que "estão banidas das formas de investidura admitidas pela 
Constituição a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em 
carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por 
concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento 
em carreira". 

Finalmente, cumpre-nos salientar que a proposição será examinada, 
oportunamente, quanto ao mérito, especialmente à luz da reforma 
administrativa determinada pela Emenda Constitucional n° 19. 

Examinados, pois, os aspectos constitucionais e legais pertinentes, 
notadamente o disposto no art. 61, XII, da Carta mineira, o qual atribui 
competência a esta Casa legislativa, com a sanção do Governador, para 
dispor sobre a proposição em exame, apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto 

de Lei n° 846/2000. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Sebastião Costa 

Eduardo Daladier- Antônio Júlio- Agostinho Silveira. 

/ 
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- O Sr. Presidente despachou, em 16/3/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do Sr. 

José Rabelo, ocorrido em 13/3/2000, em Serro.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Antônio Carlos Andrada, dando ciência do falecimento do Pe. 

Joaquim Pessoa, ocorrido em 7/3/2000, em Barbacena. (-Ciente. Oficie-se.) 
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ATA DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DA 118a REUNIÃO ORDINÁRIA, 
EM 15/3/2000 

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de Presença - Destinação da 

interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras 
do Sr. Presidente - Palavras das Deputadas Elbe Brandão, Elaine Matozinhos 
e Maria José Haueisen - Palavras da Procuradora Misabel Derzi -
Apresentação do Coral - Palavras das Deputadas Maria Olívia e Maria 
Tereza Lara - Palavras da Sra. Márcia Campos - Palavras da Secretária 
Maria Lucia Cardoso - Entrega de placas. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a 

tomarem assento à mesa as Exmas. Sras. Misabel Derzi, Procuradora-Geral 
do Estado, representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Maria 
Lúcia Cardoso, Secretária de Estado do Trabalho; Márcia Campos, 
Presidente da Confederação das Mulheres do Brasil e representante da 
Federação Democrática Internacional de Mulheres; Vereadora Jô Moraes, 
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Deputadas Elaine 
Matozinhos, Elbe Brandão, Maria José Haueisen, Maria Olívia e Maria Tereza 
Lara, autoras do requerimento que suscitou a realização desta homenagem; 
Ten. Lilian Pacheco dos Santos, representando o Comandante da CIAAR, 
Cei.-Aviador Francisco José da Silva Lobo; e ex-Deputada Marta Nair 
Monteiro. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente- A Presidência registra a presença, em Plenário, da Major 

Mirian Assunção e Lima, representando a PMMG, e da Sra. Maria de Lourdes 
Prata Pace, Presidente do Conselho Estadual da Mulher. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários à 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 
do Hino Nacional, a ser apresentado pelo Coral Reciclar, da SLU, sob a 
regência da maestrina lvânia Marinho. 

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

Um apelo à solidariedade é o que nos ocorre, ao analisarmos o Brasil de 



462 
hoje. Estamos convencidos de que no fator solidário reside a solução de 
nossos problemas. Em ajudando-nos uns aos outros, poderemos chegar à 
justiça social de que hoje nos distanciamos. E é evidente - em país onde é 
largo e profundo o fosso entre a elite privilegiada e a legião dos excluídos -
que a responsabilidade maior cabe ao primeiro grupo. Abdicar do egoísmo, 
portanto, é o que cabe aos ricos. Para tal, deveriam mirar-se no exemplo 
humilde e sincero dos próprios pobres, que se ajudam no limite de seus 
modestos recursos. 

É preciso ser consciente e sensível para ser solidário. A conscientização, 
no entanto, em muitos homens não se faz acompanhar da sensibilidade. Já 
as mulheres, ao longo da história da civilização, demonstram ser conscientes, 
sensíveis e solidárias. No dizer do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, 
isso é porque elas enxergam bem com o coração, já que o essencial é 
invisível aos olhos. Pois é à solidariedade feminina que rendemos tributo, 
nesta reunião em que a Assembléia mineira comemora o Dia Internacional da 
Mulher. 

Vejamos a sublime relação entre mãe e filho. Durante a gravidez, ela 
acaricia afetuosamente o ventre onde ele se aloja. Ao amamentá-lo, dá nova 
demonstração desse carinho, nutrindo-o com o leite da vida. A luta prossegue 
ao educá-lo e ao encaminhá-lo, até que o sangue de seu sangue seja, ele 
próprio, um chefe de família. Mas não cessa aí o trabalho da mãe: 
transforma-se ela, então, em avó amorosa, em amiga e conselheira 
credenciada pela experiência de vida. É um ciclo completo de solidariedade, 
que não se limita ao filho, mas se estende ao companheiro, aos pais, aos 
irmãos, aos amigos. 

Fazendo de sua existência, no âmbito familiar e social, um inegável 
exercício solidário, a mulher beneficia toda a comunidade a que pertence. E, 
ao partir para a vida profissional, não admira que seu êxito seja uma 
constante na sociedade moderna. Só que ela soma à natureza feminina o 
arrojo e a disposição para a luta, sem apelar para a pieguice. Cabe-lhe,. 
então, como uma luva, aquela máxima do revolucionário Che Guevara: "E 
preciso ser duro sem perder jamais a ternura". 

Realmente, é notável a contribuição feminina em todos os ramos, como o 
provam esses exemplos que nos fornece a história brasileira: desde Bárbara 
Heliodora, heroína da Inconfidência e símbolo da coragem da mulher mineira; 
passando por Ana Néri, que fez da enfermagem seu apostolado; 
prosseguindo com a Princesa Isabel, a Redentora, e com Chiquinha 
Gonzaga, a musicista, até chegar ao século XX, com uma constelação de 
mulheres notáveis nos mais variados campos. Aí estão as figuras de Cecília 
Meireles e de Adélia Prado, na literatura; de Irmã Dulce, na filantropia; de 
Fernanda Montenegro, nas artes cênicas, e de todas essas administradoras e 
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políticas - são tantas e muitas delas mineiras - que ainda hoje ilustram a 
vida pública brasileira. 

Dizem que as pessoas crescem movidas pela dor ou por vislumbrar 
possibilidades. No caso da mulher, acreditamos que o processo seja 
simultâneo: o sofrimento lhe mostra o caminho da realização. Isso a torna 
mais receptiva para ajudar seu semelhante. E aqui voltamos ao tema da 
solidariedade, com que iniciamos esta nossa mensagem. 

É a solidariedade da mulher que estamos reverenciando nesta reunião. 
Temos certeza de que nela se apóia grande parte dos fundamentos daquele 
Brasil moderno, desenvolvido e socialmente justo que tanto desejamos mas 
que ainda não conseguimos alcançar. 

Contamos com sua ajuda, mulher mineira e brasileira. E acreditamos que 
maior homenagem não lhe podemos prestar, ao comemorar o Dia 
Internacional da Mulher, do que manifestando nossa confiança, no recinto da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela 
presença, por estarem aqui comemorando o dia internacional de vocês. (-
Palmas.) 

A Presidência gostaria que fizesse parte da Mesa também a Exma. Sra. 
Márcia Campos, Presidente da Confederação das Mulheres do Brasil, 
representando a Federação Democrática Internacional de Mulheres. 

Palavras da Deputada Elbe Brandão 
Sr. Presidente, gostaria de dispensar as saudações para fazer duas 

observações. Nunca me senti tão emocionada nesta Casa. Dos meus cinco 
anos de Assembléia, este é o dia em que vejo esta Casa mais florida. (-
Pausa.) Parabéns a nós, mulheres. Parabéns por este momento em que 
mostram ao Poder Legislativo e à sociedade brasileira que as estamos 
representando e merecemos a solidariedade de cada uma de vocês. 

Num segundo momento, quero dizer que nunca vi a Mesa composta de 
uma maneira tão bonita: V. Exa. ao meio, enquanto Presidente, mas uma 
Mesa composta somente de mulheres. Este é um momento que não 
desejamos que permaneça. Nesses dias, ouvi que se Deus quisesse a 
mulher acima do homem, a teria tirado da cabeça; se quisesse abaixo do 
homem, teria tirado dos pés; mas foi da costela que a tirou, para fazê-la à 
imagem e semelhança do homem. De forma que colocamos que o nosso 
desejo é o de estar ao lado do homem; não à frente, nem tampouco atrás. (-
Palmas.) 

Neste momento, em que não poderia ser justa com a história da luta da 
mulher que vivi nesta Assembléia, gostaria de dizer que, no mandato 
passado, permeando todas as ações que pude realizar nesta Casa, 
buscando a valorização da mulher, tive sempre a amiga do lado de fora, me 
orientando e me ajudando. Diria que, na minha pequenez, tive sempre a 
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amiga Elaine Matozinhos, hoje Deputada. Com muita honra, Minas Gerais 
a recebe para que seja nossa representante legítima, tendo o apoio de todas 
nós, aqui, nesta Casa, na luta pelos direitos da mulher. 

Sr. Presidente, não quis fazer nenhum discurso escrito, porque a Elaine 
vem aí com um discurso fantástico, que vai retratar todas as nossas lutas, a 
caminhada pela paz, a caminhada pela justiça. V. Exa. citou Che Guevara, 
que dizia que "É preciso ser duro sem perder a ternura jamais". Com certeza, 
não sabia que estava preconizando o conceito da mulher que vem pelo 
século XXI: mulheres bravas, fortes, persistentes. Mulheres, mas sem perder 
o carinho, o respeito e sem jamais deixar de ser femininas. 

Sr. Presidente, conseguimos nesta Casa, por unanimidade, aprovar um 
projeto, que já é lei, sancionada pelo Governador Itamar Franco, a quem 
agora agradeço publicamente, que garante que todas as funcionárias 
públicas do Estado tenham seus maridos como dependentes no IPSEMG. 
Agora nós, funcionárias públicas, deixamos de ser tratadas pelo Estado, de 
acordo com o gênero, para sermos tratadas de acordo com nossa função 
pública. É uma vitória de todas nós, na Casa. 

Concluindo, Sr. Presidente, dentro da pequenez do meu coração sertanejo, 
gostaria de falar um pouco das minhas três homenageadas, mulheres que 
vêm do Norte de Minas. Primeiro, a minha querida Prefeita e amiga 
Gervacina, viúva, mãe de seis filhos, que se elegeu Prefeita de São João da 
Ponte. Não bastasse ser mulher, há outros dados. Assumiu a Prefeitura com 
somente 2 veículos, mas hoje há 39. Na Prefeitura havia um sistema de 
educação que mantinha 120 professoras, e apenas 15 eram formadas. Hoje 
são 105 formadas. Porque a Prefeita optou por não demitir as funcionárias 
públicas. Ela as treinou, formou e capacitou. Prefeita Gervacína, esta Casa 
jamais a esquecerá, essa mulher de olhos verdes que luta não só pela vida, 
mas também pelo amor à sua terra e pelos filhos. 

A querida D. Jacy, não bastasse a escritora fantástica que é, nos deixa um 
legado do Norte de Minas; esposa do Dr. Mário Ribeiro, Prefeito de Montes 
Claros, tem uma história de luta de vida. Cunhada do nosso querido Darcy 
Ribeiro, que pediu à Nação brasileira somente que nunca perdêssemos o 
poder de nos indignar com as coisas e com o Brasil injusto que aí está. Essa 
história também passa a pertencer e a constar nos anais da Casa. D. Jacy, 
receba não só do parlamento de Minas Gerais, mas também de todas nós, 
mulheres, nossa homenagem por essa luta e por essa vida que venceu a 
ditadura e as ameaças, criando os filhos, que são muitos, com garra e com 
respeito. 

Por último, minha querida conterrânea Rita Félix hoje está à frente, numa 
parceria com o Clube da Melhor Idade, uma melhor idade que vem com uma 
força tão bem defendida pela nossa companheira Deputada Maria Olívia, 
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mas não para pedir solidariedade nem clemência, vem para falar que 
estão vivas e participantes, com uma população ainda economicamente ativa 
e que tem muito para mostrar a todos nós e a construir. 

Acho bonito que você permaneça com seus cabelos brancos, mas que bom 
que sua pele continua lisa! Não pela idade nem que o tempo não tenha 
marcado o que você sofreu, viveu e a história de sua luta. Mas que Deus faça 
com que o brilho permaneça, mostrando que vale a pena lutar e caminhar por 
um Brasil e por uma Minas Gerais mais justa. 

Deixo um abraço às nossas companheiras Deputadas, porque, nesta 
legislatura, conseguimos o maior número de Deputadas na história de Minas 
Gerais. Estamos avançando, sim. 

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos 
Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa, 

representando o Presidente, Deputado Anderson Adauto; Exmas. Sras. 
Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado, representando o Governador 
Itamar Franco; Márcia Campos, dileta amiga, Presidente da Confederação 
das Mulheres do Brasil, representando a Federação Democrática 
Internacional das Mulheres; Vereadora Jô Morais, representando a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte; querida Deputada Elbe Brandão, a quem 
agradeço de coração as homenagens e referências feitas à nossa pessoa, o 
que só poderia partir mesmo de uma grande política, mas, sobretudo, de uma 
grande amiga, muito obrigada; Deputadas Maria José Haueisen, Maria Olívia, 
Maria Tereza Lara, ex-Deputada Marta Nair Monteiro; Ten. Lilian Pacheco 
dos Santos, representando o Comandante do CIAAR, Cel.-Aviador Francisco 
José da Silva Lobo; Srs. Deputados; senhoras e senhores da imprensa; 
funcionários desta Casa; Coral da SLU, cuja presença queremos agradecer 
com muito carinho· mulheres do Movimento Socialista do PSB, mulheres de 
Belo Horizonte, da' Grande BH, do interior do Estado, dos muitos sindicatos 
que aqui se fazem presentes. 

Gostaríamos de registrar, com muito carinho, os nomes das delegações 
presentes: a de Mulheres de Santa Luzia, à qual cumprimentamos na pessoa 
da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Evanilda 
Martins; Associações Femininas de ltuiutaba, de Gurinhatã, de lpiaçu, de 
Santa Vitória; delegações das cidades de Canápolis, Cachoeira Dourada de 
Minas, Capinópolis, Araguari, Uberlândia, Uberaba, Tupaciguara, Betim, 
Contagem, da nossa querida Bambuí; várias associações femininas de Belo 
Horizonte e da Grande BH; Associação Feminina de Juiz de Fora; delegação 
de São João del-Rei; Associação de Proteção à Mulher, à Criança e ao 
Adolescente em Situação de Risco; Núcleo de Assistência à Mulher de Santa 
Luzia Judith Viegas; Núcleo de Mulheres e Familiares de Presos de Minas 
Gerais; Núcleo da Mulher Cidadã Tais de Abreu, de Nova Contagem; Núcleo 
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de Ação pela Vida Elizabeth Mascarenhas, de travestis e prostitutas, 
portadores do HIV e pessoas com trajetória de rua; as nossas queridas 
companheiras do Movimento de Mulheres da Igreja Evangélica Shalon, do 
Barreiro; Movimento de Mulheres Socialistas do nosso partido, PSB; 
lideranças femininas presentes; queridas amigas, e aqui temos tantas; enfim, 
mulheres: comemora-se hoje, nesta Casa, o Dia Internacional da Mulher, 
ocorrido no dia 8 de março, instituído pela ONU em 1975. 

Gostaria, neste momento, de prestar homenagem às bravas companheiras 
de luta, mártires de nosso ideal de igualdade, fraternidade, respeito e plena 
cidadania. Foram muitas as que sofreram violência, discriminação, 
preconceito e foram repudiadas pela conquista de nossos direitos. Foram, de 
uma só vez, 129 gloriosas mulheres que morreram naquele fatídico dia 
8/3/57, em Nova Iorque, quando reivindicavam a redução da jornada de 
trabalho de 14 para 1 O horas diárias. Aquelas 129 tecelãs da indústria têxtil 
Cotton viram a fábrica ser cercada e lhes atearem fogo. Morreram de forma 
cruel e abominável apenas por reivindicar seus direitos. Em homenagem a 
elas e a todas as mulheres que continuam com garra empunhando a 
bandeira da igualdade e cidadania, o respeito e o reconhecimento de todas 
as mineiras e mineiros. 

De 1857 até agora, já se passou um século e meio. Atravessamos o 
milênio com muitas conquistas. Setenta e cinco anos depois, em 1932, 
conseguimos definitivamente conquistar o direito sagrado ao voto. Vimos, em 
seguida, nas eleições de parlamentares constituintes do ano seguinte, ser 
eleita a primeira Deputada: a paulista Carlota Pereira de Queiroz. Depois do 
Brasil, o Japão, a França e a Itália aprovam, em 1945, o sufrágio feminino. 

Vimos, em 1951, a Organização Internacional do Trabalho aprovar a 
isonomia de salário em trabalho para funções iguais entre homens e 
mulheres. 

Nós, mulheres, não somos apenas mais da metade da população do Brasil 
e mães da outra metade. Somos as responsáveis pela geração da vida. Nós, 
mulheres, somos a colônia mais numerosa e o povo, há mais tempo, 
condenado à sujeição. Somos trabalhadoras, empresárias, estudantes, 
profissionais liberais, donas de casa e mães. 

Hoje somos parte importante em áreas, até então, dominadas pelos 
homens: nas Forças Armadas, na Polícia Militar e na Polícia Civil. Vale aqui 
ressaltar que, no Estado da Bahia, 45% do quadro de Delegados de Polícia é 
composto por mulheres. E aqui, em Minas, já nos aproximamos de 20% do 
preenchimento das vagas. 

Destacamo-nos em todas as áreas: ciência, economia, política, esporte e 
artes. Continuamos a assumir a principal parcela de solidariedade aos 
necessitados na educação e formação da infância e da juventude. 
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Enfim, mais do que a metade da população, somos uma força ativa, 

positiva, cada dia mais consciente e madura. Estamos nos encontrando em 
cada uma de nós, mulheres, face a face, brancas, negras e índias, 
conseguindo nos livrar do patriarcado em que crescemos, transcendendo o 
racismo, as barreiras de classe e as idéias acerca da natureza humana. 

No entanto, tudo isso tem sido uma conquista quase que exclusiva de 
nosso próprio esforço. Persiste, ainda, o conflito entre homem e mulher, 
criado por relações desiguais, estabelecidas entre os dois sexos, em face dos 
papéis que ambos desempenham socialmente, resultado da predominância 
de valores culturais machistas: papel público desempenhado pelo homem e o 
papel privado, atribuído à mulher. 

Embora marcante a atuação das mulheres na luta para ocupar seu espaço, 
inclusive por ocasião da Constituinte de 1988, é evidente sua discriminação 
em todas as esferas da sociedade, sobretudo naquelas que requerem 
intervenção imediata: no trabalho, na educação, na saúde e no combate à 
violência. 

No trabalho, segundo dados da ONU, a mulher representou, nesse fim de 
século, 40% da força de trabalho remunerada, embora seja responsável por 
66% das áreas de trabalho remuneradas e não remuneradas e não percebe 
mais do que 15% da totalidade da renda mundial. São marcantes as 
desigualdades salariais e muito menores as possibilidades de inserção da 
mulher no mercado de trabalho. 

Na educação, 70% dos analfabetos são mulheres. 
A discussão do papel da mulher na família e na sociedade deverá ser feita 

através da revisão dos livros didáticos, cujos textos impedem a 
transformação da mentalidade de futuras gerações, através de práticas 
concretas, que consagram a destinação de tarefas por sexo. 

A reformulação e o fortalecimento do ensino profissionalizante é vital para a 
formação de mão-de-obra técnica feminina. 

Na saúde, a carência de serviços específicos que atendam às mulheres em 
todos os seus ciclos biológicos, e não somente no gravídico-puerperal, 
agravam a falta de qualidade de vida da população brasileira. As políticas 
públicas de planejamento familiar e prevenção do câncer de útero e de mama 
precisam ser ampliadas. 

A violência contra as mulheres existe em todas as classes sociais, em 
todas as faixas etárias e em todas as raças. A despeito do belíssimo trabalho 
desenvolvido pelas Delegacias de Mulheres em todo o País, que diminuiu 
sensivelmente a violência contra o nosso sexo, essa chaga social ainda 
existe. 

Quero registrar meu aplauso e minha homenagem às bravas policiais que 
trabalham nesta importante área em todo o Brasil, cumprimentando de forma 
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especial e carinhosa toda a equipe de policiais da Delegacia 
Especializada de Crimes contra as Mulheres de Belo Horizonte, na pessoa da 
Dra. Noeme Barros Guimarães Bernardes, Chefe da Divisão de Polícia 
Especializada da Mulher e do Idoso, e da Ora. Olívia Braga Melo, titular da 
Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher de nossa Capital. São 
bravas companheiras e amigas de luta, que tanto nos ajudaram a construir 
todo esse grande trabalho, quando aqui implantamos essa unidade policial 
em 1985. 

A questão da creche reveste-se de um significado político amplo na luta 
pelos direitos femininos, visto que a responsabilidade pelos cuidados da 
criança de até seis anos recai sobre a mulher. É a creche um direito da 
criança, uma opção da família e um dever do Estado. A falta de creches tem 
causado inúmeros transtornos à mulher que é mãe e trabalhadora. 

Hoje, um século e meio depois do movimento das mulheres trabalhadoras 
têxteis, em março de 1857, muita coisa mudou. Por isso mesmo, neste novo 
milênio, devemos manter, de forma inarredável, o nosso comportamento e 
nosso jeito de atuar, sem desconhecer a discriminação e o preconceito, mas 
com garra, sabedoria, competência, seriedade e firmeza para combatê-los. 
Temos, por princípio legal, o dever de ocupar o nosso espaço na sociedade, 
na política, no mercado de trabalho, na busca da saúde e da educação de 
boa qualidade em nossos lares. 

A nossa capacidade criadora, o nosso arrojo, a nossa perseverança e a 
obstinada certeza de preparar um mundo mais equânime foram as marcas 
que deixamos neste final de milênio nos mais diversos setores, conscientes 
de que a caminhada requer identidade de idéias e vontade de executá-las. 

Na busca da igualdade, temos a esperança e a fé inquebrantável de que 
profundas reformas sociais faremos neste milênio. Concitamos, pois, a toda a 
sociedade: mulheres, homens, jovens e crianças, a cerrar fileiras conosco 
nesta luta. 

Para nós, mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito à 
representação e o direito à voz e à vez na vida pública, que implica, ao 
mesmo tempo, dignidade na vida cotidiana, que a lei pode inspirar e deve 
assegurar: o direito à educação, à segurança e à vivência familiar sem 
traumas. Isso se garante através do voto. 

O voto das mulheres traz consigo esta dupla exigência: um sistema político 
igualitário e uma vida civil não autoritária. 

Nós, mulheres, estamos conscientes de que este País só será 
verdadeiramente democrático e seus cidadãos verdadeiramente livres 
quando, sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual e credo 
político ou religioso, for garantido igual tratamento e igual oportunidade de 
acesso às ruas, aos palanques, às oficinas, às fábricas, aos escritórios, às 
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assembléias e aos palácios. 

Temos, hoje, com alegria, em Minas Gerais, cinco Deputadas. Juntamente 
com as companheiras e amigas Maria José Haueisen, Elbe Brandão, Maria 
Olívia e Maria Teresa, formamos a carinhosamente conhecida "bancada do 
batom" nesta Casa. 

Temos na Câmara Municipal de Belo Horizonte mais cinco competentes 
Vereadoras: Maria Helena, Jô Morais, Lúcia Pacífico, Maria Lúcia Scarpelli e 
Conceição Pinheiro. (-Palmas.) 

Juntas não representamos nem 10% das 77 cadeiras desta Assembléia 
Legislativa e dos 37 assentos do Legislativo Municipal. 

Muito obrigada pela faixa aos nossos companheiros da Associação dos 
Usuários do Restaurante Popular. 

A despeito dessa modesta representação, já conseguimos conquistas 
importantíssimas em nosso Estado: temos hoje três mulheres à frente de 
partidos de esquerda - Maria do Carmo Lara, na Presidência do PT; Jô 
Morais, à frente do PC do B; e nós, que, orgulhosamente, respondemos pela 
Presidência do PSB em Minas. 

Neste ano, neste mês de março, que é dedicado à luta da mulher por seus 
direitos, conquistamos espaços importantes como a implantação da 
Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher, projeto de lei de nossa 
autoria e demais Vereadoras da Câmara Municipal desta Capital, o qual 
contou com todo o apoio da administração socialista do Prefeito Célio de 
Castro, hoje implantada nessa grande coordenadoria. Tivemos também a 
alegria de ver, em menos de 15 dias, a inauguração das Delegacias de 
Mulheres de Vespasiano e Araguari. E aqui a nossa homenagem ao 
Secretário da Segurança Pública, Dr. Mauro Lopes, sensível à questão do 
combate à violência contra a mulher. 

O Conselho Estadual da Mulher, muitíssimo bem dirigido pela companheira 
~ Lourdes Pace, e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, brilhantemente 

presidido pela companheira Neusinha Santos, têm sido de fundamental 
"' ·~ importância em nossas lutas . . .., 
õ Temos no Governo Itamar Franco a presença marcante de três mulheres 
c em áreas sensíveis da administração estadual, além de contarmos com a 
~ brilhante presença da Ora. Misabel, na Procuradoria-Geral. 
E À frente da Secretaria do Trabalho, a ilustre Deputada Federal e amiga 
;;; Maria Lúcia Cardoso vem desenvolvendo um trabalho sério e competente, 
;;; 
o visivelmente marcado pela sensibilidade e pelo compromisso femininos, que 
:; só contribuem para a eficiência do setor. 

·-i Já na área da justiça e de direitos humanos, o trabalho desempenhado pela 
~ Secretária Ângela Pace é digno de destaque, sobretudo pelo alto senso de 
~ profissionalismo e discernimento que vem orientando as decisões da Pasta, 
~ 
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considerada uma das mais difíceis da administração pública. 

Na Secretaria de Ciência e Tecnologia, temos a importante figura de 
Margareth Andrade, desenvolvendo também um brilhante trabalho. 

Minas Gerais, mais uma vez, faz história. 
Temos em Belo Horizonte o Centro de Apoio Benvinda e a Casa Abrigo 

para as Mulheres Vítimas de Violência, ligados à Prefeitura Municipal. 
Nós, mulheres mineiras, reafirmamos, com muita certeza, a fala de 

Drummond, segundo o qual "o Estado mais tipicamente conservador da 
União abriga o espírito mais livre". 

Estamos conscientes de nosso papel nesses novos tempos e não seremos 
tímidas em nossa participação para construir um novo Brasil e um novo 
mundo, alicerçado na igualdade de direitos e deveres entre homens e 
mulheres. 

Essa é a fé que estamos levando à nossa sociedade. Não seremos 
acanhadas, mas destemidas. Isso é mudar. É o que a sociedade merece e 
precisa, e só será possível se começar em cada uma de nós, já. 

Neste ano, o Dia Internacional da Mulher está sendo comemorado também 
para marcar a abertura solene da Marcha Mundial de Mulheres pela Paz. As 
atividades desse movimento em favor da paz e contra a miséria tiveram início 
no dia 8 de março e terminarão no dia 17 de outubro - Dia Mundial de Luta 
contra a Pobreza -, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. 

Estamos, juntas, agindo contra a pobreza e contra a violência sexista. Num 
momento em que estamos vivenciando um período de violência explosiva, de 
pobreza e de péssima distribuição de renda, as mulheres do mundo chamam 
a atenção da sociedade para a tarefa e o esforço coletivo pela paz mundial. 
Não inocentemente, mas buscando a indagação política, continuando a lutar 
de modo pacífico, decidido e firme, por reais condições de justiça, pela 
erradicação da miséria e da pobreza. Estaremos todas, hoje, às 17 horas, 
marcando a abertura de nossa Marcha, no Palácio da Liberdade, com a 
presença do Governador Itamar Franco e da nossa Presidente da 
Confederação das Mulheres do Brasil, companheira e amiga Márcia Campos. 

Toda violência é um ato de guerra. Nós, mulheres, queremos a paz. Vamos 
buscá-la nos movimentos sociais, na escola, na política. Lutando com garra e 
força, movidas pelo sonho de um mundo melhor e mais justo. Buscamos a 
paz, que significa o fim da opressão e da exploração dos povos, classe, raça 
e sexo. 

Para nós, mulheres, a paz implica a existência de uma sociedade em que 
as trabalhadoras e os trabalhadores controlem o produto de seu trabalho e as 
mulheres não sejam discriminadas e oprimidas. 

Queremos que o Brasil e o mundo tenham a cara das mulheres. Que o 
nosso rosto, a nossa luta, o nosso sonho estejam presentes no futuro que 
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estamos construindo, pois só assim estaremos de fato marcando nossa 
posição no terceiro milênio. 

Em tempo, gostaríamos, neste momento, de apresentar um pouco de 
nosso trabalho nesta Casa Legislativa, que fala de perto à vida das mulheres. 
São projetos apresentados com a vivência e a expE:!riência de nossa trajetória 
de vida, nos movimentos organizados de mulheres e enquanto Delegada 
Titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, ao longo de 11 
anos. 

Encontram-se em tramitação, nesta Casa Legislativa, três projetos de lei de 
nossa autoria, importantes contribuições para a saúde, a segurança e o bem-
estar da mulher mineira. O primeiro deles, o Projeto de Lei n° 167/99, institui 
o direito à cirurgia plástica corretiva ou reparadora gratuita para as mulheres 
vítimas de violência, através do SUS. O Projeto de Lei n° 168/99 prevê a 
implantação do serviço de orientação de prevenção do câncer cérvico-uterino 
e do de mama, que atingem anualmente um grande contingente de mulheres, 
especialmente aquelas que não dispõem de meios para a realização de 
exames preventivos. O terceiro projeto de lei é o que institui o mês de março 
como o Mês da Mulher no Estado de Minas Gerais, buscando, além de 
campanhas da Secretaria da Saúde, campanhas educativas nas escolas. 

Finalizando, queremos homenagear todas as mulheres, mas, de forma 
especial, as que comparecem a esta reunião solene. São mulheres 
trabalhadoras, profissionais competentes, ativas participantes de movimentos 
organizados de mulheres, sindicalistas, professoras, estudantes, mães, 
policiais, empresárias e jornalistas de Belo Horizonte, da Grande BH e de 
todas as regiões do Estado. 

E, nesse sentido, queremos homenageá-las na pessoa de nossa 
companheira de luta, Margarida Vieira, nossa querida Guida, nossa mestra 
no PSB e uma das cientistas políticas mais brilhantes do País, professora, 
mestra e doutora ilustre, com destacadas contribuições acadêmicas e 
administrativas nas diferentes instituições de ensino onde atuou e atua 
profissionalmente, que, hoje, se dedica à diretoria de cursos de formação 
política da Fundação João Mangabeira, do PSB. A nossa dileta 
homenageada, mulher responsável, hoje, aqui não se faz presente por estar 
na cidade de Governador Valadares, na UNIVALE, lecionando Ciências 
Políticas. Mas aqui se faz representar por sua filha, Ana Matos Vieira, jovem 
também brilhante, que, sendo filha de Guida e Xandão, desponta como 
liderança feminina e intelectual em nosso partido e em nosso Estado. 

Da mesma forma, temos a satisfação de homenagear as mulheres aqui 
presentes na pessoa de nossa amiga, nossa companheira, Neusinha Santos, 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ex-Vereadora e 
autora do projeto de criação desse importante organismo público voltado para 
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os interesses da mulher. Psicóloga, administradora da Regional Noroeste 
da Prefeitura de Belo Horizonte, dentre outras atribuições no atual Governo 
do município, Neusinha presidiu a CPI que investigou a violência contra 
mulher em Belo Horizonte, em 1992. 

Quero homenageá-las também na pessoa da querida amiga Marta 
Alexandre, companheira de muitas lutas e participante incansável dos 
movimentos organizados de mulheres brasileiras. Fundadora da Federação 
Mineira de Mulheres, Marta integrou a delegação brasileira pela 
Confederação das Mulheres do Brasil na IV Conferência Internacional da 
Mulher, em Pequim, na China, organizada pela ONU, em 1995. Participou 
ainda da conferência da ONU sobre alimentação e habitação, na Turquia, em 
1996, na qual a Confederação das Mulheres do Brasil recebeu o prêmio por 
apresentar um dos melhores projetos do mundo na área da habitação, 
responsável pela construção de mais de 1 O mil casas em regime de mutirão 
por mães chefes de família. 

Gostaríamos, também, em nome das mulheres mineiras, de prestar 
homenagem à querida amiga Márcia Campos, Presidente da Confederação 
das Mulheres do Brasil, guerreira nas lutas de nossa Confederação. 

Concluindo, gostaria de acrescentar, na condição de mulher também 
envolvida pela multiplicidade de atribuições que pressupõe o nosso dia-a-dia, 
como mãe, esposa, dona de casa, Delegada-Geral de Polícia e também 
como Deputada junto a esta Casa Legislativa, que a coragem, o destemor e a 
firmeza na condução desta luta gloriosa nos chegam através do apóstolo São 
Paulo, ao afirmar: "Nada como combater um bom combate". 

A luta das mulheres é a nossa luta. É a luta de todos e de todas nós. 
Finalizando, gostaria de registrar que a nossa querida Lourdes Paz, 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, também 
representa a nossa querida Deputada Maria Elvira. Registramos, também, a 
presença do PMDB Mulher de Uberaba, de Uberlândia, de ltuiutaba, de 
Gurinhatã, de Capinópolis, etc. Muito obrigada, e que Deus nos proteja em 
nossa caminhada! 

Palavras da Deputada Maria José Haueisen 
Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, em cuja pessoa cumprimento todos 

os senhores homens aqui presentes e mesmo aqueles que não estão 
compartilhando conosco esta solenidade, que estão na sua casa, no seu 
trabalho, na sociedade e sabem exercer a cidadania, respeitando as 
mulheres; cumprimento a Dra. Misabel Derzi, representante do Sr. 
Governador do Estado, e, na sua pessoa, quero cumprimentar todas as 
mulheres aqui presentes que exercem o Poder Executivo; ainda na pessoa 
da Dra. Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado, que exerce também 
todo o trabalho pertinente ao Poder Judiciário diretamente ligado ao interesse 
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do Estado, cumprimentamos todas as executivas e todas as mulheres do 
Poder Judiciário que estão entre nós; na pessoa de Maria dos Anjos, nossa 
companheira "Liota", cumprimentamos as Vereadoras, as Deputadas, 
aquelas que exercem o Poder Legislativo; na pessoa da nossa amiga Janice 
Tameron Bauer, cumprimentamos todas as mulheres que trabalham com 
movimentos populares em creches, em associações, que dão a vida pelo 
bem-estar dos outros e lutam em favor deles. Senhores e senhoras, meus 
amigos, mais uma vez estamos celebrando o Dia da Mulher. Gostaríamos de 
deixar bem claro que não desejamos que esta celebração seja feita como 
uma rotina nem apenas como uma maneira de cumprir uma tarefa e garantir 
uma formalidade. Este momento serve para todas nós, em todo o mundo, 
como um momento de conscientização, como um momento em que podemos 
avaliar tudo aquilo que conseguimos, todos os avanços que tivemos e quanto 
ainda temos de lutar para conseguirmos tudo aquilo que nos falta. Seríamos 
pessimistas, seríamos radicais, se disséssemos aqui que não temos nada 
que celebrar. Temos que celebrar muitas vitórias. Temos que celebrar muitas 
conquistas, mas, como disse há pouco, ainda falta muito; porém, se olharmos 
a história, se olharmos as civilizações antigas, veremos que já avançamos. 
Quero lembrar, por exemplo, a Grécia, berço da democracia, país civilizado 
na antigüidade, onde as mulheres viviam confinadas no gineceu, a parte da 
casa reservada para as mulheres e para as crianças. 

Eram as escravas do lar, as chamadas rainhas do lar, mas não tinham 
direito sequer de participar do banquete que preparavam para que seus 
maridos se alegrassem junto com seus convidados. 

A Palestina, berço da libertação, lugar escolhido por Deus para marcar a 
caminhada de um processo de libert~ção, era um lugar onde a mulher era 
considerada coisa. Quando lemos o Exodo, encontramos um versículo que 
diz: "Não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do teu próximo, nem 0 

~ seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem 
"' coisa alguma que não lhe pertença". 
~ A mulher era coisa para os hebreus, e, com o advento do cristianismo, 
§ vemos que os fatos começaram a mudar, porque Jesus soube tratar com 
2 " respeito todas as mulheres, desde a sua Mãe até as prostitutas que ele 
~ encontrava no seu caminho. Lembremo-nos do confronto que ele teve com 
j os judeus, quando estes tentavam apedrejar uma mulher adúltera. Mas, 
;;, mesmo tendo já Cristo passado por este mundo, a escravidão da mulher era 
~ tão grande, que o apóstolo Paulo, um convertido de pouco tempo, não soube, 
;:; logo no princípio, entender a libertação. Quando lemos as cartas de Paulo, 
·~ vemos como ele mostra o machismo arraigado que existia entre os judeus. 
o Mas temos de entender que valor absoluto é dom somente da divindade 
~ absoluta: democracia, libertação, beleza, bem, verdade são, na sua 
:: 
f 
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plenitude, pertencentes à divindade absoluta, que é Deus. 

Nós, que buscamos a perfeição, que buscamos o melhor, devemos ter um 
pouco da verdade, um pouco do bem, um pouco da democracia, e, quanto 
mais buscamos esses valores, mais nos aproximamos daquilo que é valor 
absoluto, ou Daquele que é o valor absoluto. 

Também na conquista das mulheres, na conquista que perseguimos, 
vamos a caminho da libertação. Como disse no princípio, não podemos 
pensar que não conquistamos o nosso lugar. Seria, além de pessimismo, 
estar negando a verdade. Basta que olhemos, não só na antigüidade, mas 
em nossas famílias, em nossas casas, se já não houve um avanço em 
relação à vida que tiveram nossas avós, nossa mãe, nossas irmãs, em 
relação ao que hoje vemos nas famílias, quando já encontramos mulheres 
que já não aceitam ser as rainhas do lar, mas na verdade, não passam de 
escravinhas do lar, que estão ali apenas para servir o marido e os filhos. 

Já avançamos, mas ainda temos muito que caminhar. Temos muito que 
conquistar. Estamos vendo que a mulher, à medida que consegue na sua 
casa, na sua família, a solidariedade de seu marido, de seus filhos, avança 
na comunidade como participante dos sindicatos, das associações, dos 
movimentos de bairro, na luta pelos oprimidos. 

A mulher se destaca também na política. Lembremo-nos do que foi dito 
aqui: a primeira vez que uma mulher teve direito a votar foi em 1932. Hoje, 
somos poucas ainda na vida política. Basta dizer que nesta Casa, entre 77 
Deputados, somos 5 mulheres. É sinal que temos muito que conquistar, 
muito que caminhar. 

A mulher avança também na sua vida profissional, mesmo sabendo que no 
trabalho as mulheres sempre são desvalorizadas em relação ao homem, 
sobretudo na questão dos salários. 

Estamos vendo mulheres ocupar cargos no Poder Executivo, no Poder 
Legislativo e destacar-se nas profissões liberais, assim como no trabalho e 
na luta do dia-a-dia por um mundo melhor e pela libertação de todos os 
povos. 

Meus amigos, minhas amigas, mulheres aqui presentes, estamos vendo 
várias mulheres que serão hoje homenageadas. A nós, Deputadas desta 
Casa, foi dada a incumbência de escolher apenas três, porque seria muito 
demorado se quiséssemos homenagear todas as mulheres que conhecemos 
e que merecem estar aqui presentes. Cada Deputada, com certeza, 
esmerou-se, buscou a dedo aquela que devia representar tantas outras. 
Todas as mulheres homenageadas aqui são cidadãs, mulheres que sabem 
buscar e defender o direito de todas as outras. Infelizmente, não tenho o 
prazer de conhecer todas vocês, então vou me referir às três que convidei 
para estarem aqui presentes. Janice Bauer. Janice Bauer é mãe de família, 
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tem três filhos, uma vida dedicada, não somente à sua família, é 
companheira de seu marido Frans, cuida dos filhos, mas dedica-se muito à 
comunidade, aos jovens adolescentes com risco de se perderem, às crianças 
que vivem na creche onde ela atua, aos movimentos de bairro e aos 
movimentos religiosos na cidade de Teófilo Otôni. Parabéns à Janice, que 
representa muito bem todas as mulheres que estão na luta contra a 
opressão. 

Maria dos Anjos Ramos, a nossa amiga Vereadora Liota, que luta também 
numa Câmara de Vereadores onde as mulheres são minoria, mas que não 
têm um trabalho inferior ao trabalho dos homens. Liota também é dona de 
casa, mãe de família, comerciante, arranja tempo para os trabalhos de 
comunidade. 

A outra é a Irmã Zoé que, por questões de saúde, não pôde estar aqui 
conosco. Irmã Zoé cuida de uma creche onde estão mais de 100 crianças 
totalmente abandonadas, sem pai e sem mãe que tenham condição de cuidar 
dessas crianças. Além da creche, acompanha cerca de 50 ou 60 crianças e 
adolescentes prostituídas, trabalhando na Casa das Meninas. Ai de nós, 
deste Brasil afora, se não encontrássemos pessoas abnegadas como vocês 
que estão aqui. Cada uma no seu setor, cada uma trabalhando, muitas 
vezes, sem a ajuda ou o apoio dos poderes públicos. A Irmã Zoé, como eu 
lhes disse, não pôde estar presente por falta de condições de saúde, mas 
mandou-me uma carta. 

"Exma. Sra. Deputada Profa. Maria José Haueisen Freire, há dias fui 
surpreendida com um convite para comparecer a essa egrégia Casa 
Legislativa, a fim de receber a homenagem a mim conferida pela amiga e 
Deputada. Há sempre um constrangimento da minha parte quando 
surpreendida com um destaque dessa natureza. Entretanto, pensando que a 
homenagem não pára na minha pessoa e é destinada, sobretudo, aos que, 
na Creche Ninho e na Casa das Meninas de Teófilo Otôni, dedicam-se com 
uma generosidade cada vez maior à causa das crianças e adolescentes 
abandonados de nossa sociedade, aqui abrigados em tempo integral, 
busquei razões para aceitar a homenagem. 

Acometida, porém, por grave crise de dores na coluna, tive de me submeter 
a uma internação hospitalar que me impede de participar do evento do dia 15 
de março. 

Por meio desta faço-me representar pela Sra. Janice Bauer e, através dela, 
agradeço, penhoradamente, a homenagem, em nome da diretoria, dos 
funcionários, voluntários e de toda a população infantil da Creche Ninho e da 
Casa das Meninas, desejando à nobre Deputada Maria José um profícuo 
trabalho em prol de nossa Região sofrida do Vale do Mucuri. Fraterno abraço 
da Irmã Zoé da Cunha Menezes". 

I 
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Minhas amigas, amigos e pessoas presentes, como disse, já 

avançamos. E avançamos bem, sobretudo nos últimos tempos, porque a 
conscientização vai crescendo em proporção que pode ser geométrica. Mas 
não podemos correr o risco de aceitar um retrocesso. Por isso, na 
oportunidade, faço um apelo a todos os presentes para que nos ajudem 
numa pretensão de que não soframos retrocesso nas conquistas já feitas, 
nos esforcemos enviando cartas à Organização Internacional do Trabalho, 
que quer modificar a lei ou a proposta que garante às mulheres grávidas, o 
direito de ter sua criança e acompanhá-la nos primeiros meses de vida. 

Lerei uma proposta que gostaria fosse assinada e abraçada por todos os 
presentes, para endereçá-la à Organização Internacional do Trabalho - OIT. 
(-Lê:) 

"A Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho - OIT -, 
referente aos direitos da mulher trabalhadora grávida, poderá ser alterada em 
junho de 2000. 

A Convenção 103 aplica-se a todas as mulheres empregadas nas 
empresas, indústrias, assalariadas que trabalham em casa e às 
trabalhadoras rurais. Define também a duração da licença maternidade em 
12 semanas e a obrigatoriedade de pelo menos parte dessa licença ser 
concedida após o parto (não sendo o período inferior a seis semanas). A 
mulher tem direito de receber pagamento em espécie e pagamento de 
serviços médicos no período pré-natal, durante e após o parto. A redação 
atual da Convenção 103 deixa claro que durante o período de licença é ilegal 
a demissão da mulher trabalhadora. 

Na proposta de alteração, os direitos previstos na Convenção serão 
flexibilizados, e o que atualmente tem caráter obrigatório poderá ficar a 
critério de cada país signatário, tornando-se apenas recomendação. Como, 
por exemplo, o período de licença antes e após o parto, o pagamento de 
salário, o atendimento médico e, até mesmo, a demissão "por motivos sem 
relação com a gravidez, o nascimento do filho e a continuação da 
amamentação··. 

Nós, abaixo-assinados, nos dirigimos à Assembléia Geral da OIT, 
reivindicando a manutenção da atual redação da Convenção 1 03". 

Minhas amigas, o Brasil é signatário da Convenção 103. Não podemos 
colocar em risco um direito conquistado e que é importante para todas as 
mães e para toda a sociedade. Sabemos que a criança que não tem o 
carinho materno, não tem a assistência nos primeiros anos de vida e que já 
sofre a pressão do trabalho exaustivo quando ainda está no ventre materno 
provavelmente terá mais dificuldades na sua vida. 

Para que não tenhamos perdas, para que não tenhamos que lutar 
novamente por aquilo que já é uma conquista, vamos mandar cartas e um 
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abaixo-assinado à Organização Internacional do Trabalho. Assim, 
estaremos cumprindo a nossa missão, missão de cidadãs do ano 2000. Muito 
obrigada a todos vocês que aqui estão. 

Palavras da Procuradora Misabel Derzi 
Sr. Presidente da Mesa, Deputado Gil Pereira; ilustríssimas representantes 

de organizações governamentais e não governamentais de defesa dos 
direitos das mulheres que compõem a Mesa; Exmas. Sras. Deputadas; 
Exmos. Srs. Deputados; delegações de diversas partes do Estado que se 
incorporaram à luta em defesa dos direitos da mulher; senhoras e senhores, 
cidadãos presentes, em nome do Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar 
Franco, quero prestar as homenagens do Poder Executivo às líderes e às 
lideranças femininas presentes e a todas as mulheres pelo Dia Internacional 
da Mulher. 

Essas homenagens que aqui se prestam são devidas porque são justas. E 
são mais do que devidas. Diria que são obrigatórias para todo parlamentar e 
para qualquer governante cioso de cumprir as metas da Constituição, na 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; obrigatórias porque, por 
meio dessas homenagens, reconhece-se a luta ardorosa e as conquistas 
fundamentais para a construção dessa mesma sociedade. 

Mas não bastam as homenagens. Em nome do Sr. Governador do Estado, 
o Poder Executivo quer registrar aqui que não só homenageia e se curva ao 
trabalho digno, ardoroso, quase um martírio dessas lideranças, como já foi 
aqui dito, mas que também e sobretudo, a partir de agora, não está mais 
surdo à sua voz. Está ouvindo o chamado das mulheres e vai aderir à sua 
luta. 

A partir das 17 horas do dia de hoje, o Sr. Governador do Estado assinará 
um decreto que implementa, a pedido de várias lideranças femininas, 
medidas concretas, para que possamos não apenas homenagear, não 

~ apenas aplaudir todas as mulheres, mas também aprimorar a nossa ordem 
"' social, cultural e jurídica. (-Palmas.) 
-~ Estamos cientes, senhoras, de que, apesar das conquistas obtidas em 
g razão dessas lutas, de imediato ressaltam dois grandes pontos de extrema 
= gravidade e que ainda não foram alcançados: as mulheres continuam sendo 
~ aquilo que, nos estudos especializados da área, costuma-se chamar de mão-
~ de-obra de reserva. Na época de "boom" econômico são empregadas e 
"' solicitadas, mas, ao mais leve sinal de recessão econômica, são as mulheres 

(/) 

o as primeiras a engrossar as filas dos desempregados. Portanto, mais do que 
~ os homens, sofrem, em primeiro lugar, as conseqüências danosas da 
-~ miséria, da pobreza e do desemprego. Em segundo lugar, mesmo quando 

g_ empregadas no mercado de trabalho, por igual serviço e em iguais 
~ condições, sempre obtêm salários mais baixos do que os homens. A 
~ 

E 
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distribuição de renda em nosso País, que já é injusta, caí com mais rigor 
sobre os ombros das mulheres. 

O Governo do Estado, apesar da recessão econômica e apesar das 
dificuldades financeiras, que são notáveis e conhecidas, recusou-se, desde a 
primeira hora, a ceder às pressões legais e contratuais impostas pelo acordo 
de dívida firmado com a União para ajuste automático das contas do Estado, 
mediante a solução fácil, mas cruel, de desemprego em massa do 
funcionalismo público. Sabia àquela época e sabe ainda o Governo que dos 
servidores públicos o grande universo é feminino. Por isso mesmo, aqui se 
implementou um programa necessário e fundamental prévio de esforço de 
arrecadação, estímulo à elevação da receita e ao combate à sonegação, 
racionalização das despesas e dos gastos, o que foi suficiente para ajustar as 
contas do Estado sem que houvesse demissão de funcionários. Contribuiu, 
assim, o Governo para que esse círculo vicioso da chamada mão-de-obra de 
reserva não se fizesse sentir, com tanta ênfase, no âmbito estadual. E mais: 
o que o Governo quer é que essas prioridades que incorporou se eternizem 
no Estado de Minas Gerais. Por isso mesmo, foi enviada, pelo Sr. 
Governador, proposta de emenda à Constituição Estadual. Este será o único 
Estado da Federação Brasileira, ao contrário dos demais e ao contrário da 
Constituição Federal, que implementou uma reforma administrativa diferente, 
em que os servidores públicos estáveis conservaram a sua estabilidade e 
jamais serão exonerados. Será este o único Estado que sentiu necessidade 
de consagrar em sua carta o óbvio, o fato de que todo governante tem que 
ser justo, humano e sensível aos interesses do povo em geral. Por isso 
mesmo, o projeto do Governo determina que, antes de qualquer medida 
demissionária, mesmo dos não estáveis, seja implantado, por cada Governo, 
um programa de combate à sonegação, aumento de receita e redução de 
gastos e despesas. Sem esse programa implantado não se pode, em Minas 
Gerais, hoje, e não se poderá, no futuro, pensar em nenhum corte ou 
investimento social. O que o Poder Executivo espera é que esta Casa - e 
temos a melhor expectativa nesse sentido - acolha essas sugestões e torne 
realidade esses projetos para o Estado. Mas estamos conscientes - e digo 
isso em nome do Governador - de que isso é muito pouco, não é nada diante 
do caminho a percorrer. 

Exatamente por isso é que esse decreto será assinado a partir das 5 horas, 
e não pretendo adiantar seu conteúdo, porque não seria correto, pois ainda 
não foi assinado pelo Governador do Estado. Trata-se de um ato normativo, 
com o objetivo de iniciarmos exatamente a tomada de posição e medidas 
concretas neste Estado, incorporando e aderindo, efetivamente, a esta 
oportunidade em que se homenageiam as mulheres e sua luta, que é justa e 
belíssima. 
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Então, eu lhes digo: a luta das mulheres, essa luta mundial por uma 

sociedade mais justa, que combate a pobr.eza e a miséria, é também a luta 
do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. 

Apresentação do Coral 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência convida todos a 

ouvir uma apresentação do Coral Reciclar. 
O Locutor (Sr. José Soares Júnior) - Neste momento, o Coral Reciclar fará 

a apresentação de três músicas, a saber: "Uirapuru", do folclore brasileiro, 
arranjo de Eliane Fajioli; "Rosa Amarela", de Villa-Lobos, e "Cancion de La 
Paz", transcrição do Prof. Luís Luccia. 

- Procede à apresentação do Coral Reciclar. 
O Sr. Presidente - Queremos agradecer ao Coral Reciclar pela belíssima 

apresentação. 
Palavras da Deputada Maria Olívia 

E Deus criou a mulher. Deu a ela sensibilidade, sensualidade, charme e 
uma criatividade indescritível. Esculpiu o corpo e lhe deu a mais sublime das 
missões: gerar filhos e dar à luz. 

Fomos privilegiadas pelo Criador. Mãe, administradora do lar, ela vai à luta, 
impõe-se e ocupa seu espaço. Somente se impondo, ela prova que é tão 
capaz quanto o homem. Orgulho-me em ver uma mulher governar o Estado 
do Maranhão. Orgulho-me em saber que é uma mulher que preside o 
Sindicato dos Jornalistas do nosso Estado. Outra preside a Sociedade 
Mineira dos Engenheiros das nossas Gerais. 

São 301 Prefeitas administrando no Brasil. Vereadoras, são 6.536 com 
assento nas Câmaras Municipais do País. Sou otimista. Interiorana, criada 
nas rígidas normas da tradicional família mineira, dei a volta por cima. 
Orgulho-me de ser mãe, mulher e Deputada. Se aqui estou, é porque fui à 
luta e venci. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, há dez anos, 
cheguei a este parlamento. Permitam-me, nobres Deputadas Elaine, Elbe, 
Maria José e Maria Tereza falar em seu nome. Jamais sofremos preconceito 
por parte dos nobres pares que aqui encontramos nem da equipe técnica da 
Casa. Alguns já nos deixaram, e de todos guardamos boas lembranças e 
muita saudade. Sempre respeitadas, elogiadas, jamais discriminadas. 

; Falo isso porque, por diversas vezes, fui questionada se sofremos 
~ discriminação nesta Casa. A Deputada Maria José e esta Deputada que vos 
~ fala já participaram da Mesa Diretora deste parlamento. Presidências de 

comissões e participação em CPis já foram, por diversas vezes, destinadas a 
~ nós, Deputadas. Acredito que, num futuro muito próximo, esta Casa será 
o 

·~ presidida por uma mulher. Minhas palavras finais são as de que nós, 
g mulheres, temos de exigir o que está bem claro na Constituição: "Todos são 

iguais perante a lei". Temos de exigir nossos direitos, não esbarrar no 
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primeiro obstáculo. Lutar pelo nosso ideal. Somente lutando, impondo-
nos, alcançaremos nossos objetivos. 
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Nossas três homenageadas são pessoas simples, que vêm dando um 
testemunho a este Estado. Temos aqui três mulheres, mas, como disse a 
Deputada Maria José Haueisen, são poucas as que podemos homenagear. 
Escolhi três mulheres que representam muito bem a mulher mineira e a 
brasileira. 

Ali está a O. Geralda, Presidente da Associação dos Catadores de Papel 
de Belo Horizonte. Essa mulher teve o reconhecimento da UNESCO pelo 
trabalho social que desenvolve. Meus parabéns, O. Geralda. Já tive a 
oportunidade de, desta tribuna, mostrar a Minas Gerais seu trabalho, que 
está registrado nos anais desta Casa. 

Cumprimentamos O. Mariquinha do Cafezal, que, com essa roupa e 
turbante brancos, talvez esteja representando a paz. Com mais de 70 anos, 
descobriu que era uma locutora e que poderia fazer um programa. Essa rádio 
comunitária do Cafezal já nem é comunitária, por sua potência e pelo respeito 
que a população lhe dedica, e ela vai lá para levar paz, principalmente com 
um trabalho em relação ao tráfico de drogas. Manifesto o reconhecimento 
desta Casa e nosso carinho, O. Mariquinha. (-Palmas.) 

Por último, temos aqui a Prefeita da cidade de Vargem Bonita, que, na 
nascente de nosso rio São Francisco, vê 0 rio tão pequeno ainda. Essa 
mulher enfrentou os coronéis da política e, antes uma simples professora, 
atualmente tem o testemunho da cidade de que é uma mulher s~ria, tendo o 
reconhecimento do povo de Vargem Bonita e deste parlamento. E conhecida 
como Tia Lu, devido a seu carinho. 

Damos, então, o reconhecimento deste parlamento a essas três mulheres, 
que foram à luta. Não devemos desistir nem pensar que não somos capazes, 
pois em nada somos diferentes dos homens. Muito obrigada. 

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara 
Queremos cumprimentar a toda mulher mineira, na pessoa das mulheres 

que estão nesta Mesa e neste Plenário. Queremos, também, cumprimentar 
as representantes de todas as delegações das várias cidades de Minas e a 
nossa bancada feminina e dizer que a iniciativa da Deputada Elaine 
Matozinhos foi muito importante e feliz. Como Deputada mulher e co-autora 
desse requerimento, nos sentimos orgulhosas de estar hoje celebrando o Dia 
Internacional da Mulher e, mais do que isso, vivendo um momento de 
reflexão para que possamos dar passos largos na direção da conquista de 
nossos direitos. Queremos cumprimentar as Vereadoras, as Prefeitas e as 
funcionárias desta Casa, que nos têm dado grande contribuição. Temos 77 
Deputados e, dentre eles, apenas 5 mulheres, mas, com certeza, nas 
assessorias, a grande maioria é de mulheres. Queremos cumprimentar, 
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capacidade artística das mulheres. 
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Hoje estamos aqui para homenagear as mulheres e compartilhar com todos 
os presentes as conquistas que obtivemos neste século. No limiar de um 
novo milênio, nós, mulheres, temos que comemorar o avanço de nossa 
participação efetiva nos movimentos populares e o início da ocupação da 
política partidária. Somos cinco mulheres representando a população nesta 
Casa. O número é pequeno, mas é o maior da história da Assembléia 
Legislativa. Estamos, cada vez mais, preenchendo espaços políticos e 
públicos. A razão de estarmos aqui hoje é fruto, principalmente, da vitória 
sobre os preconceitos, através do engajamento em movimentos populares 
em defesa de causas que acreditamos ser direito de todos, homens e 
mulheres. Além das paredes desta Casa, muitas mulheres também lutam 
pela melhoria de nossas cidades, Estado e País, enfim, por um mundo mais 
justo, onde todos possam viver em igualdade de condições, sem 
dis_criminação econômica, social, racial, cultural e de gênero. 

E por isso que hoje homenageamos três mulheres, que transformaram sua 
vida em um instrumento de solidariedade e de luta pelos direitos humanos, 
pelo direito à educação, pelos movimentos populares e pelo fim das minorias. 
São elas: Maria do Carmo Diniz, a "Carminha", nossa grande companheira de 
Betim, que, desde 1985, milita na defesa dos direitos humanos nessa cidade. 
Uma mulher que também dedica sua vida na recuperação de crianças e 
adolescentes em situação de risco, atuando como membro do Conselho 
Estadual da Criança e do Adolescente e do Conselho de Assistência Social 
de Betim. "Carminha" também trava sua luta pelos direitos humanos por meio 
do Movimento Evangélico Progressista - MEP - e do Centro de Defesa de 
Direitos Humanos de Betim. "Carminha" é uma mulher de fé e de luta. 

Por seu trabalho em prol dos direitos da população negra, homenageamos 
a Profl. Cleide Hilda de Lima Souza, fundadora do NZINGA - Coletivo de 
Mulheres Negras e coordenadora em Minas Gerais da Coordenadoria 
Nacional de Entidades Negras. Cleide também atua na primeira Fundação 
Centro de Referência da Comunidade Negra e participa do grupo de 
educadores negros que assessora a Secretaria Municipal de Assuntos da 
Comunidade Negra de Belo Horizonte, que busca a formação da consciência 
negra e o fim da discriminação racial. 

Também homenageamos essa grande mulher companheira, uma mulher 
do povo, Ana Pascal dos Anjos, uma líder comunitária da região Nordeste de 

~ Belo Horizonte, que dedica seu trabalho a crianças e adolescentes, 
·~ principalmente na luta por creches, que beneficiam as mulheres das 
g_ comunidades dos Bairros Ribeiro de Abreu, Capitão Eduardo e Vista do Sol. 
~ Ana é uma mulher que contribui para que nossas crianças tenham direito à 
~ c: 
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educação desde os seus primeiros anos de vida. Mulher de fé e de luta. 

Queremos também homenagear todas as outras que estão representadas 
pelas colegas Deputadas. Permita-me, Deputada Elaine Matozinhos, na 
pessoa de Neusinha Santos cumprimentar todas as homenageadas. 

Essas mulheres são exemplo de pessoas que fazem de sua vida um 
compromisso pelo bem-estar de todos, através da participação ativa em 
movimentos populares que querem transformar a sociedade, tornando-a mais 
humana, fraterna e igualitária, em que todos possam exercer com plenitude 
sua cidadania, e as desigualdades sejam exceções, e não regras. 

E, neste ano, quando elegemos Prefeitos, Prefeitas, Vereadores, 
Vereadoras, deixo uma palavra de incentivo a todas as mulheres mineiras: 
que se candidatem a esses cargos e coloquem o poder a serviço da maioria 
da população, dos trabalhadores, dos excluídos, ou apóiem candidatas 
comprometidas com as lutas populares e com a construção de uma 
sociedade justa, fraterna e igualitária. 

Nesta oportunidade, também quero registrar que eu e a Deputada Elaine 
Matozinhos recebemos um ofício da Deputada Federal Maria do Carmo Lara, 
justificando sua ausência neste evento e agradecendo a bancada feminina 
desta Casa pelo convite a ela dirigido. 

Quero também agradecer a sensibilidade do Presidente desta Casa, 
Deputado Anderson Adauto, pela homenagem que prestará às mulheres 
mineiras, através de três lideranças políticas, entre elas a Deputada Federal 
Maria do Carmo Lara. 

Sr. Presidente, essa iniciativa de V. Exa. significa respeito pela mulher 
mineira e incentivo para que continuemos a lutar para conquistar nossos 
direitos até chegarmos a ser verdadeiramente companheiros: homens e 
mulheres, lado a lado, solidários nos nossos sonhos e ações. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Márcia Campos 
Sr. Presidente, nobres Deputadas Elaine Matozinhos, Maria Olívia, Maria 

José Haueisen, Elbe Brandão e Maria Tereza Lara; querida Secretária Maria 
Lúcia; querida Jô; demais companheiras que estão na Mesa; mulheres de 
Minas; é uma grande alegria viver com vocês esta solenidade, porque uma 
das grandes conquistas de cada mulher deste País é saber que é capaz, que 
pode acreditar nela mesma, pois está junto àqueles setores da sociedade em 
que tradicionalmente tem mais espaço, construindo uma nova sociedade, em 
que as mulheres brasileiras verão os filhos crescerem, as famílias não se 
desintegrarem, como acontece hoje, no nosso País. 

Nós, mulheres brasileiras; nós, mulheres do mundo todo, não ficamos 
felizes por ter, em pleno ano 2000, de estar definindo, nos 500 anos do 
Brasil, o ano em que as mulheres do mundo todo vão marchar contra a 
violência e a pobreza e, no caso das brasileiras, em defesa deste País. Mas 



z 
o 

483 
essa é a cara das mulheres brasileiras. Se há necessidade de lutar, se é 
preciso passar este País a limpo, se é preciso colocar o Presidente no seu 
lugar, nós, mulheres brasileiras, não negaremos nosso apoio, nossa luta e 
nossa força a esta Nação. 

E hoje, começando essa marcha, queremos mostrar às autoridades 
brasileiras que este País que tem uma bandeira verde-amarela, que nos tem 
como filhas, vamos levantar a cabeça, virar esse jogo e defender esta Nação. 
É essa força da mulher brasileira. É essa minha alegria: saber que podemos 
contar com as parlamentares desta Casa, com os nobres Deputados, 
construindo a Nação que queremos. Sr. Presidente da República, o senhor 
que me perdoe, mas não merece meu respeito, não merece a honra de ser 
brasileiro. Nós, mulheres, iremos mostrar aos brasileiros que estamos nessa 
luta. 

Parabéns, mulheres! Nosso dia só faz aumentar nossa responsabilidade e 
nossa crença de que o Brasil é um País feliz, porque tem cada uma de nós 
como filha. O Brasil é um País digno. Não vai mais se curvar a Fundo 
Monetário Internacional nenhum, não vai entregar a PETROBRÁS, não vai 
entregar Furnas, porque as mulheres mineiras, as mulheres brasileiras não o 
permitirão. Parabéns para vocês, parabéns, Deputadas! 

Palavras da Secretária Maria Lúcia Cardoso 
Cumprimento nosso ilustre Deputado Gil Pereira, que, neste momento, 

preside esta importante solenidade; nossa caríssima representante brasileira, 
Presidente da Confederação das Mulheres, Ora. Márcia Campos; caríssimas 
Deputadas Maria Olívia, Elbe Brandão, Maria José Haueisen e Elaine 
Matozinhos; nossa caríssima Presidente da Associação dos Aposentados, D. 
Marta; caríssimas mulheres líderes femininas; delegações de todo o Estado 
de Minas Gerais que hoje comparecem a esta importante solenidade, este 
ato solene de união, neste Plenário; muito me emociona ser a primeira 
mulher a ocupar a Pasta do Trabalho de Minas Gerais. Isso me deixa cada 

.., vez mais comprometida com nossa luta, com a luta da mulher. 
" ."' Esta nossa marcha tem grande significado não só pelo Dia Internacional da 
"' Mulher, como também mostra que estamos unidas e não ficaremos .2 
" descansadas enquanto uma mulher for aviltada em seu direito ou diminuída 
o 
:; em sua dignidade. 
~ Portanto, mulheres brasileiras, mulheres mineiras, lideranças femininas, 
~ convoco a todas para, neste ato solene, nos unirmos, neste momento em que 
o a mulher não pode mais se calar e precisa, a cada dia, ter seu direito e seu 
g espaço garantidos. 
~ Costuma-se dizer que a mulher começou a ser reconhecida há apenas 100 

g_ anos. Mas acho que avançamos muito na nossa luta. Avançamos muito, 
porque, se hoje somos 50%, costumo dizer que somos mães da outra o 
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metade. Portanto, somos 100%. Mas não gostaria jamais de ser mulher 
num mundo só de mulheres. É a presença do parceiro, companheiro leal, que 
divide as lutas, divide o reconhecimento, divide o espaço com a mulher, que 
neste momento mais queremos. 

Portanto, este nosso ato, de grande significado, ficará na história de Minas 
Gerais, porque estaremos a cada dia mais unidas, buscando sempre uma 
liderança que vá às ruas e lute pelos direitos das mulheres. O que queremos 
é uma sociedade mais justa, é lutar pela igualdade de direitos, é ter parceiros 
saudáveis numa sociedade saudável e feliz. 

Agradeço a oportunidade ao ilustre Presidente. Temos ainda outro 
encontro, com o Governador, no Palácio, onde nos espera. 

Convido todas vocês para caminharmos nessa marcha rumo ao Palácio da 
Liberdade, para que possamos receber outras homenagens e o 
reconhecimento, por meio dos atos que, com certeza, o Governador terá 
preparado para nós. Boa tarde a todos e muito obrigada. 

Entrega de Placas 
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento faremos a entrega das 

placas às homenageadas pelas Deputadas autoras do requerimento que deu 
origem à reunião. 

As placas contêm os seguintes dizeres: "A Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, celebrando o Dia Internacional da Mulher, 
homenageia lideranças femininas que, com 0 seu exemplo de luta e sua ativa 
participação no processo social, político e econômico, vêm contribuindo para 
afirmar os princípios da igualdade, da justiça e dos direitos humanos na 
promoção e valorização da mulher. Belo Horizonte, 15 de março de 2000. 
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais". 

Convidamos a Deputada Elaine Matozinhos a se dirigir ao local de entrega 
das placas. 

O locutor - A primeira homenageada, Sra. Marta Alexandre, será 
representada por Márcia Campos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Neste momento, prestamos uma 
homenagem à nossa amiga Márcia Campos, como representante do carinho 
de todas as mulheres de Minas. 

O locutor - Convidamos a Sra. Neuzinha Santos para receber a placa das 
mãos da Deputada Elaine Matozinhos. 

Convidamos também a Sra. Margarida Vieira, que nesta oportunidade será 
representada por sua filha, Ana Matos Vieira. 

Convidamos a Deputada Elbe Brandão para entregar as placas às Sras. 
Gervacina Ferreira Santos, Jaci Ribeiro e Rita Félix Eugênio. 

Convidamos a Deputada Maria José Haueisen para entregar as placas às 
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Sras. Janice Tameirão Bauer e Maria dos Anjos Ramos. 

Convidamos a Deputada Maria Olívia a fazer a entrega das placas. 
Para receber, as Sras. Luzia Maria de Faria, Maria Ribeiro dos Reis (Dona 

Mariquinha} e Maria das Graças Maça!. 
Agradecemos à Deputada Maria Olívia. Convidamos a Deputada Maria 

Tereza Lara para fazer a entrega das placas. 
Para receber, as Sras. Ana Pascoal dos Anjos, Cleyde Hilda de Lima 

Souza e Maria do Carmo Diniz Ferreira. 
Agradecemos à Deputada Maria Tereza Lara. 
Neste momento, a Exma. Sra. Deputada Federal Maria Lúcia Cardoso, 

Secretária do Trabalho, prestará uma homenagem à mulher mineira, fazendo 
a entrega de flores a três mulheres que hoje ocupam a direção regional de 
partidos políticos em Minas Gerais: Jô Morais, Vereadora à Câmara 
Municipal de Belo Horizonte e Presidente do Comitê Estadual do PC do B; 
Deputada Elaine Matozinhos, Presidente do PSB estadual; finalmente, Maria 
do Carmo Lara, Deputada Federal por Minas Gerais e Presidente do PT 
estadual, aqui representada pela Deputada Maria Tereza Lara. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e demais convidados pela honrosa presença. 

ATA DA 75a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14/3/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: Ata- 2a Parte (Ordem do 
Dia): Registro de presença - Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei Complementar n° 58; discurso do Deputado Hely Tarqüínio; questões 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Hely 
Tarqüínio; questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 

6 existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; discurso 
"' do Deputado Hely Tarqüínio; questão de ordem; existência de número 
.~ regimental para a continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Hely 
§ Tarqüínio e Sebastião Costa; questões de ordem; chamada para 
~ recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para a 
~ continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente- Encerramento. 
E Comparecimento 
~ - Comparecem os Deputados: 
~ Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 
~ Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton_ Vilela - Alberto 

. .;: Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
~ Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada 
~ - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos 
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Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro- Djalma Diniz- Doutor Viana - Edson Rezende- Eduardo Brandão-
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h13min, 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. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos 

seguintes membros da CPI da Violência da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo: Deputados Marcos Gazani, Gilson Lopes, Luiz Pereira e 
Fátima Cousin. A Presidência dá as boas-vindas aos Deputados, 
companheiros do Estado do Espírito Santo, e aproveita para comunicar aos 
Deputados que a Assembléia Legislativa daquele Estado inaugurará, na 
próxima quinta-feira, as novas instalações, que, por sinal, ficaram muito 
bonitas, bem superiores às nossas. 

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

Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá 
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. 
Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Hely Tarqüínio, que ainda dispõe de 55 minutos. 
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O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dando 

prosseguimento à discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei Complementar n° 58, estamos fazendo a apreciação e o histórico do 
projeto de lei apresentado a esta Casa pelo ilustre Deputado Antônio Júlio, 
criando uma unidade de Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em Pará de 
Minas. 

A mensagem do Governador está vazada nos seguintes termos: "Cumpre-
me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso da atribuição que me 
confere o art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso 11, da Constituição do Estado, 
opus veto parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre 
a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá 
outras providências". 

Ao opor veto ao projeto de lei do Deputado Antônio Júlio, o Governador 
fundamenta as razões do veto: "Ao considerar para sanção a Proposição de 
Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais e dá outras providências, sou conduzido a opor 
veto ao § 3°, art. 26, tendo em vista razões de ordem legal e de interesse 
administrativo". 

A lei complementar tem como função precípua a regulamentação dos 
textos constitucionais. A Constituição, muitas vezes, cria situações que 
exigem o estabelecimento de normas complementares, de forma a efetivar as 
suas disposições de cunho simplesmente programático. 

· Dessa forma, a lei complementar não pode fugir muito de suas 
características, especificando determinadas questões que caberiam à lei 
ordinária ou, simplesmente, a decreto do Executivo, dispor sob pena de ser 
tachada de casuística. Além do mais, a lei complementar apresenta uma 
ampla rigidez formal, sendo superior à legislação ordinária e aos atos do 
Poder Executivo. 

A criação da unidade de execução do Corpo de Bombeiros em municípios 
"' do Estado será efetivada por meio de decreto do Executivo. A especificação 
~ de uma unidade por lei complementar e a criação de tais unidades nos 
~ demais municípios por meio de decreto poderá ensejar uma desigualdade 
= formal que não condiz com os princípios da administração pública traçados 
~ em nível constitucional. 
"' E 
~ 

"' Vi 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaria de continuar lendo as 

razões do veto, aumentar a discussão, enriquecê-la, fundamentar todas as 
:; posições da Oposição e conhecer bem as alegações do veto, mas percebo, 
~ de plano, que não existe "quorum" para continuar. Gostaria, portanto, de 
~ solicitar o encerramento da reunião. 
o 
"' "' ~ 
E" 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, peço recomposição de 
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"quorum". . 

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

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Há, portanto, 

"quorum' para a continuação dos nossos trabalhos. Continua com a palavra o 
Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Como há "quorum", continuaremos a 
discussão. Estamos alegando as razões do veto. Finalmente o Governador 
fundamenta o seu argumento dizendo que a criação da unidade de execução 
do Corpo de Bombeiros em municípios do Estado será efetivada por meio de 
decreto do Executivo. 

A especificação de uma unidade por lei complementar e a criação de tais 
unidades nos demais municípios, através de decreto, poderá ensejar uma 
desigualdade formal que não condiz com os princípios da administração 
pública traçados em nível constitucional. 

O Governador busca, à luz da Constituição, a ela obedecer fielmente. Mas 
temos algumas ressalvas. Em determinados momentos, em determinadas 
situações, o Governo, por motivos políticos e por motivos não confessáveis, 
ao criar o próprio Corpo de Bombeiros com autonomia, com orçamento 
próprio, com a sua organização básica, como desdobramento da Polícia 
Militar de Minas Gerais, deixou de cumprir uma promessa de campanha, 
porque através de um decreto, através de sua iniciativa, através de proposta 
do Executivo, poderia tê-lo criado. Não precisava encaminhar para a 
Assembléia Legislativa de forma inconstitucional. 

Naquele momento, não se valeu dos argumentos constitucionais para, 
paradoxalmente, criar a unidade e a autonomia do Corpo de Bombeiros, 
como desdobramento da Polícia Militar. Essa situação poderá trazer outros 
embaraços, porque a Polícia Florestal de Minas Gerais já tem o sonho de se 
transformar em unidade autônoma, com orçamento próprio, separada da 
Polícia Militar de Minas Gerais. 

Oxalá isso ocorra por determinação do Governo, do Executivo, e que não 
venha para esta Casa um projeto que é da competência do Executivo. 

Pode fazer isso, constitucionalmente, mas coloca nas mãos dos 
Deputados. Essa é uma coisa, exclusivamente, do Executivo, mas, naquela 
oportunidade, devido às dificuldades que tinha com o projeto de anistia, 
houve por bem procurar uma saída para a anistia, para acomodar a situação 
e a Assembléia Legislativa, por um vício de submissão ... Ao mesmo tempo, 
quando o Estado democrático de direito começa a ficar ameaçado, nós, que 
somos mediadores do povo, procuramos o bom-senso. No caso, esta Casa 
aliviou o Governador criando, então, o Corpo de Bombeiros e, ao mesmo 
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tempo, anistiando os culpados da PM. Agora, o nosso ilustre colega, 
Deputado Antônio Júlio, usando da sua representação e atendendo ao povo 
de Pará de Minas e da região, houve por bem, através de uma lei 
complementar, criar o Corpo de Bombeiros no município. A proposta do 
projeto de lei tramitou nesta Casa, nas comissões, e foi aprovada pelas 
comissões de direito. A seguir, foi aprovada no Plenário. O Sr. Governador, 
aqui embaixo, faz um elogio ao Deputado Antõnio Júlio: "Vale ressaltar a 
meritória iniciativa do operoso Deputado Antõnio Júlio, criando a unidade de 
execução do Corpo de Bombeiros no Município de Pará de Minas, que não 
será prejudicada pelo veto oposto, já que, na mesma data, estaremos 
editando decreto nesse sentido. Essas são as razões de ordem legal e 
administrativa que me levam a vetar o § 3° do art. 26 da Proposição de Lei 
Complementar n° 58, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para 
reexame". Dessa forma, coloca aqui a sua posição. Gostaríamos de 
caracterizar o posicionamento não só do Poder Executivo, mas, também, às 
vezes, do Legislativo. Queremos lembrar que, neste País, na tramitação das 
leis, nas propostas mais difíceis de ser resolvidas, do ponto de vista técnico 
legislativo, em que se deve obedecer às orientações constitucionais, nem 
sempre isso acontece. O Governador alega razões constitucionais, razões 
administrativas, dizendo que uma lei complementar é muito forte e que não é 
bem procedente. Em um ato desses teria de formular, então, o decreto-lei 
para criar essa unidade. É paradoxal, porque poderia também, 
inconstitucionalmente, como várias incursões que tem feito nesta Casa, 
propor o contrário. Por que isso tem ocorrido? Porque estamos vivendo no 
Brasil, há muitos anos, principalmente a partir da Constituição de 1988, e 
bem antes, um desrespeito à Constituição. As leis constitucionais são muitas. 

O Poder Judiciário tem mazelas estruturais, porque a forma de atuar do 
Presidencialismo dá força ao Executivo. O Executivo impera. No momento de 
se compor a estrutura do Tribunal de Justiça, o Governador tem peso na 
indicação do Presidente- ou, praticamente, decide quem será -, tem peso na 
indicação dos Desembargadores, tem peso no colegiado. E todos passam a 
ser devedores de favores. Por mais independente que o indivíduo seja, existe 
o coeficiente pessoal da gratidão. 

Esta Casa também não escapa ao "jurisdicismo". Há Deputados que dizem 
ao Consultor que querem uma lei constitucional. Os Consultores aí estão 
para atender aos apelos políticos. Nunca fiz isso, mas já vi vários colegas 
fazerem e também já ouvi reclamações dos Consultores. 

Nesta Casa tudo é decisão política. Aqui impera a pressão entre as 
bancadas e o lado plural da atividade dos Deputados. 

Agora fabrica-se aqui uma anistia: o Governador não quis fazer por ele 
próprio, constitucionalmente, e preferiu jogar nas mãos do Legislativo. 

/ 
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Por meio de um projeto de resolução, por meio de projetos que o Executivo 
nos envia e, às vezes, até por pressão de outro Poder, muitas coisas se 
resolvem. E nos acomodamos e distorcemos a Constituição. 

Essa prática precisa diminuir ou até ser banida. Desse jeito, daqui a pouco 
não vamos mais acreditar na Constituição. A lei já sai daqui mal fabricada, 
imposta ao Consultor, porque o Deputado X ocupa um cargo importante, é 
líder de tal partido, é Presidente da Casa. Se quer um projeto de resolução, 
quer uma lei, é fabricada aqui e, por um acordo malfadado, vai ao 
Governador, que a sanciona. Por outro lado, se é enviado ao Juiz um apelo 
formal da população, arranja-se um rodapé, uma liminar, e derruba-se o 
parecer. 

É assim que as coisas acontecem não só em Minas, mas no Brasil. 
Renovam-se votações quando a base governista cochila, e a Oposição 
ganha. Isso é o que acontece no Congresso Nacional, é o que acontece aqui. 

O "jurisdicismo" campeia nos Poderes. Nunca havia lido nos jornais tantas 
liminares, contraliminares e medidas cautelares como agora. Aí pergunto a 
f!1im mesmo: será que a Constituição está valendo? E quem perde com isso? 
E o Poder Legislativo, que não valoriza a técnica legislativa e, muitas vezes, 
a decisão política. Mas tem que vir fundamentada, não no "jurisdicismo" ou 
na politicagem, mas sim na Constituição. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Aproveito, Sr. Presidente, para novamente 

pedir o encerramento, de plano, porque não há "quorum" para continuarmos 
a reunião. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, solicito que seja feita a 
chamada para recomposição de "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado José Henrique)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Continua com a palavra o 
Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, continuando 
a exposição ou a discussão sobre o projeto de lei que trata da criação de 
uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade de Pará de Minas e, ao 
mesmo tempo, fazendo uma apreciação correlata de como nascem os 
projetos de lei não só nesta Casa, mas também em todo o Brasil, sob a égide 
do "jurisdicismo" a que me referia anteriormente, ficamos sempre nos 
perguntando se a Constituição Brasileira de 1988 nasceu inspirada nos 
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costumes do povo. No caso da Constituição mineira, do povo de Minas 
Gerais. Se nasceu dos costumes, do "modus vivendi" , se o comportamento 
do povo é que gera as leis ou se temos de fazer uma Constituição para que 
as leis aconteçam. Aqui no Brasil ficamos com essa dúvida: os costumes é 
que geram as leis ou são as leis que geram os costumes? Isso, tamanho o 
jurisdicismo que acontece. 

Quando analisamos a sociedade brasileira, verificamos violência e mais 
violência, temos problemas, sobretudo, de desemprego, de saúde, de 
educação, etc. Está configurado o direito do cidadão, da família, nas 
disposições legais, nas disposições constitucionais. Lá o Estado está 
cuidando direito do cidadão e dá as garantias para se criarem as leis 
complementares, as leis ordinárias, as regras de convivência social num país 
onde a ordem, a hierarquia, a disciplina precisam imperar. Esse binômio de 
ordem e progresso foi inspirado no comtismo e no neopositivismo, Sr. 
Presidente, e, no entanto, o "jurisdicismo" tem nos prejudicado. Quando 
vamos ver como surge a lei do costume, do "modus vivendi", começamos a 
analisar o mapa do Brasil e percebemos que ele possui mais de 20 regiões 
com "modus vivendi" os mais diferentes. Aí pergunto-me: tem que se fazer 
uma constituinte para se fazerem novas leis, tendo em vista a tamanha 
dificuldade que existe em todos os Estados do Brasil? Em Minas a situação 
não é diferente, embora tenhamos muitas leis. 

Quando vemos um veto com uma fundamentação brilhante exposta pelo 
jurista, pela Procuradoria do Governo, com a chancela do Governador, 
percebemos que ele foi muito bem escrito, muito fundamentado, mas pouco 
cumprido. Ele poderia estar ao inverso, como aconteceu na anistia. Na 
anistia, um decreto é que seria o correto a ser utilizado. Mas não, sacrificou-
se esta Casa com muitas reuniões. 

Essa é a nossa reflexão. É com muita alegria que concedo aparte ao ilustre 
Deputado Miguel Martini, nosso mais novo membro do PSDB. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Deputado Hely Tarqüínio, estamos acompanhando a discussão de V. Exa. e 
consideramos que a maioria dos vetos do Governador Itamar Franco às 
proposições são injustificáveis. 

Mais uma delas. Pode só porque pode ser feito por decreto. Quem pode 
menos pode mais. Se um decreto pode, uma lei complementar pode muito 
mais. O que temos percebido é que em alguns momentos ele age ao 
contrário do seu discurso. No meu caso, um dos vetos que está para ser 

~ derrubado é a um projeto que obriga o Executivo a dar transparência. Aqui o 
·~ Deputado faz por lei, mas o Governador disse que pode fazer por decreto. 
~ Quem sabe se o seu interesse era que não houvesse uma Assembléia 

Legislativa, que não houvesse uma Casa onde o povo pudesse debater seus o 
"' "' ~ 
E 
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direitos? Pelo que parece, está havendo militarização do Governo, 
caminhando, talvez, até para a diminuição do espaço do Poder Legislativo, 
para que S. Exa. possa legislar no lugar de executar. Acho que esta Casa vai 
mostrar sua independência. Não é comum o Governador vetar 19 projetos. E 
olhe que não são do Governo anterior, são do seu próprio Governo. Com a 
ampla e absoluta maioria que esse Governo detém aqui, na Assembléia, 
poderia ter rejeitado os projetos. É um grande desrespeito vetar o que 
reconhecidamente é positivo para o Estado. 

Mas, Deputado Hely Tarqüínio, estou percebendo que o número de 
Deputados em Plenário é insuficiente para o prosseguimento da reunião. 
Estaremos contrariando o Regimento se continuarmos. Quero devolver a 
palavra a V. Exa. e sugerir que peça o encerramento, de plano, porque não 
há "quorum". 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Agradeço as palavras do ilustre Deputado, 
que, com a sua inteligência, faz um resumo sucinto daquilo que tenho tentado 
explicar de forma mais laboriosa. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de 

plano, da reunião, porque percebemos que os Deputados estão distantes do 
Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência, após ter feito uma contagem rigorosa, 
constata que há 27 Deputados em Plenário. 

O Deputado Hely Tarqüínio*- Agradecemos a paciência e a lisura com que 
V. Exa. conduz os trabalhos e vamos continuar na nossa pregação. Mas, 
quanto à discussão do projeto e às alusões que estamos fazendo 
paralelamente à oposição do veto à proposição do ilustre Deputado, o que 
queria o Deputado Antônio Júlio para Pará de Minas e região? Concedo 
aparte ao Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado. Estou 
acompanhando e vejo que teremos que enfrentar neste primeiro semestre um 
grande número de vetos do Governador do Estado. É interessante a 
característica desses vetos, especialmente alguns, como o do SIAFI-
Cidadão: o Governador o vetou, mas imediatamente, por decreto, instituiu o 
SIAFI-Cidadão. No caso desse veto específico de que V. Exa. trata na 
tribuna, o Governador vetou e, imediatamente, instituiu e decretou. 

Isso nos faz pensar: será que a Assembléia Legislativa perdeu a sua força? 
Será que os projetos dos Deputados não têm valor? Aquilo que os Deputados 
têm o cuidado de trabalhar; os projetos que passam pelas Comissões - são 
designados relatores, são feitas as audiências públicas, contamos com a 
contribuição dos assessores da Consultoria da Assembléia Legislativa e, ao 
cabo de tudo, o que temos é o veto do Governador ao projeto, como foi 
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nesse caso, em que, imediatamente, por decreto, ele instituiu a mesma 
matéria. Foi o que aconteceu especificamente nesse caso do veto ao projeto 
do Deputado Antônio Júlio. 

Temos que pensar, Deputado Hely Tarqüínio, no que está acontecendo. 
Tantos vetos, que consideramos um desrespeito enorme ao trabalho 
desenvolvido pelos Deputados. Estamos aí, com tantos vetos pela frente para 
enfrentar e, sem dúvida, é um problema sério para este Plenário. Da minha 
parte, não quero abrir mão não apenas do meu trabalho, mas também do 
trabalho dos outros Deputados e das comissões. 

Dois projetos tramitaram quase um ano na Assembléia Legislativa, e o 
Governador simplesmente os vetou. E assim aconteceu com vários 
Deputados. E o mais grave, nesse caso ou em outros, é que havia um acordo 
para a aprovação; mais graves ainda são os casos em que o Governador, 
logo depois de vetar, institui por decreto. 

Estou acompanhando V. Exa. rigorosamente nessa discussão sobre o veto 
do Governador e estamos preocupados, porque temos uma pauta extensa 
para votação, mas, ao mesmo tempo, há uma injustiça muito grande nessa 
pauta, que são os vetos, vetos a trabalho de Deputados, acompanhados por 
diversos segmentos da sociedade, que, de alguma forma, acompanharam e 
ficaram satisfeitos com a aprovação da Assembléia Legislativa, e agora 
temos o veto do Governador a este projeto. 

Então, é um momento delicado da Assembléia Legislativa. Espero que 
todos estejam conscientes de que precisamos tomar uma decisão. Esta não 
tem que beneficiar o Poder Executivo, tem que beneficiar o interesse maior 
da população de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que é o Poder 
Legislativo que melhor representa os anseios da população de Minas Gerais. 
Espero que todos nós, ao votarmos esses vetos, estejamos conscientes 
dessa responsabilidade e desse momento histórico. Parabéns pelo 
pronunciamento de V. Exa. e muito obrigado pela oportunidade de me 
manifestar também. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Muito obrigado pela intervenção, ilustre 
Deputado João Leite; vamos fazer coro com suas palavras e apelar para 0 
bom-senso do Governador. Todas as vezes que cair um projeto, que não 
procure demonstrar sua autoridade no resultado final da proposta do projeto 
de lei quando parte de um Deputado. Falo e apelo, em nome do Poder 
Legislativo, que tem a precípua missão de elaborar as leis, de fiscalizar, 
sobretudo, os Poderes. 

Quanto à confecção das leis, gostaríamos também de apelar aos 
Deputados para que produzíssemos impondo o mínimo possível com relação 
ao nosso lado político, quando é pessoal. Quando é parte do todo, não. o 
todo é mais importante do que a parte. Mas que possamos fazer leis também 
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inspirados nas luzes constitucionais, nos parâmetros constitucionais, para 
que evitemos esse "jurisdicismo" que acaba acontecendo e que, talvez, o 
Judiciário vá poder justificar, dizendo que o Legislativo está fazendo muitas 
leis inconstitucionais. 

E temos ainda um Governador que, pelo vício do Poder, pelo vício de ser 
um Poder mais forte, de executar, age dessa maneira. Até já citei isso hoje: 
Bill Clinton nunca mandou um projeto para o Congresso americano, mas, nos 
países onde impera o presidencialismo, que parece que não deu certo, 
porque nossa sociedade não está tão bem organizada e gozando de regras 
às quais o povo obedece, precisamos repensar isso. Não sei como, mas 
temos de repensar. Temos de criar parâmetros para que possam ser 
obedecidos. Não estamos culpando só o Governador. Há um vício, vejam 
bem, o ilustre Deputado Antônio Júlio fez uma lei complementar. Depois fala 
que tem de ser por decreto. A anistia era por decreto. Veio um projeto de 
resolução para a Assembléia, e ela teve de elaborar, promulgar e mandar 
para o Governador. Então, são situações que temos de repensar do ponto de 
vista técnico, para melhorar a organização da sociedade, porque toda 
sociedade é organizada. A organização termina onde começa a liberdade. O 
direito começa a ser praticado à medida que a liberdade é bem assimilada, 
através de regras, de leis que nascem realmente dos costumes. E temos de 
aperfeiçoar esses costumes com a educação. Então, queria parabenizar o 
Deputado Antônio Júlio, dar o nosso testemunho de que o nosso Governador 
poderia muito bem, num momento não de cochilo, mas de apoio ao ilustre 
Deputado, evitar esse decreto-lei. Então, votaremos a favor, contra o veto, e 
gostaríamos que o povo de Pará de Minas tivesse a oportunidade de ver 
decretado - aqui, no caso, decretado, porque já vem junto -, mas poderia ser 
pelo projeto de lei complementar, criando a unidade do Corpo de Bombeiros, 
em prol da vida, em prol da defesa do cidadão. Agradeço a tolerância de 
nosso ilustre Presidente. 

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

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, demais integrantes da Mesa, 
Srs. Deputados, senhoras e senhores, quero, inicialmente, cumprimentar V. 
Exa. e a Mesa dos trabalhos pelo esforço que estão fazendo de procurar 
manter aqui um "quorum" suficiente para esta discussão. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, mesmo com esse sacrifício, 

com essa boa-vontade da base de apoio do Governo, com o sacrifício de 
alguns colegas da Oposição, vejo que não temos número suficiente para 
começar, sequer, a fazer a minha discussão. Tenho a certeza de que V. Exa., 
depois de fazer o sacrifício que fez até agora para manter a presença dos 
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Deputados, vai encerrar a reunião, de plano, por falta de "quorum", e 
reservar os 59 minutos que ainda tenho para discutir a matéria para a 
próxima reunião. Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da 
reunião. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, solicito a recomposição de 
"quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Respoderam à chamada apenas 23 Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa aos Deputados que, a partir de amanhã, enquanto 
houver pelo menos um Deputado para fazer a chamada, vai determinar a 
recomposição de "quorum", podendo, mesmo, suspender a reunião para 
aguardar a configuração do número regimental. Isso ocorrerá pela manhã, à 
tarde e à noite. 

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 15, às 9 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, 
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião. 

*- Sem revisão do orador. 
COMUNICAÇÃO DESPACHADA P!=LO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇAO 
- O Sr. Presidente despachou, em 20/3/2000, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Bilac Pinto, informando que, no período de 16 a 27/3/2000, 

fará viagem à China, para participar do Congresso dos Povos da Província de 
Jiangsu, em que serão tratadas as relações entre a Província de Jiangsu e 0 
Estado de Minas Gerais.(- Ciente. Publique-se.) 

/ 
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ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 20/3/2000 
Presidência do Deputado Aílton Vilela 

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

- Comparecem os Deputados: 
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Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Viana - Fábio Avelar- Ivo José - José Henrique - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Olinto Godinho - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - Às 20h15min, 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 as extraordinárias de amanhã, dia 21, às 9 e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 21/3/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Dilzon Melo - Gil Pereira - Alberto Bejani - Alberto Pinto 

Coelho -Ambrósio Pinto- Antônio Andrade - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu 
Leite- Marcelo Gonçalves- Mauri Torres- Olinto Godinho- Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise- Rogério Correia- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos 
do edital de convocação. 

ATA DA 76a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 15/3/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
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Dia): 1a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
lrani Barbosa; discurso do Deputado João Leite; questão de ordem; discursos 
dos Deputados Amilcar Martins, Carlos Pimenta, Hely Tarqüínio e Miguel 
Martini; questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos- 2a Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei Complementar n° 58; discurso do Deputado Paulo Piau; questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Paulo 
Piau; questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; discurso 
do Deputado Amilcar Martins; questões de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Amilcar Martins; questões 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; questão de ordem; discurso do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; questões de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: • 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h14min, a lista de 
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

13 Parte 
Ata 

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 23 Parte da reunião, em sua 13 Fase, com a votação de 
requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
Requerimento do Deputado lrani Barbosa em que solicita, na forma 

regimental, que seja convocado o Superintendente-Geral da FHEMIG, João 
Batista Magro Filho, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o 
processo de licitação da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 
para a contratação de serviço de lavagem de roupa suja nos hospitais da 
rede. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, 
público presente, telespectadores da TV Assembléia, vamos encaminhar 
favoravelmente ao requerimento, mas gostaríamos de esclarecer uma 
questão: o requerimento do Deputado lrani Barbosa também faz parte de um 
requerimento apresentado pela Oposição, em que convoca o 
Superintendente-Geral da FHEMIG para prestar esclarecimentos, e 
gostaríamos de saber da Presidência qual dos requerimentos deu entrada 
primeiro, já que também fizemos essa solicitação. 

A convocação do Superintendente torna-se necessária porque, além da 
licitação,. os Deputados Miguel Martini e Alberto Bejani tiveram a 
oportunidade de encaminhar ao Ministério Público, na tarde de ontem, outras 
denúncias que devem ser explicadas - relacionadas às diárias e à compra 
emergencial de fios cirúrgicos, por 12 meses. 

É impressionante como este Governo trata tudo com muita emergência. 
Vimos, infelizmente, em várias questões, a dispensa de licitação. Vimos uma 
Secretaria que funcionou virtualmente, sem que a devida lei amparando seu 
funcionamento tivesse sido aprovada pela Assembléia Legislativa. 

Agora, estamos acompanhando esta denúncia que tem de ser apurada. O 
Superintendente deve ser convocado para explicar à Assembléia Legislativa 
essas denúncias. Queríamos também a vinda do ex-Secretário de 
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Transportes e do ex-Diretor do DER-MG, mas, infelizmente, a base do 
Governo impediu a vinda deles. Não queríamos que viessem para explicar a 
dispensa das licitações nas obras das rodovias no Sul de Minas, mas a 
dispensa das outras licitações, desde 27/1/99, quando o DER-MG fez a 
compra de transferência de tecnologia, uma coisa impressionante e que 
tramita também no Ministério Público, para que tudo seja apurado. 

É interessante que este foi um Governo que veio com o discurso das 
montanhas, mas, desde janeiro de 1999, só compra em São Paulo. Comprou 
transferência de tecnologia em São Paulo. Agora, compra no Rio de Janeiro. 

Hoje, os jornais trazem as compras dos hortifrutigranjeiros - também de 
São Paulo. Na verdade, das montanhas, não se compra nada. Todo aquele 
discurso montanhês ficou apenas no discurso, porque a realidade que 
estamos acompanhando é outra. As compras são realizadas fora das 
montanhas. Às vezes no litoral; às vezes, em São Paulo. 

É impressionante o' que ocorre com as licitações neste Estado: compra-se 
pelo maior preço. Que coisa impressionante estamos acompanhando, e, o 
que é mais grave, ligada à alimentação. 

Temos outras denúncias chegando e queremos ter o cuidado de apurar 
essas compras de alimentos pelo Governo do Estado, não apenas pela 
FHEMIG, mas também em outras secretarias. São uma coisa impressionante 
as denúncias que estão chegando, os contratos que estão chegando. 

Estamos impressionados: a realidade não é aquela que o Governo falou 
desde o início: valorizar, levantar a voz de Minas Gerais. Na verdade, as 
pessoas que produzem aqui, em Minas Gerais, estão ficando de fora. 
Estamos vendo a compra de fios cirúrgicos para emergência de 12 meses, 
isso tem de ser explicado. Queremos a convocação do Superintendente da 
FHEMIG para que ele venha ao Plenário da Assembléia Legislativa ter a 
oportunidade de explicar, porque as denúncias são gravíssimas. 

Estamos, lamentavelmente, acompanhando a realidade desse Governo 
que está sempre a dispensar a licitação, e, quando a faz, estamos vendo 
como é realizada. Ontem, tivemos a denúncia trazida pelos Deputados 
Bejani, Martini e pela Oposição sobre a lavagem de roupas da Fundação 
Hospitalar. Hoje, já temos a denúncia da compra de hortifrutigranjeiros de 
maior preço. Mais uma vez, vemos as empresas de Minas Gerais sendo 
alijadas totalmente do processo, pela compra em São Paulo desses produtos. 

Queremos dizer, infelizmente, que estamos também trabalhando em outras 
.g . denúncias que já chegaram, ligadas à alimentação. Estamos investigando os 

dados, para que injustiças não sejam cometidas. Que as pessoas que 
cuidaram dessas compras possam explicar a utilização desses recursos, a 
licitação e essa tendência de serem aceitas e vencedoras sempre as 
empresas de São Paulo, que derrubam o discurso de que Minas Gerais 
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precisa levantar a voz, não pode aceitar o que vem de fora. 

Nos nossos hospitais, a alimentação vem de São Paulo. Apesar de termos 
o CEASA-MG e vários comerciantes e produtores, vamos comprar em São 
Paulo a alimentação dos montanheses mineiros que estão em hospitais. A 
compra para alimentar os montanheses de Minas é feita em São Paulo. E, de 
fora, ficam as empresas de Minas Gerais. 

Ontem, acompanhamos a defesa que o Deputado Paulo Piau fez da 
agricultura de Minas Gerais. Temos agricultura aqui, mas o Governo compra 
em São Paulo os hortifurtigranjeiros para a alimentação dos doentes dos 
nossos hospitais. É lá que o nosso Governo faz as suas compras. Os nossos 
empresários montanheses estão de fora. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Sr. Presidente, é importante encaminhar e discutir 

o requerimento do Deputado lrani Barbosa. A Oposição também apresentou 
um requerimento. Se o Deputado lrani Barbosa apresentou o seu 
anteriormente ao da Oposição, o importante é encaminharmos a votação 
desse requerimento, porque o que queremos mesmo é que a FHEMIG 
explique essas compras, licitações direcionadas e todas essas denúncias. 
Solicito também ao Presidente que, por favor, nos dê explicação quanto à 
entrada dos requerimentos. 

O Sr. Presidente - O art. 174 do Regimento Interno diz que o registro da 
entrega de proposições e de outros documentos encaminhados ao Plenário 
ou a comissões da Assembléia Legislativa far-se-á pelo processo mecânico. 
O § 4° esclarece também que o registro do documento se destina a assinalar 
sua precedência e não caracteriza recebimento pelo Presidente da 
Assembléia nem pelo Presidente de comissão, que se dará na fase 
regimental própria, desde que atendidos os pressupostos de que trata o art. 
173. 

O requerimento do Deputado lrani Barbosa deu entrada na Assembléia e, 
no momento em que foi protocolado, o relógio marcou 14h47min. O 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros foi entregue às 
15h8min. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
também encaminhar questão relativa ao requerimento do Deputado lrani 
Barbosa, que vem ao encontro de um desejo expresso, explícito, da 
Oposição nesta Casa. O Deputado Sebastião Costa já se manifestou nesse 
sentido, para que se tente, pelo menos, que a Assembléia Legislativa levante, 
efetivamente, a voz de Minas e para que se discuta de forma transparente o 
que está acontecendo no Governo honrado de Itamar Franco, no Governo 
honrado de um Governador vegetariano, como todos nós sabemos. Há 
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alguns dias, foi publicada no "Minas Gerais" a compra, pela Secretaria da 
Casa Civil, de uma quantidade de produtos hortifrutigranjeiros que torna 0 
Governador e todos os seus comensais os maiores vegetarianos do planeta. 

Eles consomem por dia alguma coisa como 120kg de repolho, pepino, 
tomate, cenoura, produtos que fazem tão bem à saúde. Esse Governador 
vegetariano agora mostra, mais uma vez, que também em outros órgãos da 
administração honrada de seu Governo há uma predileção por produtos 
hortifrutigranjeiros fresquinhos vindo de São Paulo, com dispensa de 
licitação. 

Para que licitar, se todos sabemos que São Paulo é o pomar do Brasil? 
São Paulo é a grande horta do Brasil. Por que fazer licitação para a compra 
desses produtos? Podemos comprar diretamente de São Paulo, sem 
problema, comprar em grande quantidade e comprar - por que não? - por 
preços maiores do que compraríamos aqui. Tudo isso acontece no Governo 
honrado do Governado Itamar Franco, que gosta de lavar roupa suja fora de 
casa. Achamos que roupa suja deve ser lavada em casa, mas o Governador 
Itamar Franco prefere lavar roupa suja nas lavandeiras do Hotel Waldorf 
Astoria, onde, com certeza, elas ficam mais bem lavadas. 

O Governador Itamar Franco, que criticou tanto o Presidente do Banco 
Central por ter discutido questões internas do nosso País com o público 
exterior, vai para o exterior, exclusivamente, não para lavar roupa, mas sim 
para sujar roupa, par jogar lama na imagem do Brasil perante os investidores 
estrangeiros. O Governador Itamar Franco faz isso no conforto de um hotel 
que não pude e não posso conhecer, porque não tenho coragem nem de 
entrar no seu saguão. O Hotel Waldorf Astoria - e muitos dos meus pares 
aqui sabem isso melhor do que eu - é um hotel de alto luxo em Nova Iorque. 
O Governador Itamar Franco, que consome tantos vegetais, vai, com toda 
sua modéstia, com toda sua honradez, ao exterior insultar o Governo 
brasileiro. Ora, tudo isso faz parte de um Governo que, afinal de contas, é 
honrado. O meu medo é que o Governador não dê tempo às pessoas 
envolvidas em denúncias de vir aqui prestar esclarecimentos. 

A tática do Governador, já demonstrada tantas vezes, é de se eximir de 
qualquer responsabilidade, é de exonerar as pessoas antes de qualquer 
apuração ou comprovação de fatos. Isso é para passar à opinião pública a 
imagem de honradez: o Governo é honrado, o Governador é um homem 
inatacável. No entanto, com toda essa honradez, é impressionante ver a 
rapidez com que os fatos se sucedem nesse Governo. 

g Não tenho conseguido falar na Tribuna desta Casa. Mesmo me 
~ inscrevendo todos os dias, fico sempre em oitavo, nono ou décimo lugar, 

g_ porque são tantas as coisas a serem comentadas a respeito dos atos do 
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Governador vegetariano, do Governador montanhês, que vai a Nova Iorque 
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falar mal do Governo brasileiro e do povo brasileiro, que não tenho 
espaço para comentar com a população de Minas tudo o que está 
acontecendo no Governo do Sr. Itamar Franco. 

Nós, da Oposição, estamos plenamente de acordo em que todas as 
pessoas envolvidas em qualquer denúncia tenham a oportunidade 
democrática de comparecer a esta Casa para se explicar. Vejamos o caso da 
roupa suja: a coisa está bem ou mal posta? Existem mesmo problemas em 
relação a isso? É preciso que se esclareça essa questão. O Superintendente 
João Batista Amaro, meu colega na UFMG, deve ter argumentos para 
explicar o que aconteceu. 

É preciso que Itamar Franco tenha a coragem cívica, a decência pessoal 
de assumir a responsabilidade do Governo do Estado. Ele é o Governador de 
Minas, é responsável pela nomeação de seus auxiliares, sendo, portanto, 
também responsável por tudo o que acontece no seu Governo. 

Faço a ele o apelo para que dê tempo às pessoas denunciadas de virem 
aqui se explicar. Não tenho dúvida de que a licitação dirigida para a lavagem 
de roupa na FHEMIG e de que a dispensa de licitação para a compra de 
hortifrutigranjeiros fora de Minas, por preços mais altos, tenham como ser 
explicada ao povo mineiro. Mas é preciso que as pessoas tenham a 
oportunidade de fazer isso. No afã de se eximir de responsabilidades 
constitucionais como Governador do Estado, o Sr. Itamar Franco não hesita 
em atropelar os fatos e sair exonerando as pessoas, dando tiro para todo os 
lados. 

Termino minha fala, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizendo que vai ser 
preciso muito general, muito coronel, muito major, muito capitão, além de 
muito soldado raso, para tomar conta do que está acontecendo no Governo 
de Minas. Os fatos acontecem com muita rapidez. Vamos convocar os da 
ativa e os inativos. Vamos nomear mais generais, se for preciso, porque eles 
não vão dar conta do peso da responsabilidade nas costas das nossas 
Forças Armadas. Vamos convocar os da Polícia Militar e da Marinha. Já 
temos um Capitão-de-Fragata em Minas Gerais, que já interferiu 
indevidamente nos trabalhos da Assembléia Legislativa. Na época, eu 
denunciei isso. 

Vamos usar os almirantes, os capitães-de-fragata, os generais, os 
brigadeiros para defender a honra do Governo honrado do Governador 
Itamar Franco. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, 
numa rápida intervenção, de parabenizar o Deputado Jrani Barbosa pela 
apresentação desse requerimento. 
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Entendo que esta Casa, que os Deputados têm, acima de tudo, a 

missão de fiscalizar, na essência da palavra, os atos do Poder Executivo. E 
esta Casa apresenta hoje esse requerimento solicitando a convocação do 
Superintendente-Geral da FHEMIG, Dr. João Batista Magro Filho, para 
explicar o episódio denunciado publicamente pela Assembléia Legislativa e 
pelos órgãos da imprensa, envolvendo o processo de licitação para lavagem 
de roupa suja da rede hospitalar do Estado de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte. 

Não há dúvida, depois das denúncias, de que algo muito errado aconteceu 
nesse processo de licitação. Entretanto, entendo ser necessário que o 
Superintendente da FHEMIG venha a esta Casa para discutir com os 
Deputados e dar uma explicação à sociedade mineira. Afinal, ele ocupa um 
cargo de confiança do Governador Itamar Franco. 

Aliás, essa mesma providência já havíamos tomado quando apresentamos 
requerimento convocando, para participar da Comissão de Saúde, o Dr. João 
Batista, para que, juntamente com os médicos integrantes da Comissão e 
outros Deputados, participasse desse debate e apresentasse a sua versão. 
Há muito tempo conheço o Dr. João Batista, pessoa idônea, séria e 
responsável, que deve estar bastante preocupado, esperando essa 
oportunidade de explicação, para que se possa, acima de tudo, punir os 
responsáveis por esse ato irresponsável que agrediu o povo de Minas Gerais. 
Esse ato não deve merecer nenhuma contemplação desta Casa e muito 
menos do Governo Itamar Franco. 

Entendemos que a FHEMIG é uma rede hospitalar séria que está passando 
por um momento de muita dificuldade. Recentemente, o Secretário Armando 
Costa esteve na Comissão de Saúde e nos confessou que precisa 
urgentemente de R$20.000.000,00 para tirar os hospitais da rede do Estado 
da fase de sucateamento em que estão. 

Pretende implantar programas importantes, como o de atendimento 
domiciliar; recuperar a maioria dos blocos cirúrgicos e das enfermarias; pagar 
com dignidade 0 salário dos médicos, dos enfermeiros e dos auxiliares de 
enfermagem; resolver o angustiante problema dos contratos administrativos 
da rede da FHEMIG, que soma mais de 4 mil servidores sem estabilidade, 
que não sabem se são ou não funcionários do Estado de Minas Gerais. 

A FHEMIG precisa urgentemente de uma quantia superior a 
R$20.000.000,00. Mas, por outro lado, participa de uma atitude dessa 
natureza, que nos leva a refletir que algo tem de ser feito rapidamente. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, que a esse requerimento fosse apresentada 
uma emenda solicitando também ao Diretor da FHEMIG que explique hoje 0 
caso dos hortifrutigranjeiros, que é outro caso que deve ser relatado 
minuciosamente à sociedade de Minas Gerais. Superado esse grave 
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problema, acho necessário que se realize um debate público e que se 
faça uma análise criteriosa a respeito da rede da FHEMIG em nosso Estado. 
São 23 hospitais que prestam um grande serviço ao povo de Minas Gerais e 
que, se, por um lado, estão passando por grandes dificuldades, tendo o 
grande desafio de conseguir R$20.000.000,00 para recuperar a rede física e 
pagar melhor aos funcionários, por outro, nos vêm com atitudes dessa 
natureza. 

Quero, neste momento, sugerir à Presidência que apresentemos uma 
emenda a esse requerimento, solicitando também que o Sr. Superintendente 
venha explicar o novo escândalo divulgado hoje, pela imprensa mineira, a 
respeito da supervalorização do preço dos hortifrutigranjeiros. Vamos retirar 
nosso requerimento na Comissão de Saúde, porque ele já não tem mais 
razão de ser, mas posteriormente apresentaremos uma nova proposta, a fim 
de que, com o Dr. João Batista Magro, com outro Superintendente ou com 
qualquer pessoa responsável pela FHEMIG, possamos apresentar um 
grande trabalho para repensar a FHEMIG e ajudar essa rede hospitalar, que 
é essencial, principalmente para o paciente carente que necessita de 
cuidados médicos em nosso Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos a 
esta tribuna para encaminhar a votação do requerimento ao Exmo. Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. (-Lê:) 

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, 
seja convocado o Superintendente-Geral da FHEMIG, João Batista Magro, 
com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o processo de licitação da 
FHEMIG, para contratação do serviço de lavagem de roupa suja nos 
hospitais da rede". 

Se é lavagem de roupa, tem de ser suja, mas esse requerimento é do 
ilustre Deputado lrani Barbosa, em superposição à iniciativa da Oposição. 
Não sei se, por um problema de tramitação, ele protocolou antes. Mas sei 
que muitas vezes estamos apresentando requerimentos mais ou menos ao 
mesmo tempo, e nesse caso saiu como sendo do lrani Barbosa. Muito bem, 
de qualquer maneira, o Poder Legislativo é muito importante. Isso mostra que 
ele quer fiscalizar o Governo, não apenas este, mas todos os Governos. 
Temos aqui o reflexo da vontade do povo de Minas Gerais. É uma forma de 
repensar a administração do Governo de Minas Gerais. A FHEMIG, da qual 
faço parte há muitos anos como Diretor, em Patos de Minas, tem muitas 
mazelas. Sabemos disso e não estamos aqui com o intuito apenas de fazer 
críticas destrutivas. Queremos apurar os fatos, porque esse procedimento 
tem cartas marcadas. Temos indícios e pistas bastante fortes de que está 
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ocorrendo isso na FHEMIG. Existe uma firma de Niterói que ganha, 
repetidamente, as licitações. Achamos que as licitações têm que ser 
analisadas pela auditoria, pela consultoria e muito bem fiscalizadas pelo 
próprio Governo, que tem uma auditoria permanente. Ele tem que colocar 
essa auditoria para funcionar. 

Então, esta Casa está cumprindo seu papel permanente de fiscal atenta 
aos interesses do povo. É por isso que está vindo aí a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ela vem disciplinar os gastos e, em que pese à 
discussão unilateral que aconteceu nesta Casa, ela serve de parâmetro. Nós, 
como parlamentares e representantes do povo, precisamos ter a mente 
aberta e, conhecendo e conciliando seus interesses, temos, sim, que admitir 
que o Governo, muitas vezes, está bem intencionado e quer lisura e 
honestidade em suas ações. Mas, dentro de sua estrutura, existem pessoas 
que distorcem esses caminhos. E é por isso que temos que fiscalizar esse 
Governo, não com o espírito de dizer que o Governador esteja fazendo isso 
ou aquilo de errado, mas mostrando que seus comandados, muitas vezes 
descumprindo ordens, realizam falcatruas. Não sei se aqui existem 
falcatruas. O que estamos propondo é que seja dado o conhecimento dos 
fatos a quem de direito, ou seja, a quem comanda a FHEMIG. 

O problema de saúde no Brasil se resume à discussão sobre verbas. 
Dizem que a verba está pouca porque o percentual destinado à saúde é 
pouco. Concordo com isso. Quantas incursões nós, da bancada médica, 
apoiados pelos outros Deputados, já não fizemos nesse sentido? Procuramos 
um percentual de saúde para ser gasto definitivamente. Ele está 
indiretamente caracterizado na Constituição, que diz que ele é de 10%, 
ficando igual ao que é aplicado em transportes. Dessa forma, entretanto, 
esses 1 O% nunca darão para nada. Segundo a imprensa, a lavagem de 
roupa da FHEMIG fica no triplo do valor devido. Então, existe a necessidade 
de uma maior fiscalização. 

O ilustre Deputado Sebastião Costa está fazendo uma emenda com uma 
proposta de que seja convidado também o representante do sistema 
financeiro. Acho que a FHEMIG precisa passar por um crivo de fiscalização, 
uma vez que a saúde do povo é o bem maior de todos nós, é a vida. 
Também pensamos no seguinte: se no expediente de lavagem de roupa a 
coisa está assim, o que não estará acontecendo na compra de 
medicamentos? Aí, começamos a pensar em uma série de coisas. 
Precisamos implantar no Estado de Minas Gerais um modelo de 
comportamento ético e moral dos administradores. Precisamos poder dizer 
que Minas Gerais administra com lisura. 

Temos a certeza de que o Governador está empenhado nisso e de que ele 
tomará todas as providências necessárias nesse sentido. Mas esta Casa, 
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como fiscal, está tomando a iniciativa. Esperamos que a direção da Casa 
também se empenhe. Vamos pedir aos Deputados da base de apoio ao 
Governo que apóiem a iniciativa feliz do Deputado lrani Barbosa, que tem 
todo o aval da Oposição, para que os fatos sejam apurados. Disse ontem o 
que é jurídico, o que é do Judiciário, o que é do Legislativo e o que é do 
Executivo. Estou achando que as regras devem mudar. As que estão aí estão 
cansadas de remendos. Em nome da Oposição, como Líder do PSDB, 
gostaria de parabenizar o Deputado lrani Barbosa e pedir o apoio dos 
Deputados, que não irão furtar-se à aprovação desse requerimento, porque 
isso é uma obrigação suprapartidária. Em nome da moral, da ética, como 
legítimos representantes do povo, ninguém pode votar contra esse 
requerimento. Essa é a nossa posição. Gostaria de agradecer a paciência de 
todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini* - Gostaria de parabenizar o Deputado lrani 
Barbosa por esse requerimento. A Oposição também já estava protocolando 
um requerimento nesse sentido, ou seja, trazermos o Superintendente-Geral 
da FHEMIG e, num segundo momento, o Diretor Financeiro da Fundação. 
Nós, da Oposição - e creio que a maior parte da imprensa também já está 
convicta disso -, estamos convictos de que o processo de licitação para a 
terceirização da lavagem de roupa foi, tranqüilamente, viciado. Uma única 
empresa do mundo poderia preencher todos aqueles requisitos. Aquilo que já 
foi falado pelos nobres companheiros da Oposição é evidente, pois o prazo 
foi de 60 meses para fazer com que o depósito de R$50.000,00 se tornasse 
um volume muito maior, ou seja, qualquer empresa, para entrar na licitação, 
teria de tomar R$50.000,00 ao Banco, correndo o risco de perdê-la. Isso é 
fator inibidor. Por que não fazer apenas contrato de 12 meses? Por que fazer 
por cinco anos? Perguntamo-nos ainda mais: por que mexer num time que 
está ganhando? Nunca vi mexer para piorar. Temos as lavanderias da rede 
hospitalar, que estão atendendo à demanda por R$0,60 o quilo. Por que 
licitar até por R$1 ,90, podendo esse preço ainda ser reajustado? Por que 
desativar uma estrutura que está funcionando, para terceirizar? Alguns 
interesses não ditos certamente estão por detrás disso tudo. 

Parece-me que o Vice-Governador teria dado uma declaração à imprensa 
dizendo que era fácil saber quem seria a empresa vencedora, já que uma foi 
desqualificada, e a outra, não. A nossa dúvida é exatamente essa, ou seja, 
das 17 empresas, ficaram apenas 2, sendo que 1 foi desqualificada. Num 
processo ético, lógico e transparente, deveria haver uma disputa muito maior, 
mas não foi o que aconteceu. As exigências eliminaram muitas empresas. 

Ontem, eu e o Deputado Alberto Bejani estivemos no Ministério Público e 
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formulamos a denúncia. O Ministério Público, por meio dos Srs. Rômulo 
Ferraz e Toné, já está tomando as providências para averiguar quais os 
outros problemas, as outras questões que têm de ser levantadas e qual a 
responsabilização criminal desse fato. Isso, independentemente daquilo que 
o Governador irá fazer. Não achamos que o assunto esteja resolvido porque 
o Superintendente foi afastado, não aceitamos mais isso. Na ADEMG, 
afastaram o Superintendente e disseram que o assunto já estava resolvido. 
No DER, no DEOP, agirem da mesma maneira. Disseram até que as obras 
do Sul de Minas não precisavam ser vistoriadas porque os dois responsáveis 
tinham sido afastados. 

A sociedade quer saber quando vamos impedir que essas pessoas que não 
agem corretamente continuem a agir. Isso só irá acontecer se houver 
punição. Mais do que isso: a reparação dos prejuízos causados ao erário. 

Nós, da Oposição, em muitos desses casos, estamos impedindo que as 
falcatruas aconteçam, mas não é o suficiente. Temos de criar uma forma de 
coibir isso. Na FHEMIG, por exemplo, não é só isso, não é somente lavagem 
de roupa suja, há também a questão dos fios cirúrgicos. Alegaram que eram 
emergenciais, foi comprado estoque para quase um ano, em caráter de 
emergência, sem licitação. E hoje, quando vemos o jornal, se forem 
comprovadas essas denúncias, é diferente: você quer saber qual o menor 
preço máximo. Nunca vi uma coisa dessas. 

Temos o CEASA, que foi federalizado. O pessoal do CEASA está 
completamente perdido, denunciando até que há R$6.000.000,00 em caixa, 
com medo de que eles sumam. Esse dinheiro é dos contribuintes, dos 
empresários, dos comerciantes, que recolheram do condomínio. Já há uma 
suspeita de que 0 Secretário de Agricultura quer mandar R$3.000.000,00 
para Uberlândia, R$2.000.000,00 para não sei onde, não sabem se o 
Governo Federal vai pegar ou não. Além de passarem por todo esse 
problema, ainda sofrem discriminação, porque o CEASA de São Paulo é que 
ganhou a licitação para compra. Isso se essas denúncias forem 
comprovadas. É 0 que queremos saber. 

Que Governo é esse que, a cada dia, faz um novo escândalo? Um fato 
interessante é que o próprio Itamar ~ranco, enquanto Presidente, sancionou 
a Lei n° 8.666, a lei das licitações. E justamente nesse ponto que ele está 
tendo o maior problema: ou faz sem licitação ou faz com licitação viciada. 
Olhem que coisa interessante. Isso, porque ainda não mexemos numa área 
em que vamos mexer, a de promoção de publicidade. Sabemos que coisas 
graves estão acontecendo. Vai haver uma agora sobre a SECOM, e estamos 
de olho. Houve a da CEMIG, em que, duas semanas antes, todo o mundo 
sabia qual empresa seria a vencedora. Há muitos casos que queremos 
levantar: ou é com licitação ou é licitação com carta marcada, viciada. 



508 
Ontem, sabiamente, numa convergência de idéias, num entendimento 

das Bancadas do PFL e do PSDB, houve um consenso para que os dois 
partidos participem dessa CPI. Queremos participar dessa CPI e temos 
certeza de que a sociedade não vai se deixar enganar e a imprensa vai 
acompanhar. Temos certeza de que não vamos permitir que seja qualquer 
coisa de carta marcada. Pelo contrário, acreditamos que esta Assembléia 
será capaz, como tem demonstrado por muitas vezes, de fazer uma CPI 
transparente e séria, doa a quem doer, e não será negado à sociedade o 
direito de conhecer a verdade. Queremos investigar todos os fatos, e é por 
isso que a sociedade começa a acreditar, pois, praticamente a cada dia, 
recebemos novas denúncias, que nos chegam por meio da imprensa, em 
nossos gabinetes ou por telefonemas. 

É claro que, com a seriedade que temos, não denunciamos por 
"denuncismo", como ontem disse o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto 
Coelho, afirmando que seriam apenas ilações. Não são ilações; são 
documentos comprobatórios, fatos claros e fundamentados. Então, queremos 
fazer isso. 

Ainda há outras coisas que estamos levantando e queremos continuar 
levantando. Aliás, esse é o papel desta Casa, como temos discutido em todo 
o Brasil e faremos na conferência que teremos em Gramado, no mês de 
maio. A sociedade espera do Poder Legislativo que seja um órgão 
fiscalizador, muito mais até do que faça leis - pois temos a competência 
fiscalizadora e legiferante. E o povo espera que sejamos verdadeiros fiscais. 
Sabemos que a base do Governo, de modo geral, não faz essas denúncias, 
porque está apoiando o Governo, portanto muito mais preocupada em 
defendê-lo. Assim, coube a nós, da Oposição, cumprir esse papel, o que 
queremos fazer com seriedade e responsabilidade. 

Queremos, sim, exigir que as ações do Governo sejam transparentes. 
Tenho esperança. Ontem, infelizmente, a base do Governo falou mais forte, e 
o projeto recebeu parecer pela manutenção do veto - quer dizer, são cartas 
marcadas, ou seja, se o Governo vetou, mantém-se o veto. Mas como 
podemos vetar ou manter o veto de um projeto que o Governador considerou 
bom, tanto assim que nos atendeu em parte, ao baixar um decreto - mas 
decreto ele caça na hora em que quiser. Então, esta Casa vai dar um 
exemplo da autonomia e da grandeza que tem. Vamos levantar todos esses 
fatos, pois não os aceitamos mais. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, percebo que não há número 

suficiente para a continuação dos trabalhos e solicito a V. Exa. que encerre, 
de plano, a reunião. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, que, somados 

aos 5 Deputados em reuniões de comissões, perfazem o total de 40 
Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1 a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da 
matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, conforme comunicou, ontem, aos Deputados que estavam 

em Plenário, em todas as nossas reuniões desta e da próxima semana, serão 
feitas chamadas consecutivas, caso não haja o "quorum" necessário para 
continuação dos trabalhos ou para votação. A Presidência não encerrará a 
reunião. Irá suspendê-la e, de meia em meia hora, fará chamadas, até 
obtermos o "quorum" necessário para as matérias constantes na pauta. 

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

Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá 
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. 
Continua em discussão o veto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado 
Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
gostaríamos de continuar a discussão do veto aposto à Proposição de Lei n° 
58, que diz respeito ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais. Quero informar ao nosso telespectador que estamos no processo de 
obstrução e, portanto, é o momento em que as informações são trazidas para 
esclarecimento dos Srs. Deputados e de toda a população que acompanha 
os trabalhos da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Faço a leitura da correspondência do veto do Governador Itamar Franco: 
"Sr. Presidente, cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de 
atribuição que me confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do 
Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, que 
dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Minas Gerais - CBMMG - e dá outras providências. Para apreciação dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em anexo, as razões do 
veto". 

As razões do veto são por alguns conhecidas: por outros, não. Sobretudo 
por causa dos nossos telespectadores, vou ler as razões do veto do Sr. 
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Governador, para que, depois, possamos emitir nosso parecer e comentá-
lo. (-Lê as razões do Veto Parcial à Proposiçãio de Lei Complementar n° 58, 
publicadas no "Diário do Legislativo" de 14/12/99.) 

A primeira consideração que gostaria de fazer sobre essa mensagem do 
Sr. Governador é relacionada ao Poder Legislativo. No ano passado, 
experimentamos um desgaste extremamente grande desta Casa, quando 
discutimos a anistia dos policiais que fizeram greve na época do Governo 
anterior. Bastaria apenas um decreto do Sr. Governador para que a anistia 
fosse concedida, para que todo esse processo fosse desenvolvido. Mas ele 

,, encaminhou a esta Casa essa discussão indevida, descabida. Esse desgaste 
para a Casa foi muito grande. Agora, pelo mesmo motivo, ele inverte a 
situação, dizendo que a criação de unidades não deve ser uma proposta do 
Legislativo, pelo contrário, deve partir de um decreto do Executivo. Portanto, 
está muito escuro, está pouco transparente essa compreensão sobre os 
limites entre os Poderes Executivo e Legislativo. Sendo assim, percebemos 
que há uma conveniência muito grande por parte do Governo atual em usar, 
às vezes indevidamente, este Poder para ocultar, para não assumir, para 
deixar questões polêmicas sem a devida solução, sem a devida 
responsabilidade, transferindo-as para esta Casa. Quero deixar essa 
observação muito clara, porque a Assembléia Legislativa deve ser um Poder 
autônomo, que preserve sua autoridade como Poder juntamente com o 
Judiciário e com o próprio Executivo. Portanto, temos que refletir bastante 
sobre esse comportamento, sob pena de a sociedade, que nos acompanha 
diariamente, questionar a função desta Casa. Afinal, para que serve o 
Legislativo do Estado de Minas Gerais? Essa é uma questão grave, que 
coloca o sistema democrático em risco. Como Deputados, temos a obrigação 
de discutir com profundidade o relacionamento entre o Poder Executivo e o 
Legislativo. 

O Deputado Antônio Júlio, no ano passado, na Comissão de Justiça, 
reivindicou a criação de unidade do Corpo de Bombeiros em Pará de Minas, 
sua base política. Aquela cidade realmente merece a presença do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar, pois é uma cidade de porte médio, com vários 
prédios, trânsito intenso e problemas relacionados ao índice de urbanização 
elevado. A presença dos bombeiros em Pará de Minas se faz absolutamente 
necessária. 

Parabenizo o Deputado pela emenda apresentada ao projeto discutido no 
ano anterior, preocupado que é com sua base e empenhado que sempre está 
em defender os interesses daqueles que representa. 

Por falar em Corpo de Bombeiros, cabe aqui ressaltar que a unidade do 
Corpo de Bombeiros de Uberaba, que desejamos que cresça na hierarquia 
da corporação, tem desenvolvido um trabalho digno dos aplausos de toda a 
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comunidade. 

Recentemente, quando das inundações ocorridas em Uberaba, triste 
recordação do dia 8 de março, tivemos a presença efetiva, brilhante e heróica 
de vários policiais do Corpo de Bombeiros, salvando carros, motos, bens 
materiais e, sobretudo, vidas humanas. 

O que o Deputado Antônio Júlio está querendo para Pará de Minas, sua 
terra natal, é segurança para os momentos de infortúnio, aos quais, 
infelizmente, todas as cidades estão expostas. Parabenizo-o mais uma vez 
por isso e também ao Corpo de Bombeiros, pelos inegáveis serviços que 
constantemente têm prestado às comunidades. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, verificando a presença de apenas 

11 Deputados em Plenário, peço o encerramento da reunião. 
O Deputado Luiz Fernando - Sr. Presidente, peço recomposição de 

"quorum". 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Há, portanto, 

número suficiente para a continuação dos nossos trabalhos. Continua com a 
palavra o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Ficamos preocupados, na verdade, ao ver o 
Plenário vazio, sem número suficiente para toda essa discussão a respeito do 
veto do Sr. Governador do Estado. 

Para ajudar no esclarecimento, gostaria de fazer a leitura da Lei 
Complementar n° 54, de 1999. O projeto de lei nasce na Casa ou por 
iniciativa do Executivo ou do Judiciário e, quando tem a aprovação do 
Executivo, transforma-se em lei. Nesse caso é a Lei Complementar n° 54, de 
14/12/99, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

No projeto que deu origem a essa lei foi inserida emenda do Deputado 
Antônio Júlio, vetada pelo Sr. Governador Itamar Franco. É importante que 
saibamos o conteúdo da lei, para que os Deputados tenham consciência 
plena na hora de votar esse importante veto oposto pelo Governador Itamar 
Franco. (- Lê os arts. 1 o e 2° da Lei Complementar n° 54, publicada no "Diário 
do Executivo" de 14/12/99.) 

A Sessão n° 1 fala da competência do nosso Corpo de Bombeiros. (- Lê:) 
"Compete ao Corpo de Bombeiros Militar: coordenar e executar as ações de 
defesa civil, proteção e socorrimento público, prevendo: prevenção e 
combate a incêncio, perícia de incêndios e explosão em locais de sinistro, 
busca e salvamento". Nesse aspecto, gostaria de fazer uma observação 
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sobre as taxas que foram implementadas no ano passado, juntamente 
com aquelas famigeradas taxas, como narcotaxas e outras, que ensejaram 
um grande embate entre Situação e Oposição no Plenário, chegando até a 
desconsiderar o nosso Regimento Interno. 

Em que pese ao trabalho importante desempenhado pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado de Minas Gerais, a população hoje paga por esse 
serviço, e paga caro. Pior ainda, paga o rico como paga o pobre. Achamos 
que existe aí uma injustiça para com aqueles que têm pouco dinheiro e que 
pagam essas taxas, algumas exorbitantes, para que os policiais do Corpo de 
Bombeiros prestem um atendimento de socorro à comunidade. 

Faço essa observação porque taxa e multa não são componentes do 
orçamento do Estado. Essa é uma forma de embutir um imposto. 
Lamentavelmente, os Governos, não apenas esse, vêm se utilizando desse 
instrumento. Achamos que o atual fosse diferente, mas também está se 
utilizando das taxas e multas para arrecadar e para sugar mais dinheiro da 
comunidade rica e pobre e para engordar os cofres públicos. E quem sabe 
onde esse dinheiro está sendo usado? O dinheiro público do Estado de 
Minas Gerais ainda é muito mal gasto, como acontece também em outras 
instâncias governamentais. 

Coloco a palavra à disposição do nosso companheiro Deputado Alberto 
Bejani, do PFL, para que faça suas considerações. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Em primeiro lugar, gostaria de 
parabenizá-lo, Deputado Paulo Piau, e de ratificar tudo aquilo que V.Exa. 
disse. Se tivéssemos novos impostos e taxas, mas víssemos que estão 
melhorando os serviços da área da saúde, da educação e da agricultura, se 
víssemos que os funcionários estão sendo remunerados de maneira decente, 
podendo sair de casa com tranqüilidade, sabendo que ganham o suficiente 
para pagar o seu aluguel, sua energia elétrica, sua água, para dar roupas e 
alimentação decente para seus filhos, poderíamos dizer que o dinheiro 
estava sendo bem empregado. Entretanto, vemos que, apesar da criação de 
taxas e de impostos, estamos vivendo a mesma situação de dificuldade 
econômica. As reclamações são as mesmas: não há dinheiro para obras, vão 
estudar o aumento para o funcionalismo, e a Polícia Militar de Minas Gerais 
está passando por dificuldades terríveis. Eles só têm combustível para rodar 
durante 12 dias do mês. Depois, vem uma ordem do Comando dizendo para 
eles rodarem durante duas horas e pararem quatro. Assim, eles não podem 
atender às ocorrências com rapidez, e, pior ainda, vemos que a Polícia Militar 
do Estado de Minas Gerais está recebendo o fardamento picado. Um policial 
recebe uma sunga que geralmente vem pequena. E ele não tem como usá-la. 
Outro, recebe ... 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que se atenham ao 
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projeto em discussão. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Mas estamos fazendo isso, Sr. 
Presidente. Estamos ligando os fatos para mostrar que os funcionários do 
Estado não estão beneficiados com essas taxas, porque isso não está 
resultando em nada. É isso que estamos dizendo. Gostaria de concluir, em 
relação à Polícia Militar, que faz parte do Governo, que ela está totalmente 
jogada às traças. Os policiais militares merecem os nossos parabéns, porque 
amam o que fazem. Se olhassem o dinheiro, com certeza já não estariam na 
Polícia Militar, estariam procurando outro emprego. 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do grande líder da cidade 
de Juiz de Fora, que tanto trabalho tem prestado ao parlamento do Estado de 
Minas Gerais. 

Concedo aparte ao Deputado Hely Tarqüínio, da nossa querida cidade 
natal, Patos de Minas. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)* - Estou acompanhando sua 
exposição, na discussão desse projeto. Gostaria de parabenizá-lo e, ao 
mesmo tempo, reforçar a nossa posição. Em nome do PSDB, acreditamos 
que o Governador precisa fundamentar bem seus vetos, de acordo com a 
Constituição, a eça obedecendo sempre. Durante o ato da anistia, mandou 
para cá um projeto de lei que virou projeto de resolução, contrariamente a 
isso que estou dizendo. É isso que este Poder não está entendendo. 
Estamos precisando de um raciocíno lógico, embasado na Constituição. 
Parece que isso está faltando ao Governo, principalmente no que tange a 
uma corporação tão importante, salvaguarda das nossas vidas. 

Naquele momento, o ilustre Deputado Antônio Júlio ouve por bem solicitar 
essa criação por meio de lei complementar, na cidade de Pará de Minas, seu 
paraíso encantado, mas se viu frustrado, embora no texto do veto se diga 
que se vai criar por decreto. Não sei se concomitantemente ou não. De 
qualquer forma, está frustrando a população da região de Pará de Minas. A 
população está insegura. A nossa sobrevivência, por estar imperando toda 
essa violência, está ameaçada. Não temos indicadores sociais para impedir 
isso. Isso coincide com sua fala, para elaborar leis que permitam à população 
receber o respaldo do Governo. Nós, como representantes, estamos aqui 
para reforçar sempre o bem-estar da sociedade. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - O item seguinte, dentro das competências do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas Gerais, diz o seguinte: 
"Atender à convocação, à mobilização do Governo Federal, inclusive em caso 
de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou ameaça 
de sua irrupção, subordinando-se a força terrestre, para emprego em suas 
atribuições específicas, ao Corpo de Bombeiro Militar, e como participante da 
defesa interna e territorial". 

I 
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Essa informação é importante para o telespectador da TV Assembléia, 

para compreender que a força militar brasileira, embora seja uma corporação 
do Governo do Estado, está ligada ao Governo Federal, às forças maiores do 
Governo Federal. Portanto, as forças terrestres estariam subordinadas ao 
Exército Brasileiro, que poderá ser acionado em casos anormais. 

O terceiro item diz: "Coordenar a elaboração de normas relativas à 
segurança das pessoas e dos seus bens contra incêndios, pânico e outras 
previstas em lei no Estado". Realmente, é uma força muito importante que o 
cidadão tem porque ninguém sabe a hora em que vai acontecer um acidente, 
seja em casa ou na rua. Portanto, essa é uma atribuição dos bombeiros. 

Evidentemente, o Deputado Antônio Júlio quer levar esses serviços para a 
sua Pará de Minas, razão pela qual colocou essa emenda ao projeto que 
tramitou nesta Casa na reorganização do Corpo de Bombeiros. É um serviço 
extremamente essencial à toda sociedade. 

Quando se fala em incêndio, pânico ou outras competências previstas em 
lei, referimo-nos também aos acidentes de trânsito, que hoje são tão comuns, 
sobretudo nas cidades de médio e grande porte. Em Uberaba, por exemplo, a 
ação do Corpo de Bombeiros é espetacular no atendimento aos acidentados. 
Doamos ao Corpo de Bombeiros, com recursos de subvenção da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, uma ambulância de resgate. Digo mais uma vez 
que há uma baixa compreensão da aplicação desses recursos de subvenção 
social. Sugerimos à Casa que mostrasse à população os recursos aplicados, 
que fiscalizasse os recursos de subvenção, mas, infelizmente, pouca coisa foi 
feita nesse sentido. Mas faço questão de chamar a atenção para uma dessas 
aplicações: R$85.000,00 que estavam à minha disposição em 1997 foram 
aplicados na aquisição de uma ambulância de resgate em Uberaba. Já foram 
feitos aproximadamente 2 mil atendimentos com essa ambulância pelo Corpo 
de Bombeiros. Não compramos essa ambulância para escrever o nosso 
nome, isso é ilegal. Há Deputados que escrevem seus nomes em veículos 
que são públicos. Estamos cansados de ver isso por aí. Lamentavelmente, a 
justiça pouco faz para impedir isso. Compramos essa ambulância e a 
entregamos ao Corpo de Bombeiros Militar. Já são quase 2 mil atendimentos, 
são vidas salvas, são pessoas que se livram de ficar paraplégicas. Quem 
dera que cada cidade tivesse a corporação do Corpo de Bombeiros e uma 
ambulância de resgate para dar socorro no momento de infortúnio de 
qualquer pessoa. Essa é a evidência da importância do Corpo de Bombeiros 
nas cidades. 

O quarto item é: "Exercer a Polícia Judiciária Militar relativamente aos 
crimes militares praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo 
de Bombeiros Militar nos termos da legislação federal específica". Quer dizer, 
a polícia judiciária militar, outra importante ação que o Corpo de Bombeiros 
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O quinto item que, é o de atribuições ao Corpo de Bombeiros, diz o 
seguinte: "Incentivar a criação de bombeiros não militares e estipular as 
normas básicas de funcionamento e de padrão operacional". Nos países 
desenvolvidos, nos países europeus, nos países americanos, essa atividade 
é atípica. Pessoas da sociedade civil que não têm nada com o Governo nem 
com a corporação de defesa do cidadão, como é o caso do nosso Corpo de 
Bombeiros, se inscrevem nas brigadas de prevenção e de proteção à 
sociedade. No Brasil isso ainda ocorre pouco. E nós, do Poder Legislativo, 
temos de incentivar, cada dia mais, a própria corporação militar de bombeiros 
a buscar, na sociedade civil, aquelas pessoas que têm disposição para 
enfrentar problemas, seja de enchente, de incêndio ou de qualquer outro 
acidente, mas que elas estejam preparadas, treinadas, para prestarem um 
atendimento adequado ao cidadão. Não sou médico, mas há vários médicos 
aqui, e todos sabemos que, quando se atende um cidadão, às vezes basta 
que esse indivíduo seja mal transportado para que fique paraplégico. 
Portanto, treinar a população para os primeiros socorros, fazendo parte 
dessa grande brigada civil na proteção da sociedade, parece-me uma ação 
educativa e de segurança, extremamente importante para a população do 
Estado de Minas Gerais. Então, essa também é uma ação do Corpo de 
Bombeiros, e gostaríamos que ele, por meio do incentivo governamental, 
buscasse na sociedade, cada dia mais, essa organização. Hoje, não preciso 
de socorro, mas, amanhã, dele poderei precisar, e talvez não haja por perto 
um bombeiro, um policial ou uma pessoa adequada para ministrar os primeiro 
socorros. 

O item VI é "exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades 
civis que atuam em sua área de competência;". Isso também é o óbvio. 

"VIl - aprimorar recursos humanos, melhorar os recursos materiais e buscar 
novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população;". Nesse caso, 
temos mais é de parabenizar essa Polícia Militar, que, antes, incorporava o 
Corpo de Bombeiros, e que já tem mais de 200 anos de existência. Não 
tenho dúvida de que essa é a melhor Polícia Militar deste País, o que é fruto 
do trabalho de todos os governantes e comandantes de polícia que passaram 
por este Estado, que vieram orientando, treinando e capacitando nossos 
policiais para que eles possam propiciar, da maneira mais adequada 
possível, segurança à população. Então, só me resta parabenizar a gloriosa 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Fazendo um rápido desvio, nós, 
que hoje estamos trabalhando na CPI do narcotráfico, sabemos que nossa 
Polícia Militar é séria; tem seus desvios de conduta, sim, mas é séria e 
competente, e acho que é disso que nossa população precisa. 

.r-
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O Art. 4° da Lei n° 54 é "Ao Corpo de Bombeiros Militar é assegurada 

autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente: 
I -elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua 

implementação segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado; 
11 - elaborar folha e demonstrativos de pagamento e decidir sobre a 

situação funcional de seu pessoal, ativo e inativo, constituído pelos militares, 
integrantes dos quadros específicos da corporação;". 

Também aqui quero fazer uma menção especial ao nosso Corpo de 
Bombeiros, com relação ao apoio governamental que esse grupo recebe. O 
Governo, de maneira geral, em qualquer instância - federal, estadual ou 
municipal-, tem três funções indelegáveis: a justiça, a fiscalização e o poder 
de polícia. Evidentemente, se indelegáveis, são atribuições de primeira 
ordem para que um governo possa atuar. Como pesquisador que sou, 
sempre defendi a atenção do Governo às áreas de ciência e tecnologia e, 
logicamente, de educação - aliás, "educação e saúde" é o discurso que está 
na boca de qualquer político ou candidato. Mas acho que até educação, 
ciência e tecnologia são atribuições delegáveis, porque a iniciativa privada 
poderá tomá-las a seu cargo - evidentemente, exagerando esse processo de 
a iniciativa privada assumir tudo. Mas o poder de polícia, o poder de justiça e 
o poder de fiscalização são atribuições indelegáveis. Portanto, como 
cidadãos, temos de cobrar das instâncias governamentais - e não só do 
Governo do Estado de Minas Gerais - uma atenção especial. O Brasil, em 
termos de fiscalização, exibe uma precariedade muito grande. Essa é uma 
das razões de este País estar tão desorganizado. 

Com relação ao policiamento, sentimos a falta de policiamento tanto da 
Polícia Militar, quanto do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Civil. A Polícia 
Federal, nem se fala, tem um contingente extremamente diminuto. 
Deveríamos ter 70% ou até mais do que esse número de policiais federais 
pa~a o Brasil ter o mínimo de contingente, que na verdade não tem. 

E claro que nosso assunto aqui é o Corpo de Bombeiros que também 
precisa ter um contingente maior, pois várias cidades não têm esse serviço e 
esse apoio, como é o caso de Pará de Minas, que já é uma cidade de porte 
médio e não tinha ainda os serviços da forma que deveria ter. 

"li -executar contabilidade própria; 
IV- adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos. 
§ 1o - As atividades de planejamento e orçamento, de administração 

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Comando-
Geral da corporação e tecnicamente às Secretarias de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, respectivamente. 

§ 2° - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros 
órgãos e entidades de Administração Pública Estadual, as atividades de 
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administração, inclusive de seu pessoal militar, subordinam-se técnica e 
administrativamente ao Comando-Geral da Corporação". O que é óbvio 
também. 

"Art. 5° - O Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao 
Governador do Estado". Essa é outra informação interessante para a 
comunidade de Minas Gerais pois, na verdade, o Corpo de Bombeiros tem 
um Comandante-Geral, a partir da separação da Polícia Militar, que tem um 
comando próprio. Constitucionalmente, o Governador do Estado é o 
comandante máximo das forças militares do Estado de Minas Gerais, que por 
sua vez estão ligadas às forças militares da área federal dentro de um 
processo de segurança de toda a nação brasileira. 

"Art. 6° - A administração, o comando e o emprego da corporação são de 
competência e responsabilidade do Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros, assessorado pelas unidades de direção. 

Seção 11 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 7°- O Corpo de Bombeiros Militar estrutura-se em: 
I - Unidades de Direção Geral;" 
Isso foi separado agora, depois que o Corpo de Bombeiros passou a ser 

uma unidade independente da Polícia Militar. Então, ele tem a unidade de 
direção, de comando. 

"11 - Unidades de Direção Intermediária; 
111 - Unidades de Execução. 
Art. 8° - As Unidades de Direção Geral exercem o comando e a 

administração da Corporação, cabendo-lhes: 
a) planejamento geral e organização da Corporação, atendidas as 

necessidades de pessoal e material, e os seus objetivos;" 
Evidentemente que, com essa separação, esperamos que o Comandante 

tenha mais força, porque em vez de ele estar ligado ao Comandante da 
Polícia Militar, ele está ligado, como Corpo de Bombeiros, diretamente ao 
Governador do Estado. Esperamos que o Corpo de Bombeiros, depois de 
separado da Polícia Militar tenha agora um tratamento especial para que 
possa ser cada dia mais eficiente na sua tão importante ação. 

"b) acionar, por meio de diretrizes e ordens, as unidades de apoio e as de 
execução, fiscalizando-as e coordenando-as. 

Art. 9° - As Unidades de Direção Intermediária são responsáveis pela 
condução das respectivas unidades nas atividades de pessoal, material e 
operacional da Corporação, de acordo com as diretrizes e ordens das 
Unidades de Direção Geral." 

Portanto, claro, obedecendo à hierarquia, que é um comportamento tão 
elogiado dentro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, sem o qual, 
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"Art. 1 O - As Unidades de Execução realizam as atividades operacionais e 
de apoio, de acordo com diretrizes das Unidades de Direção." 

Portanto, temos o comando geral, a direção geral, as unidades 
intermediárias e as unidades de execução dentro do Corpo de Bombeiros. A 
esses bombeiros, pessoas que estão na linha de frente do trabalho, 
enfrentando incêndios, enchentes, pessoas acidentadas, doentes, etc., 
devemos dar o nosso voto de louvor. São os heróis tão pouco conhecidos 
pela nossa comunidade. Devemos, como representantes de uma 
comunidade, transferir a eles os nossos votos de agradecimento e parabéns 
pelo seu trabalho tão eficiente. 

"Art. 11 - As Unidades de Direção Geral compõem o Comando-Geral da 
corporação, compreendendo: 

a) Gabinete do Comandante-Geral; 
b) Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar. 
Art. 12 - O Comandante-Geral será preferencialmente um Oficial da ativa 

do último posto do Quadro de Oficiais BM, podendo ser um Oficial da reserva 
que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo 
privativo do último posto da corporação." 

Isso é importante porque não se pode, evidentemente, pegar alguém que 
não seja preparado para essa área e colocá-la no Comando-Geral do Corpo 
de Bombeiros, porque a corporação sofre com relação a sua eficiência. 

"§ 1° - O Comandante-Geral é o responsável pelo comando e 
administração geral da corporação. 

§ 2° - O provimento do cargo de Comandante-Geral será feito por ato do 
Governador do Estado." 

Já que o Governdor é o comandante maior, supremo dos militares, 
evidentemente cabe a ele designar um Comandante que seja da sua inteira 
confiança. 

"§ 3° - O Comandante-Geral tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário de Estado. 

§ 4° - O Comandante-Geral disporá de assistentes e de ajudantes-de-
ordens. 

§ 5° - O oficial que estiver no exercício do cargo de Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar tem precedência hierárquica e funcional sobre 
todos os oficiais da corporação." 

Esse projeto é importante, porque pressupõe que toda lei seja discutida por 
toda a sociedade, já que é discutida no parlamento que representa o povo de 
Minas Gerais, para que essa hierarquia e disciplina fique bem-consolidada na 
cabeça de todos os mineiros. 
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"Art. 14- Ao Estado-Maior compete: 
a) o estudo, planejamento, coordenação, fiscalização e controle de todas 

as atividades da corporação;" 
Portanto, podemos compreender que a polícia também tem um instrumento 

de planejamento que suplanta hierarquicamente. 
"b) a elaboração das diretrizes e ordens do Comando às unidades de 

direção intermediária e de execução. 
Parágrafo único- O Estado-Maior é constituído por: 
I - Chefe do Estado-Maior; 
11- Subchefia do Estado-Maior; 
111- Seções do Estado-Maior. 
Art. 15 - O Chefe do Estado-Maior" - ele é nomeado pelo Governador do 

Estado, mediante indicação do Comandante-Geral -"acumula as funções de 
Subcomandante da corporação e é o substituto eventual do Comandante-
Geral". O cargo de Chefe do Estado-Maior é privativo do Coronel da ativa, 
que terá precedência hierárquica sobre os demais Coronéis. 

"§ 1° - O Chefe do Estado-Maior dirige, orienta, coordena e fiscaliza os 
trabalhos do Estado-Maior, exercendo as funções administrativas que lhe 
competem e lhe forem delegadas pelo Comandante-Geral. 

§ 2° - O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior é o Coronel mais 
antigo do Quadro de Oficiais BM em atividade na corporação. 

§ 3°- O Chefe do Estado-Maior tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário Adjunto de Estado. 

§ 4° - Os cargos de Subchefe do Estado-Maior e de Seções serão 
ocupados por Tenentes-Coronéis, e suas atribuições serão definidas em 
regulamento próprio." 

Portanto, é interessante mostrar que, quando se tem um sistema de 
promoção dos militares, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de 
Bombeiros, essa promoção será, sobretudo, por merecimento. Que as 
pessoas que tiverem aptidão e competência para estar na corporação 
possam, ao longo dessa escala hierárquica, sair de um simples bombeiro, 
com sua atividade menos complexa, e chegar ao Comando do Corpo de 
Bombeiros, como é o caso da Polícia Militar. 

Encerrando minha participação, solicito aos Deputados que derrubemos o 
veto do Governador, porque, se existe um vício de inconstitucionalidade, a 
aprovação de toda a lei significa que corrige tal vício. Não haveria, portanto, 
necessidade do veto. Se o derrubarmos, não haverá alteração, porque a 
proposta do Governador é criar por meio de decreto. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, vejo que as várias comissões já 

se encerraram, como é o caso da Comissão de Agropecuária. Portanto, o 
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número de Deputados é insuficiente para que possamos continuar a 
discussão desse projeto de lei, que é tão importante para o conhecimento de 
todos, para que possamos, evidentemente, derrubar o veto à emenda do 
Deputado Antônio Júlio. Portanto, peço a V. Exa. o encerramento, de plano, 
da reunião. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Recomposição de "quorum", Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - É regimental. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à chamada 

28 Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos nossos 
trabalhos. Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 
Deputada Maria José Haueisen, senhores e senhoras; mais uma vez, subo a 
esta tribuna para discutir o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 
n° 58, veto oposto pelo Governador do Estado. 

A Proposição de Lei Complementar n° 58 dispõe sobre a organização 
básica do Corpo de Bombeiros Militar e dá outras providências. Esse veto 
parcial está formulado nos seguintes termos: (-Lê:) "Mensagem 106/99, à 
Comissão Especial, Belo Horizonte, 13 de dezembro". 

Sr. Presidente, 13 de dezembro me lembra o aniversário de um dos atos 
mais infames da história recente deste País, o aniversário do Al-5, que 
atingiu muitos brasileiros. Tenho a honra e o privilégio de ter sido um deles. 
Fui levado a julgamento por um tribunal militar de Juiz em Fora, por defender 
a democracia em nosso País, ao lado de muitos companheiros. Tenho 
orgulho de ter meu nome, de ter em meu currículo, em minha história de vida, 
em minha trajetória pessoal esse privilégio. O Al-5, de 1968, impediu que as 
ações que interpúnhamos à arbitrariedade do Governo Militar anulassem os 
processos a que estávamos submetidos. Por causa disso, por causa dessa 
arbitrariedade, eu e um grupo enorme de jovens brasileiros fomos levados às 
barras da Justiça Militar, num gesto de covardia e de agressão aos direitos 
de cidadania. 

Digo isso para lembrar que, naquela época, com apenas 18 anos, já fazia o 
que estou fazendo aqui, hoje, defendendo a democracia e o funcionamento 
independente dos Poderes, agredido também, de maneira covarde e torpe, 
por esse Governador que não respeita a democracia, por esse Governador 
Itamar Franco, que não sabe conviver com o regime democrático, por esse 
Governador que se julga o imperador da Abissínia, que acha que tudo pode e 
não pode ser contestado, desrespeita este, que é um Poder independente, 



"' u 

o 

o 
<I> ... 
= o 
<I> ;;; 
o 

-::: 

"' o 
·< 

c 
g_ 
o 
<I> 
<I> o 

521 
tem de ter soberania, independência e altivez para, entre suas atribuições 
constitucionais, fiscalizar os atos do Poder Executivo. 

No entanto, esse Governador não tem noção de limites. É um Governador 
imperial, que nos agride de várias formas. Uma delas, como iremos examinar 
nos próximos 54 minutos que temos para discutir mais essa agressão do 
Governo de Minas à autonomia e independência do Poder Legislativo de 
Minas Gerais, é o desrespeito com que trata não a mim, que não votei nem 
tenho compromisso com ele, mas o desrespeito com que trata um Poder 
independente, que deveria ser respeitado em sua soberania, e também o 
desrespeito a cada um dos 77 Deputados que foram eleitos não pelo 
Governador, mas pela vontade soberana do povo de Minas Gerais. 

Mas nada disso basta a esse homem, que, no dizer de Tancredo Neves, é 
movido pelo ódio. Tancredo dizia: "Itamar guarda ódio na geladeira". E esse 
ódio não tem limites. E ele não tem limites no desrespeito que comete contra 
cada um de nós, inclusive com os Deputados que, de forma leal e de acordo 
com sua consciência e independência, decidiram - e eu os respeito a todos -
fazer parte da base do Governo. É um direito de cada um de nós. 

No caso específico do PSDB e do PFL, as urnas determinaram que 
deveríamos ir para a Oposição, porque a democracia pressupõe o 
estabelecimento do contraditório. É nosso dever e nossa obrigação para com 
nossa consciência e a população de Minas Gerais cumprirmos o papel de 
fiscalizar o que está acontecendo hoje, no Estado de Minas Gerais. 

Mas eu dizia que respeito a cada um, de todos os partidos políticos, todos 
que, no Governo passado, tiveram motivos para dar sustentação política ao 
Governo honrado de Eduardo Azeredo. Não estou aqui para questionar a 
vontade pessoal, soberana e inatacável de cada um dos senhores. No 
entanto, nem a esses que têm mostrado lealdade ao Governo, que têm 
mostrado disposição em cumprir aqui a vontade do Governo, nem a esses, o 
Governador dá o tratamento de respeito que todos nós merecíamos, inclusive 
nós, da Oposição. E uma prova cabal disso é a agressão e o desrespeito que 
ele comete com esse veto a um dos mais importantes Deputados da base 
governista nesta Assembléia. É evidente que me refiro ao Deputado Antônio 
Júlio. Vou demonstrar que, nesse veto parcial, nem mesmo os Deputados 
que compõem sua base estão isentos de receber um tratamento 
desrespeitoso por parte do Governador . 

Antes de tecer comentários sobre esse comportamento e a evolução dessa 
história, lembro que essa lei teve um triste começo nesta Casa, com uma 
mensagem do Governador, que representou uma vergonha para a vida 
pública e a história da administração pública. Foi aquela vergonhosa 
mensagem da anistia aos policiais militares: uma anistia geral, irrestrita, 
ampla, sem exame de nenhuma natureza, dando direito à aposentadoria 
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integral e a benefícios de toda a natureza. Essa foi a origem de toda essa 
história, que tem um de seus desdobramentos nesse veto parcial à 
Proposição de Lei Complementar n° 58. 

Questões de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, antes de continuar a minha 

fala, quero entender direito o que foi dito pelo Presidente Anderson Adauto. 
Ele disse que seriam feitas chamadas regulares de meia em meia hora, como 
se esta. Casa fosse um colégio de irmãs de caridade. Mas, sem querer 
discutir a decisão do Sr. Presidente, quero saber se cabe a mim falar para um 

;·~: Plenário não apenas desatento, mas vazio. Podemos contar- e posso ajudar 
V. Exa. - e verificar que existem dez Deputados em Plenário. É isto mesmo 
que eu tenho de fazer: falar para qualquer número de Deputados, 
independentemente desse número? O Plenário pode estar vazio? Essa é a 
forma que se encontrou para enfiar goela abaixo desta Casa a vontade do Sr. 
Governador? Se for assim, vou cumprir meu papel com disciplina e carregar 
a minha cruz. Mas vejo que, neste momento, temos 15 Deputados, contando 
comigo. Se for assim, seguirei em frente. É esse o entendimento da Mesa? 
Sabemos que as comissões já não estão trabalhando. 

O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, gostaria de pedir a 
recomposição de "quorum", tendo em vista que existem vários projetos 
importantes que deverão ser votados nesta semana. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência fará a recomposição de "quorum", mas, 
antes, gostaria de dizer ao Deputado Amilcar Martins que entendemos que o 
Presidente da Casa disse que a recomposição de "quorum" seria feita se 
necessário fosse, uma vez que temos a necessidade de votar os vetos e 
projetos que estão em pauta. 

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados, para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Há "quorum" 

para a continuação dos trabalhos. Continua com a palavra o Deputado 
Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos 
continuar esta discussão tão relevante para o futuro de nosso Estado, a qual, 
infelizmente, por diversas razões, não pode contar com a atenção de um 
número expressivo de parlamentares. Ainda assim, sigo a minha linha de 
raciocínio para mostrar, para demonstrar que as razões do veto apresentadas 
pelo Governador representam, efetivamente, um desprestígio, um 
desrespeito à autonomia desta Casa Legislativa. De uma maneira mais 
específica, mais direta, mais individual, é um desrespeito à vontade 
manifestada por um Deputado que faz parte da base governista, que está 
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presente neste Plenário, que representa os interesse da sua região, de 
sua cidade, Pará de Minas. Nem com todas essas razões, nem por todos 
esses motivos, houve um momento em que não fosse o de autoritarismo, de 
vontade férrea, não houve um momento de gentileza, de respeito, por parte 
do Governador Itamar Franco a um Deputado da importância do Deputado 
Antônio Júlio, a quem todos nós queremos tão bem. A Mensagem n° 106/99, 
que propõe Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, assinada 
pelo Governador Itamar Franco e enviada a esta Casa no dia 13 de 
dezembro - como disse, de triste memória para a democracia brasileira -, 
está redigida nos seguintes termos. (- Lê:) "Sr. Presidente, cumpre-me levar 
ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuições que me confere o art. 
90, VIII, c/c art. 70, 11, da Constituição do Estado, opus veto parcial à 
Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a organização 
básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá 
outras providências. Para apreciação desta egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões de veto. Atenciosamente, Itamar 
Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.". Esta 
mensagem foi publicada no "Diário do Legislativo" no dia 17/12/99. 

Para melhor compreensão da matéria de que estamos tratando, solicito a 
atenção dos Deputados para a leitura integral das razões do veto 
apresentado pelo Governador Itamar Franco à Proposição de Lei 
Complementar n° 58, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências. 

As razões do veto são as que se seguem. (- Lê:) "Ao considerar, para 
sanção, a Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - e dá outras providências, sou conduzido a opor veto ao § 3° do 
seu art. 26, tendo em vista razões de ordem legal e interesse administrativo. 

A lei complementar tem como função precípua a regulamentação dos 
textos constitucionais. A Constituição, muitas vezes, cria situação que exige o 
estabelecimento de normas complementares de forma a efetivar suas 
disposições de cunho simplesmente programático. Dessa forma, a lei 
complementar não pode fugir muito de suas características, especificando 
determinadas questões que caberiam à lei ordinária ou, simplesmente, ao 
decreto do Executivo." 

Chamo a atenção para esse trecho das razões do veto, pois vou discuti-lo 
em seguida. Um ponto para o qual eu chamaria a atenção dos Srs. 
Deputados é que, no momento de dar anistia aos policiais militares, o que 
poderia, deveria e teria de ter sido feito por decreto do Executivo, o 
Governador Itamar Franco não teve a coragem cívica - não quero ser 
deselegante com ele, não quero dizer que ele se acovardou, prefiro dizer que 
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O Deputado Antônio Genaro (em aparte)*- Obrigado. Apenas percebo em 
V. Exa. a competência da articulação de argumentos e a habilidade no uso 
da linguagem. Falta de coragem cívica nada mais é do que um eufemismo de 
covarde. Quando queremos ser delicados, em vez de dizer "ele morreu", 
dizemos "ele passou para o Senhor". Então, falta de coragem cívica nada 
mais é do que um eufemismo de covarde. Só isso. 

O Deputado Amilcar Martins - Agradeço o aparte do Deputado Antônio 
1.' • Genaro, percebo que acompanha com atenção meu pronunciamento. 

Respondendo a esse aparte, devo dizer a V. Exa. que, na verdade, é 
fundamental que os debates sejam mantidos em alto nível. As referências à 
figura do Governador, um Governador honrado, cujo Governo tem cometido 
deslizes, mas é um Governador honrado, devem ser feitas com respeito. É 
preciso poupar o Governador de certos adjetivos, que nada acrescentariam 
ao conteúdo do debate. 

Portanto, digo e retomo minha linha de argumentação. Naquele momento, 
sim, cabia um decreto, o Governador resolveria a questão com competência 
e autoridade. Como Chefe do Executivo, Comandante-em-Chefe da Polícia 
Militar, chegou a dizer em público que vestiria a farda, todos se lembram 
disso. Vimos uma foto patética, ainda que não estivesse fardado, batendo 
continência, estava com um b_lazer vermelho, num arremedo de 
acampamento militar em Furnas. E um gesto inédito na história da vida 
pública neste País: um civil batendo continência para um comandante militar. 
Mas, de qualquer maneira, com suas peculiaridades, idiossincrasias, essa 
cena foi registrada por vários jornais, na revista "Veja", vimos o Governador 
Itamar Franco batendo continência para um comandante militar. 

Enfim, digo isso para lembrar que ele tinha autoridade absoluta, seria um 
ato jurídico perfeito, naquele momento em que dizia ter um compromisso de 
campanha de anistiar os policiais militares que participaram daquele 
movimento grevista, para fazer o que não fez. Preferiu enviar uma mensagem 
à Assembléia Legislativa, propondo que alguns jovens militares, com um ou 
dois anos de caserna, com 18 ou 19 anos, alguns, inclusive, já cometeram 
falhas disciplinares graves, fossem anistiados. Em vez de enviar um decreto 
assumindo integralmente a responsabilidade por seus atos, preferiu o 
Governador enviar uma mensagem tosca, arrevesada, sem pé nem cabeça, 
à Assembléia Legislativa, como se estivesse transferindo a ela a 
responsabilidade daqueles atos, dando anistia integral. Mais do que a anistia, 
deu aposentadoria integral e definitiva a todos aqueles militares. 

Faço esse comentário para explicar que, nas razões do veto, o Governador 
alega que alguns atos administrativos devem ser feitos através de um decreto 
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do Executivo. Concordo com o Governador quando faz essa afirmação. 
Discordo de sua atitude, porque foram usados dois pesos e duas medidas. 
Se, no momento da anistia aos militares, não foi feito um decreto do 
Executivo, por que, agora, para justificar esse veto parcial, que é oposto à 
Proposição de Lei Complementar n° 58, o Governador alega que o mais 
correto, do ponto de vista administrativo e do arcabouço jurídico do Estado, 
seria tomar essa providência? 

Vamos entrar no mérito. Estou me referindo, evidentemente, à criação de 
uma unidade do Corpo de Bombeiros em Pará de Minas. Essa é uma 
proposta legítima e correta do Deputado Antônio Júlio. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte) - Estou observando, não só 
nesse pronunciamento de V. Exa. com relação a esse veto, mas também em 
outro, pela manhã, uma preocupação muito grande da parte de V. Exa. -
aliás, tem sido a tônica de seus pronunciamentos, quando observa as 
questões que julga de interesse - em buscar atacar a pessoa do Governador 
Itamar Franco. Quero solicitar a V. Exa. que faça uma reflexão mais profunda 
com relação a esses ataques imotivados, até porque- já tive a oportunidade 
de me pronunciar a esse respeito - a biografia do Governador Itamar Franco 
fala por sua vida pública. Sua vida pública é a de homem inatacável, correto, 
ético, comprometido com os interesses públicos. 

Estou aparteando V. Exa. para buscarmos juntos uma reflexão, porque 
essas considerações não acrescentam nem enriquecem o processo 
legislativo. Ao contrário, elas vêm, certamente, representar uma perda da 
qualidade dos argumentos de V. Exa. em seus questionamentos. Portanto, 
tomo a liberdade de fazer essa intervenção, com esse apelo, de certa forma 
buscando que este Plenário se conscientize de que o engrandecimento do 
Poder Legislativo se dá de forma construtiva, com fundamentação e com 
argumentação, e não com ataques pessoais a indivíduos sabidamente 
honrados, que têm uma vida de serviços prestados não só ao nosso Estado, 
mas também ao País. 

O Deputado Amilcar Martins -Agradeço o aparte do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, Líder do Governo nesta Casa, uma pessoa por quem -já disse várias 
vezes e repito mais uma vez - tenho não apenas um enorme respeito como 
parlamentar, mas também um apreço pessoal. Portanto, escuto com atenção 
todos os argumentos e todo o posicionamento apresentado pelo Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Apenas peço vênia a V. Exa. para discordar de que 
seja intenção deste Deputado fazer ataques pessoais à figura do 

~ Governador. Hoje, pela manhã, fiz um rápido pronunciamento, discutindo 
~ uma outra questão, que era a possibilidade da vinda dos representantes da 
I FHEMIG para discutir denúncias de atos administrativos inadequados 

naquela instituição. Está registrado nos anais desta Casa que devo ter o 
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repetido seis vezes, talvez dez, reiteradamente, sobre a honradez do 
Governo Itamar Franco e da pessoa do Governador Itamar Franco. Ele é um 
homem honrado. Então, fiz questão de ressalvar isso. Ainda agora, 
interpelado pelo Deputado Antônio Genaro, fiz questão de dizer que, na 
verdade, ataques pessoais ou palavras desrespeitosas ao Governador nada 
acrescentariam à qualidade dos debates. É função da Oposição estabelecer 
o contraditório e fiscalizar o Poder Executivo, mas não é minha intenção 
pessoal nem de meus colegas da Oposição denegrir a imagem pessoal do 
Governador. Quero, sim, fazer uma defesa apaixonada da autonomia do 
Poder Legislativo, que - acho -, com esse veto parcial do Governador, está 
sendo desrespeitado. Essa é uma questão substantiva, é uma questão de 
fundo, é uma questão de princípio que deve ser discutida. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)*- Estamos seguindo, atentamente, 
a sua exposição, o seu argumento com relação a esse veto parcial imposto 
pelo Governador ao projeto de lei do Deputado Antônio Júlio. Gostaríamos de 
corroborar suas palavras, assim como as do Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Quero reiterar que todos nós, do Poder Legislativo, 
temos consciência de que o Governador é um homem probo, honrado e que 
tem um passado, inclusive, de Presidente da República. Ele prestou grandes 
serviços ao Brasil, mas, desde o primeiro dia em que ele assumiu o Governo, 
estava comandando esta Casa, através de uma eleição em que ninguém da 
Oposição participava. Devemos repetir isso, sim, porque este Poder está 
submisso e temos que acordar para isso, porque o Governador passa e os 
Deputados, às vezes, são reeleitos, como é o caso de muitos aqui. Então, 
não estamos aqui só para jogar flor para o Governador. Temos que cobrar, 
sim, como está cobrando o Deputado Amilcar Martins. Não é só para esse 
Governador, seria também para os outros que passaram e que virão. Este 
Poder tem que se valorizar. Em que pese à confecção das leis sob a égide da 
submissão, este Poder tem que ficar independente. Montesquieu, na sua 
utopia, lançou os três poderes independentes. No Brasil, depois de 500 anos, 
isso ainda não vingou. 

Quando o Governador entende que deve ser decreto, é decreto; quando 
entende que é lei complementar, é lei complementar. Quem sabe ele quer 
uma lei ordinária, o que, sabemos, não pode ser feito? Por que não se coroa 
logo a vontade do Deputado? 

Estamos falando sempre aqui que os Deputados fazem as leis, e, para 
nossa vergonha, 95% delas são recusadas no Palácio. As que são 
sancionadas não são regulamentadas com o divino decreto de algum 
Governador que passe por lá. 

A critica que estamos fazendo não se dirige apenas ao Governador Itamar 
Franco, mas, no momento, é ele quem está ocupando aquele posto. A critica 
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agora é dirigida a ele, e estamos, ao mesmo tempo, apontando um vício 
desta Casa. 

Não estamos exaltados. O que estamos reivindicando todo o tempo é a 
lisura e a independência do Poder Legislativo, pois, com a liberdade de falar 
e de atacar que existe aqui e com essa prática de submissão, o Poder 
Legislativo jamais alcançará seu objetivo prático, que é, sobretudo, garantir o 
bem-estar ao povo de Minas Gerais. À medida que nos vamos submetendo, 
a vontade do povo fica submissa, e o império do Executivo, cada vez mais 
forte. 

Ilustre Deputado Amilcar Martins, pedimos-lhe a palavra apenas para 
corroborar sua posição. Queremos continuar ouvindo a brilhante defesa do 
Poder Legislativo que V. Exa. está fazendo esta manhã. 

O Deputado Amilcar Martins - Agradeço as palavras do líder do meu 
partido, desse homem que, com tanta dignidade, tem liderado a Oposição 
nesta Casa e cumprido a tarefa de preservar a autonomia e a independência 
do Poder Legislativo, que, volto a dizer, é dever constitucional de todos nós 
que trabalhamos nele. 

Jamais me furtarei a repetir que somos um Poder independente e que não 
podemos abrir mão dessa independência e dessa soberania, para, então, 
com altivez, podermos cumprir uma segunda função constitucional que é 
nossa, qual seja a de fiscalizar o Poder Executivo. 

É com absoluta serenidade, é com o espírito desarmado que venho à 
tribuna fazer essa consideração, porque entendo que o Governador nos 
atinge com sua vontade imperial, ao apresentar veto parcial que recai sobre a 
iniciativa do Deputado Antônio Júlio, um dos Deputados mais honrados, mais 
presentes e mais corretos que conheço, um político que, com galhardia, 
defende os interesses do povo de sua região e de seu município. 

Quero entender por que, em certos momentos, as coisas devem ser feitas 
por decreto do Executivo e, em outros, por legislação da Assembléia 
Legislativa. É dessa incoerência que me cabe suspeitar, com absoluto 
respeito à figura do Governador, que praticamente não conheço e que, pelo 
andar da carruagem, não irei conhecer. 

Cabe dizer, no entanto, que dessa forma o Governador fere de morte nossa 
independência e nossa autonomia. Por que a coisa não pode ser feita por lei 
complementar? A sanção do Governador poderia resolver qualquer eventual 
vício de origem. Todos nós sabemos disso. O Governador não abre mão de 
deter o poder exclusivo, quando é de seu interesse e de sua vontade, de 
tomar essas iniciativas, porque esse é um projeto simpático, é um projeto que 
cria uma unidade do Corpo de Bombeiros. 

Existe uma instituição mais respeitável, mais simpática à opinião pública do 
que o Corpo de Bombeiros? Claro que não. Uma das poucas unanimidades 
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Nesse momento, o Governador passa a mão nos louros e diz que isso deve 
ser feito por decreto. Quando se trata de assunto polêmico, de assunto que o 
desgasta, ele prefere jogar a responsabilidade de um compromisso que foi 
seu, que foi pessoal, à Assembléia Legislativa. 

É sobre essa contradição patente na exposição de motivos - e vejo que o 
tempo já vai longe, não sei se terei tempo de acabar de ler uma página das 
razões do veto - que desejo falar, mas precisaria de muitas horas para 
examiná-la com a atenção que o projeto merece. Precisaria de muitas horas 
para entrar nos meandros de cada artigo, de cada aspecto a ser examinado 
aqui. No entanto, o Regimento só nos permite 1 hora. 

Mas tenho a certeza de que outros Deputados virão a esta Tribuna para 
complementar o exame cuidadoso e criterioso desse veto do Governador. É 
tarefa desta Assembléia Legislativa discutir os vetos do Governador. 

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis (em aparte) - Agradeço o aparte que 

generosamente me é concedido pelo Deputado Amilcar Martins, já que ele 
mesmo disse que tem muita coisa a ler, mas os 60 minutos serão escassos 
para discutir o projeto e fazer a obstrução regimental que lhe é permitida. 

Saúdo V. Exa por usar a tribuna com competência. Não entro no mérito do 
seu posicionamento político, mas quero dizer que nem sempre o papel 
obstrutivo é compreendido. Muitas vezes essa discussão é enfadonha para 
muitos Deputados que não entendem que esta Casa é democrática. Entre 
essas palavras, que podem ser enfadonhas, nem todas as pérolas são 
atiradas aos porcos. Particularmente, estou atento ao que diz V.Exa. 

No início de seu pronunciamento, V. Exa. falou sobre seu papel 
oposicionista contra a ditadura militar. Cumprimento-o pela coragem com 
que, aos 18 anos, enfrentou as forças da repressão, em defesa da 
democracia brasileira. Sei que no julgamento de Juiz de Fora V. Exa. já 
estava ao lado de Célio de Castro, José, Evilásio Teubuer e outros. 

O Deputado Amilcar Martins - Na verdade, se V. Exa. me permite, estava 
ao lado daqueles que hoje são seus companheiros de partido. Estava ao lado 
do Paulo Elisiário, ao lado do Haroldo e de outros companheiros queridos, 
que hoje estão no PPS e naquela época estavam no PCB. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Sabemos que há telespectadores 
da TV Assembléia que estão acompanhando este debate. Quero saudar mais 
uma vez sua participação na luta pela democracia. Ao mesmo tempo, quero 
demonstrar que tenho respeito por V. Exa., porque, enquanto Secretário da 
Casa Civil, num gesto não só de grandeza, mas de reconhecimento das 
carências da minha cidade, Muzambinho, num trabalho que V. Exa. fez por 
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mim, Deputado na legislatura passada, autorizou a liberação de uma 
verba de R$55.000,00 do Governo do Estado para a construção de uma 
cadeia em Muzambinho, município sede de comarca e que havia oito anos 
carecia de uma cadeia pública. 

Tenho de reconhecer isso para mostrar aos companheiros que hoje 
exercem um mandato na Assembléia que temos atitudes nesta Casa que 
podem ser muitas vezes parecidas com comportamentos anfóteros, de lá e 
de cá. Mas não é isso, a vida continua, as posições mudam. E o Deputado 
sabe da minha oposição ao Governo Fernando Henrique desde quando era 
Secretário de Estado. Eu participava, aqui, da base de apoio ao Governo 
Azeredo, mas tecia críticas ao Governo Fernando Henrique. 

Gostaria de dizer a V. Exa. que a minha ruptura com o Fernando Henrique 
se deu por razões de entendimento ideológico no que tange a privatizações, 
com o que não concordo nem dentro do meu partido, o PPS. Meu partido, 
muitas vezes, adota uma posição de defesa de certas privatizações, com o 
que não concordo. No que diz respeito ao processo de privatização, é 
possível que eu esteja até mais à esquerda que o próprio PT nesta Casa. 

Faço essas considerações para demonstrar o que penso, porque estou 
hoje na base de apoio ao Governo, pois entendo que o Governador Itamar 
Franco tem nesse momento, como disse o Líder Alberto Pinto Coelho, em 
sua intervenção, um papel histórico de defesa de alguma coisa que 
reconheço necessária para o Brasil, do meu ponto de vista ideológico. 
Assumi essa posição por esse motivo, mas reconheço seu direito, sua 
competência e sua dignidade em usar a tribuna e exercer livremente o direito 
regimental e democrático de utilizar seu tempo de 60 minutos para fazer não 
só a discussão de um projeto, mas para ter até um papel instrutivo, o que é 
um legítimo direito democrático. 

Agradeço a oportunidade que V. Exa. me dá, mesmo que eu possa ter 
interferido e o privado de discutir mais alguma coisa. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Agradeço imensamente o aparte do 
Deputado Marco Régis, que é um Deputado "sui generis" nesta Casa, por sua 
independência de livre-pensador. É um Deputado que mantém absoluta 
coerência pessoal e absoluta lealdade a seus princípios e a todos aqueles 
com quem tem se relacionado politicamente. 

Quero dizer ao Deputado Marco Régis que também não entraria no mérito 
de eventuais divergências, que são tópicas. Mas entro no mérito, sim, de um 
profundo respeito que tenho por V. Exa., por sua independência nesta Casa, 
por sua trajetória, pela defesa que V. Exa. faz dos interesses do Sul de Minas 
e de Muzambinho. Quero lembrar que tenho imenso orgulho de ter podido 
participar, cumprindo minha obrigação e de uma forma absolutamente menor, 
do progresso de Muzambinho. E depois, como Secretário da Cultura, tive a 
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oportunidade de visitar aquela cidade em razão de um programa que 
implantamos junto com a Secretaria Municipal de Cultura, que é um exemplo 
de competência que as pequenas Prefeituras do interior deveriam ter no 
comando das questões da vida artística e cultural dos municípios. 

Por tudo isso, Deputado Marco Régis, agradeço o aparte de V. Exa. e devo 
dizer, para terminar, que entro no mérito não apenas do respeito, mas 
também dos laços de amizade carinhosa que hoje nos mantêm amigos 
fraternais. Obrigado por suas palavras. 

Srs. Deputados, e dessa vez devo saudar não a Deputada Maria José 
Haueisen, que não está aqui, mas a Deputada Maria Tereza Lara, que, neste 
momento, representa a bancada das Deputadas na Assembléia Legislativa; 
Srs. Deputados, Sra. Deputada, esta é uma discussão importante. Estamos 
decidindo sobre um projeto específico, um veto específico, mas uma questão 
substantiva, que tem um alcance muito maior, uma vez que envolve o fato de 
desacreditar e desrespeitar um Deputado. Conseqüentemente, é uma 
agressão, um desrespeito, uma deselegância para com o Poder Legislativo. 
Por isso, termino minha fala defendendo a derrubada desse veto do 
Governador Itamar Franco. Ainda que se trate de um veto parcial, será uma 
demonstração de altivez, de autonomia, de independência e de soberania do 
Poder Legislativo. 

Sem entrar especificamente no mérito, volto a dizer que o Governador quer 
dividir com a Assembléia a responsabilidade sobre muitos dos projetos que 
estão aqui. Mas, no momento da criação de uma unidade do Corpo de 
Bombeiros em uma cidade, ele chama essa responsabilidade para si, 
exclusivamente para si e quer desfrutar sozinho os louros por essa iniciativa. 
Não podemos concordar com isso. 

Questões de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Termino minha fala solicitando a V. Exa. o 

encerramento, de plano, da reunião, porque é evidente que não temos 
"quorum" para continuar nossos trabalhos. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, solicito a recomposição de 
"quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Olinto Godinho)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Há "quorum" 

para a continuação dos nossos trabalhos. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, antes de subir à 
tribuna, gostaria de levantar duas questões de ordem. A primeira é em 
relação à decisão do Presidente Anderson Adauto, que fixou o prazo de meia 
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em meia hora para que os pedidos de encerramento da reun1ao 
ocorressem. Formulei a questão e vou encaminhá-la à Mesa. O texto é o 
seguinte: "Sr. Presidente, a Presidência, por meio da palavra oficial do 
Deputado Anderson Adauto, acaba de anunciar que, havendo matérias 
importantes na pauta da Casa, não mais encerraria a reunião por falta de 
'quorum', mas a suspenderia pelo prazo determinado de meia hora, 
aguardando-se, assim, a possibilidade de recomposição de 'quorum"'. 

A decisão da Presidência encontra respaldo no § 4° do art. 249 do 
Regimento Interno, que dispõe: (-Lê:) "Existindo matéria a ser votada e não 
havendo 'quorum', o Presidente da Assembléia poderá aguardar que este se 
verifique, suspendendo a reunião por tempo pré-fixado". (- Lê:) "Há, 
entretanto, que se considerar o seguinte: o mencionado § 4° diz respeito, tão 
só e exclusivamente, à possibilidade de suspensão da reunião até que se 
atinja o "quorum" mínimo de votação, que é de 39 Deputados, conforme 
dispõe o art. 252. 

Não sendo alcançado esse número mínimo de 39 Deputados e havendo 
matéria a ser votada, o Presidente, obviamente, pode fazer uso do que lhe 
faculta o § 4° do art. 249, utilizando, inclusive, o que também lhe permite o § 
5° do mesmo artigo, passando à discussão de outras matérias e 
interrompendo-a para retomar a votação, tão logo se verifique a existência do 
número regimental de 39 Deputados. 

Mas não pode a Presidência, em hipótese alguma, deixar de encerrar a 
reunião, caso a verificação de "quorum" indique número inferior a 26 
Deputados, que é o mínimo exigido para o funcionamento da reunião. 

Como é óbvio, com menos de 26 parlamentares, nem mesmo a reunião 
poderia ser aberta, quanto mais suspensa, como deixa claro o art. 19 em 
seus§§ 1° e 2°. 

Então, Sr. Presidente, uma vez não atingido o número mínimo de 26 
Deputados na recomposição de "quorum", V. Exa., obrigatoriamente, 
encerrará a reunião. E outra reunião só poderá ser realizada mediante edital 
de convocação. 

Isto nos parece de clareza meridiana. No entanto, solicitamos que a Mesa 
se pronuncie a respeito, esclarecendo possíveis dúvidas". 

A outra questão, Sr. Presidente, é referente ao Ofício n° 209/2000, de 
25/2/2000, encaminhado pelo Presidente, Deputado Anderson Adauto, 
parece-me que a todos os Deputados da Casa. Nesse documento, o 
Presidente relata atividades e programações que visam dar ensejo à 
comemoração dos 500 anos do Brasil. Entre os eventos programados, há um 
item que diz o seguinte: (- Lê:) "lnteriorização dos Eventos da Assembléia -

c: 
~ realização de 19 encontros em cidades-pólo do Estado, em parceria com 
~ Prefeituras e Câmaras Municipais, para a inauguração do sinal de recepção 
~ 
I 
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da TV Assembléia, apresentação do Projeto Cidadão Mirim em versão 
especial, apresentação de peça de teatro infantil sobre o descobrimento do 
Brasil e discussão sobre os temas: 'Lei de Responsabilidade Fiscal', 'Decreto 
de Desvinculação dos Recursos da União', 'Lei Eleitoral e Segurança 
Pública'." 

Ora, a Assembléia estará presente em 19 cidades-pólo do Estado num 
período eleitoral. Está-se tentando colocar a máquina, toda a estrutura do 
Poder Legislativo presente no interior, promovendo assuntos e temas em 
cidades que não sabemos quais serão, quem serão os palestrantes, nem a 
linha a ser seguida nesses debates. Parece-me um fato muito grave, 
principalmente por se tratar de um ano eleitoral. 

Quero questionar a Mesa sobre os critérios que serão adotados para a 
realização dos eventos mencionados nesse ofício encaminhado pelo 
Presidente da Casa e a previsão de custos. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Esta Presidência solicita ao 
Deputado que formalize por escrito seu pedido e oportunamente responderá. 
Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados Deputados, 
prezada assistência, prezados telespectadores da TV Assembléia, em 
primeiro lugar é importante deixar bem claro qual é a função e o papel do 
parlamentar na discussão de vetos. Estamos aqui encaminhando uma 
discussão relativa ao veto do Governador que incidiu sobre parte de um 
projeto votado e aprovado por esta Casa. 

Obviamente que a discussão faz parte do trabalho legislativo: discutir leis, 
projetos, questões políticas e problemas sociais. Esse é o papel do 
parlamentar. 

Nessa discussão, o papel do parlamentar é fazer com que os projetos que 
aqui tramitam sejam enriquecidos e aprimorados, para que, ao serem 
votados e aprovados, possam trazer mais benefícios para a população. 
Assim, o debate faz parte da Casa. Muitas vezes, a Oposição é acusada de 
estar obstruindo, mas, na verdade, a obstrução é uma invenção de quem é 
Governo, que, por isso mesmo, quer que as coisas sejam votadas 
rapidamente - o Governo manda um projeto para a Casa e quer que seja 
votado no dia seguinte. Em geral, sua bancada, afinada com o Executivo, 
concorda com ele e não deseja discutir a matéria - quer que ela seja 
aprovada o mais rápido possível. 

A Oposição, por sua vez, quer discutir o problema, levantar possíveis falhas 
do projeto, eventualmente descobrir algum problema ou defeito e até trazer 
sua contribuição, por meio de emendas. Assim, quando a Oposição usa esse 
artifício, esse instrumento, essa possibilidade de discussão, isso faz com que 
a vontade de rapidez do Governo não seja satisfeita. Aí, em geral, os 
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governos - pois não me restrinjo ao atual - dizem que a Oposição está 
obstruindo a pauta, está parando a pauta. Na verdade, não estamos parando 
a pauta. Estamos agindo de acordo com o Regimento, que nos dá esse 
direito. O Regimento prevê essa função e esse papel do parlamentar. O 
trabalho de discutir é legítimo; o que não é legítimo é tentar evitar a 
discussão. O parlamento, como diz a própria palavra, é o lugar do parlatório. 
Então, temos é de falar, discutir, mostrar nossas idéias. Então, esse é o papel 
da Oposição, e é o que estamos fazendo: estamos discutindo e explicando 
por que somos contra o veto do Governador especificamente com relação à 
matéria em tela, que passaremos a discutir e comentar. 

O veto veio encaminhado pela Mensagem n° 106, assinada pelo 
Governador do Estado, que diz: "Cumpre-me levar ao conhecimento de V. 
Exa. que, no uso de atribuição que me confere o art. 90, VIII, c/c art. 70, 11, da 
Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei Complementar 
n° 58, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais e dá outras providências". 

Em suas razões do veto, o Governador diz: 
(- Lê parte das razões do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 

n° 58, publicadas no "Diário do Legislativo" de 14/12/99.) 
Vejam bem: o próprio Governador, em suas razões, admite a possibilidade 

daquilo que nega aqui. Diz ele textualmente: "dessa forma a lei complementar 
não pode fugir muito de suas características.". Mas, aqui, admite uma 
elasticidade: não pode fugir "muito", mas não é uma coisa engessada, 
acabada e muito bem definida; há uma certa elasticidade. E foi nesse campo 
que a Assembléia quis legislar, aproveitando uma lei com "status" de lei 
complementar para inserir um item, um dispositivo, que, no caso específico, 
era de interesse de Pará de Minas - ainda vamos falar sobre isso; por 
enquanto, estamos falando apenas da questão técnica. 

O próprio Governador nos dá subsídios para a nossa argumentação. Ele 
.., diz que a lei complementar não pode fugir muito, mas pode, eventualmente, 
~ fugir, dentro de certos critérios, de certos limites. Ele admite aqui essa 
·E elasticidade . 
.§ 

z 
\.? 

" "A criação de Unidades de Execução do Corpo de Bombeiros em 
~ municípios do Estado será efetivada por meio de decreto do Executivo. A 
E especificação de uma unidade por lei complementar, e a criação de tais 
~ unidades nos demais municípios através de decreto, poderá ensejar uma ;:;; 
o desigualdade formal que não condiz com os princípios da administração 
"' o 
~ 

pública, traçados em nível constitucional". 
Nós aqui encontramos, e isso é muito curioso, a argumentação de que 

e 
~ algumas coisas são criadas por lei, outras por decreto, por lei complementar 
~ e outras por lei ordinária. Esse é um debate que, na verdade, pouco importa 
~ 
E 
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e pouco interessa ao povo mineiro. O povo quer é conseqüência, obra, 
realização. Quer o benefício dentro de um mínimo de legalidade, de 
constitucionalidade. O arranjo jurídico que se encontrar atende à população: 
o produto final é uma unidade do Corpo de Bombeiros. Se isso foi 
conseguido por meio de uma lei complementar, de uma lei ordinária ou de um 
decreto, pouco importa ao povo, porque os três caminhos são perfeitamente 
aceitáveis. Nós entendemos assim. Se um decreto pode criar uma unidade 
de Corpo de Bombeiros, que, na hierarquia das leis é a mais frágil, a lei 
ordinária e a lei complementar também podem criá-la. É óbvio que se o 
inferior pode, o imediatamente superior pode também. 

Não vejo aqui como sustentar a colocação feita nas razões do veto de que 
não se poderia criar uma unidade do Corpo de Bombeiros por lei 
complementar; que isso teria de ser por decreto. Mesmo porque, tudo que é 
feito por decreto tem um caráter precário, pois o decreto é a vontade do 
Executivo expressa em um documento. O Governador quer fazer, então, 
assina um decreto. Ele quer nomear, decreta a nomeação. Ele quer demitir, 
decreta a demissão. Quer criar a unidade do Corpo de Bombeiros, decreta a 
criação. Mas se amanhã ele quiser também liquidar com a unidade, pode 
decretar a liquidação daquela unidade. Com a lei não. A lei dá estabilidade 
àquilo que foi criado. O Poder Legislativo vota uma lei, e só outra lei é que 
pode desfazer, acabar com aquilo que foi criado. 

Entendemos que a cidade de Pará de Minas teria uma unidade estável se 
ela fosse criada por lei - pois hoje ela não é estável. Amanhã, se houver uma 
crise financeira no Estado, e ele tiver de fazer algum enxugamento, resolver 
fazer cortes emergenciais, bastaria revogar esse decreto, e a unidade do 
Corpo de Bombeiros acabaria. Se fosse um texto de lei, não. Seria 
necessário mandar um projeto de lei para esta Casa pedindo a extinção 
daquela unidade. 

Mas isso não deseja o Governador, ao dizer em suas razões de veto: 
"Vale ressaltar a meritória iniciativa do operoso Deputado Antônio Júlio, 

criando a Unidade de Execução do Corpo de Bombeiros no Município de 
Pará de Minas, que não será prejudicada pelo veto oposto, já que na mesma 
data estaremos editando decreto nesse sentido. 

Essas são as razões de ordem legal e administrativa que me levam a vetar 
o § 3° do art. 26 da Proposição de Lei Complementar n° 58, que devolvo à 
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame." 

Ora, antigamente todas as unidades do serviço público eram criadas por 
lei, o que lhes dava uma estabilidade muito grande. Quantas e quantas 
escolas, quantas e quantas repartições no interior foram criadas por meio de 
lei. Eram votados aqui projetos que criavam e davam nome às escolas. Havia 
toda uma estabilidade, toda uma existência legal, e elas só poderiam ser 



z 
(3 

e 
-~ . .., 
= o 

o 

"' " E 
o 

"' v; 
o 
.., 
o 

·< 
e 
o ::::. 
o 
"' "' o 

c 

535 
liquidadas por meio de outra lei. Daí a perenidade, a existência de escolas 
muito antigas. 

Ultimamente, talvez atendendo a uma necessidade, com a qual não 
concordo, de urgência dos governos, de maneira geral, não só deste Estado -
quando digo Estado, digo Estado em tese - o Estado brasileiro -, estão sendo 
quebrados princípios legais para atender a necessidades governamentais, 
para poder criar e acabar com escolas com rapidez, consagrando-se a norma 
de não se votarem leis para criar escolas. Hoje elas são criadas por decreto e 
acabam por decreto, mudam-se nomes de instituições por meio de decretos e 
até com reuniões de colegiados. Com isso, não se dão a perenidade, a 
estabilidade e a segurança necessárias que as repartições precisam ter. Por 
quê? Muitas vezes, num dado momento, uma comunidade constrói uma certa 
unidade administrativa. Resolve-se, então, prestar uma homenagem a 
determinado personagem local ou regional. Passados 50 anos, a nova 
geração não conheceu ou não conhece bem aquela figura que emprestou o 
seu nome a tal instituição. Então, resolve-se fazer uma homenagem a um 
novo cidadão da nova geração. E troca-se o nome. Com isso, perdemos a 
consistência histórica. 

É preciso que essas ações do Governo continuem sendo feitas por lei, 
porque ela dá estabilidade e impede o jogo de pressões. Muitas vezes, há 
pressão política local, que acaba refletindo na política estadual, fazendo com 
que o Governo mude nomes de escolas e instituições, extinga e crie 
repartições, simplesmente para atender à vontade política de A ou B. E isso é 
muito ruim, porque traz confusão e insegurança. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)- Agradeço a concessão que V. Exa. 
me faz. Admiro muito a sua capacidade jurídica. Eu o reputo com<? um dos 
parlamentares mais abalizados desta legislatura no trato das leis. E sempre 
um prazer ouvi-lo. 

V. Exa. foi Prefeito. Nós também o fomos. E sabemos das dificuldades que 
tínhamos, quando Prefeitos, em tratar certos assuntos dentro da comunidade. 
Quando pressionados pela comunidade ou pela Câmara de Vereadores, 
jogávamos para o Legislativo certos problemas que podíamos resolver por 
decreto. 

Agora, há pouco, o Deputado Amilcar Martins, com toda a sua 
generosidade, tecia alguns elogios a mim, em um aparte que fazia. Fico 
agradecido por isso. Ele me chamou de Deputado "sui generis". Dentro desse 
aspecto "sui generis" que ele me atribuiu, quero sempre me comportar como 
homem independente, que vê as coisas com independência . 

Retomo uma discussão importante. No caso, a Oposição dizia que o 
Governador poderia anistiar os militares da rebelião. Estou retomando isso, 
aproveitando este ensejo. O que quero dizer é que, à época, tirando esse 



536 
assunto do fundo da cova, porque a lei já foi aprovada, a Oposição 
combatia o trato desse assunto. 

Quero me comportar sempre com essa visão independente. Esta é a Casa 
em que repercute o que povo ou que é a repercussão do povo. Então, fato de 
o assunto da anistia ter sido tratado aqui deu legitimidade ao processo de 
anistia, porque somos 77 Deputados representando o povo de Minas Gerais. 
Dentro desse raciocínio de V. Exa., insiro o assunto dos militares. Muito 
obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço as palavras de V. Exa., 
que são uma contribuição realmente importante para o nosso debate. Sei que 
os seus elogios são fruto da nossa amizade pessoal. · 

Deputado, concordo, em parte, com as colocações de V. Exa. Com relação 
à anistia, considero que poderia ter sido feita por decreto ou da maneira 
como foi feita. O debate em torno do assunto foi em cima do ato político, e 
não, do procedimento jurídico. Como o Governador havia assumido o 
compromisso de dar anistia, a Oposição questionou o fato de ela ter sido 
mandada para o Poder Legislativo resolver. Se ele assumiu esse 
compromisso na campanha eleitoral, cabia a ele tão-somente assumir o ato, 
através de um decreto, porque ele tinha condições jurídicas de fazê-lo. Mas 
ele preferiu passar à Assembléia. Então, não era ele, mas a Assembléia. Ele, 
em princípio, não poderia nem sequer votar. A Assembléia poderia negar 
essa anistia. Em tese, poderia negar. Negando, como ficaria o seu 
compromisso eleitoral? E o seu compromisso com a corporação? Então, o 
questionamento da Oposição, naquele momento, era com relação à questão 
política, ao processo político, e não em relação à questão jurídica 
propriamente dita. Entendo assim, e, pelo menos, foi assim a minha posição, 
e acredito que essa tenha sido a posição da maioria dos meus pares. 

Com relação à questão do veto do§ 3° do art. 26 ... (-Lê:) 
"Art. 26 - Constituem unidades de execução do Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais: primeiro, o Batalhão de Bombeiros Militar; segundo, a 
companhia Independente de Bombeiros Militar; terceiro, a Companhia de 
Bombeiros Militar; quarto, o Pelotão de Bombeiros Militar. § 1°- As unidades 
mencionadas no "caput" deste artigo terão especificadas suas denominações, 
quando for o caso, o tipo de atividade que executam, observada a 
competência prevista no art. 3° desta lei. § 2° - As denominações das 
unidades de execução de que trata o "caput" deste artigo e o âmbito de sua 
atuação poderão ser alterados de acordo com as necessidades da 
corporação, nos termos de resolução do Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros." 

O § 3°, vetado, encontra-se no texto original. A proposição de lei aprovada 
e que acabou recebendo o veto do Governador diz, no seu art. 26, o que 
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O Governador opôs o veto com aquelas alegações e nós, daqui, 
discordamos baseados no que acabamos de apresentar, ou seja, que o 
decreto é muito frágil e, na verdade, não dá a necessária estabilidade a essa 
unidade. Aliás, queremos sugerir que se encaminhe, na Casa, um projeto de 
lei, Sr. Presidente - é uma idéia muito interessante -, em que a criação 
dessas unidades de Corpo de Bombeiro ou mesmo de unidades da Polícia 
Militar, essas áreas de segurança, pudesse ser feita por ação do Executivo, 
mediante a obediência de determinados critérios previstos em lei. A lei dirá 
quais são as características das cidades ou das regiões que poderão ter 
unidades. Uma vez atendidos esses pressupostos e esses critérios, o 
Governador poderia baixar o decreto. Do jeito que está, a coisa fica muito 
ampla. Amanhã poderá ser criada uma unidade, por um atendimento de 
simples vontade política, em um lugar onde ela não se faz necessária. Não é 
o caso, felizmente, de Pará de Minas, que precisa da unidade, como também 
outras diversas cidades mineiras. É preciso estabelecer um critério. Ele não 
pode ser apenas a vontade do governante, que baixa o decreto e cria a 
unidade. Ou se faz isso por um critério de lei discutido e votado por esta 
Casa, para que se saiba, realmente, se aquela unidade, aquele investimento, 
aquele gasto do Governo vai ser compensatório, se ele atende não apenas a 
uma cidade ou a uma determinada região, ou corremos o risco de ter um ato 
simplesmente político, criando-se uma unidade de qualquer área de 
segurança em uma região onde não haverá a necessária repercussão. 

É preciso levar em conta a carência financeira e econômica do Estado. Os 
funcionários estão sem aumento. O Governo alega, a todo momento, que não 
tem recursos e fica baixando decreto. 

Precisamos ter a noção exata do problema para, daqui para a frente, 
tomarmos uma posição que crie certa rotina. Muitas vezes, estamos criando 
unidades por lei, e o Governador não veta; outras vezes, o Governador baixa 
decreto e não manda lei; outras vezes, já existe a lei, que é vetada para se 
fazer o decreto. Não se sabe qual é o critério usado. É preciso organizar. 

O Estado vive uma grande confusão jurídico-administrativa que traz 
transtornos e tumultos. A título de exemplo: existem escolas, no interior, que 
foram criadas por lei. As legislações vão mudando por decretos e resoluções, 
e chega-se a um ponto em que a Secretaria da Educação baixa uma 
resolução que dá ao colegiado de determinada escola amplos e totais 
poderes sobre a escola, até mesmo o de mudar o seu nome. 

Ora, se a escola foi criada por lei, e se o seu nome foi definido nessa 
mesma lei, nenhuma resolução de secretaria poderá conceder a um 
colegiado o poder de mudar a lei. Isso, no entanto, ocorre. 
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Há uma confusão jurídica total. É preciso que se crie um critério para 

pôr um paradeiro nisso. Acho que o melhor critério, o que dá estabilidade às 
coisas é a lei, e a lei exige um processo de discussão e de debate para se 
transformar em instrumento de valor jurídico, assim como para ser mudada. 

Os atos do Executivo, no entanto, não se processam assim. São 
produzidos, na verdade, por um homem só, que é o Governador do Estado. 
Basta ele querer. Se quiser, assina o decreto e pronto. Se for democrático, 
ele vai até ouvir muitas pessoas e aceitar sugestões, mas, se não for, poderá 
muito bem decidir sozinho contra a vontade da maioria da comunidade e de 
uma região. 

Por isso é que é preciso dar força ao Poder Legislativo e àquilo que vem 
dele. Aqui, o Poder está dividido entre 77 parlamentares, entre os membros 
de um grupo que discute em pé de igualdade. Somos todos iguais nesta 
Casa, temos o mesmo valor. O voto de cada um vale um. É preciso haver 
conversação e articulação para que a vontade do Legislativo se transforme 
em lei. No Executivo, não. Lá, prevalece a vontade de um, e isso não é 
democrático. 

É preciso fortalecer o Legislativo, e esse projeto serve para isso. Fortalecer 
o Poder Legislativo significa garantir ao povo que suas conquistas não serão 
revogadas nem modificadas pela vontade de um homem só. 

Muitas vezes, pensamos que o governante pode ser um homem bom e que 
lhe devemos dar poder, mas temos que levar em conta que a estrutura 
permanece e o homem passa. Cabe-nos criar, então, uma estrutura que 
caiba em qualquer homem, que seja boa para a sociedade e que garanta 
estabilidade às leis. 

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verifico que o 

Plenário está praticamente vazio. Assim sendo, peço-lhe o encerramento, de 
plano, da reunião. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. faça 
a recomposição de "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao, convocando os 
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

10/99 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O Projeto de Lei Complementar n° 10/99, do Deputado Antônio Carlos 

Andrada, institui as Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas, dispõe 
sobre sua organização e funções e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 30/4/99, a proposição foi distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e 
Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, tendo a 
primeira delas concluído por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. 

Cabe, agora, a esta Comissão o exame da matéria quanto ao mérito. 
Fundamentação 

Inicialmente, é preciso observar a profunda mudança de concepção do 
constituinte a respeito de região metropolitana, aglomerações urbanas e 
microrregiões, retirando essa matéria do campo da ordem econômica - onde 
se situava na Carta anterior - para inseri-la no âmbito da organização do 
Estado, na parte da organização regional, de responsabilidade dos Estados 
membros. 

Sob essa ótica, conforme salientou a Comissão que nos antecedeu, a 
Constituição da República de 1988 inovou positivamente ao atribuir aos 
Estados federados, e não mais à União, a competência para, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum (art. 25, § 3°). Há que se destacar que essas entidades 
públicas, situadas entre o Estado e os municípios, têm caráter administrativo, 
e não, político, não podendo suas normas impor-se aos entes políticos, como 
os municípios. 

Em atendimento ao comando da Carta Magna, a Constituição mineira 
reforça, no inciso X do art. 1 O e no "caput" do art. 42, essa competência do 
Estado. E, mais à frente, na parte destinada à regionalização, a Carta 
Estadual dispõe textualmente, no art. 48: 

"Art. 48 - A instituição de aglomeração urbana, observada a avaliação dos 
fatores de que trata o art. 44, requer, ainda, população mínima de trezentos 
mil habitantes, no complexo geoeconômico e social integrado por três ou 
mais Municípios". 

Como se vê, o art. 48 da Carta Estadual estende à instituição de 
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aglomeração urbana a avaliação dos fatores de que trata o "caput" do 
mencionado art. 44, exigidos para a instituição de região metropolitana, nos 
seguintes termos: 

"Art. 44 - A instituição de região metropolitana se fará com base em 
avaliação do conjunto dos seguintes dados ou fatores, dentre outros, 
objetivamente apurados: 

I - população e crescimento demográfico, com projeção qüinqüenal; 
11 - grau de conurbação e fluxos migratórios; 
111- atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento; 

i. : IV - fatores de polarização; 
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais Municípios, com 

implicação no desenvolvimento da região". 
Da leitura desses dispositivos se depreende que são requisitos 

constitucionais para a instituição de aglomeração urbana: 
1 -que se faça por lei complementar estadual; 
2- os municípios que irão compô-la devem ser limítrofes; 
3 - o complexo geoconômico e social deve conter população mínima de 

300 mil habitantes; 
4 - esse complexo geoconômico e social deve ser integrado por, no 

mínimo, três Municípios"; 
5 - a finalidade é organização, planejamento e execução de funções 

públicas de interesse comum. 
Quanto ao exame do mérito, de início cumpre-nos destacar que são 

adequadas as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça, já que tecnicamente corretas e indispensáveis ao aprimoramento do 
projeto em exame. Com efeito, tanto a Constituição da República quanto a 
Carta mineira são categóricas em relação à denominação da figura jurídica 
de que estamos tratando: aglomeração urbana. Nada mais, nada menos que 
isso. A propósito, é importante assinalar que esse conceito decorre, 
necessariamente, de alguns fatores destacados pelos comandos 
constitucionais e pelos especialistas e doutrinadores: áreas urbanas, 
continuidade urbana, conurbação; no mínimo três municípios limítrofes, sem 
um pólo, ou mesmo uma sede; grande densidade demográfica, com 
população mínima de 300 mil habitantes. 

Os aglomerados urbanos se caracterizam, pois, pela grande densidade 
demográfica e pela continuidade urbana, sem que haja um município pólo ou 
uma sede. 

Sob esse prisma, em nosso Estado, o exemplo típico, que se enquadra 
naturalmente no perfil legal e doutrinário da aglomeração urbana, é o da 
Região Metropolitana do Vale do Aço, instituída pela Lei Complementar n° 
51, de 30/12/98, e composta pelos Municípios de lpatinga, Coronel 
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Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, região essa que desempenha 
importante papel no desenvolvimento econômico, político e social do nosso 
Estado. 

O projeto sob análise, no capítulo das disposições gerais, atende ao 
disposto no art. 50, 111, da Constituição do Estado, ao estabelecer a aplicação, 
no que couber, às aglomerações urbanas das regras contidas nos arts. 1° a 
6° da Lei Complementar no 26, de 1993, que dispõe sobre normas gerais 
relativas ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse 
comum, a cargo da região metropolitana, e sobre as atribuições, a 
organização e o funcionamento da Assembléia Metropolitana da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Tendo em vista, pois, a relevância do projeto e considerando que a 
Comissão que nos antecedeu efetuou os reparos técnicos necessários ao 
aprimoramento da proposição, não encontramos óbice à sua aprovação, 
quanto ao mérito. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de 

Lei Complementar no 10/99 com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.039/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio do Requerimento n° 1.039/2000, formalizou-se apoio à 

candidatura do Deputado Ermano Batista ao cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado. A proposição veio devidamente instruída com 
a documentação de que trata o art. 4° da Resolução n° 5.158, de 21/11/95. 

Analisados os referidos documentos pela Mesa da Assembléia, constatou-
se que os requisitos previstos no art. 78 da Constituição do Estado foram 
atendidos. Por conseguinte, o mencionado requerimento foi deferido e 
encaminhado a esta Comissão Especial para receber parecer. 

Nos termos dos arts. 111, I, "c", e 146, § 1°, I e 11, do Regimento Interno 
desta Casa, foi constituída esta Comissão Especial para emitir parecer sobre 
o processo de escolha do titular do referido cargo, sendo que o mencionado 
candidato submeteu-se, em 14/3/2000, a argüição pública com o propósito de 
debater temas relacionados com a Corte de Contas. 

Sendo Presidente da Comissão Especial o Deputado Aílton Vilela, 
participaram como argüentes os Deputados Marcelo Gonçalves, Luiz 
Fernando Faria e Adelmo Carneiro Leão, que formularam as mais diversas 
questões referentes aos trabalhos do dito Tribunal. Estiveram ainda 
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presentes os Deputados Antônio Júlio, Mauri Torres, Rêmolo Aloise, 
Carlos Pimenta, Ivo José, Glycon Terra Pinto e Sebastião Costa. 

As questões apresentadas, quase todas pertinentes ao exercício do 
controle externo da administração pública do Estado e dos municípios, 
receberam pronta resposta do candidato, que demonstrou amplo domínio do 
assunto e comprovou possuir os conhecimentos necessários ao exercício do 
cargo de Conselheiro daquele Tribunal. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos que o Deputado Ermano Batista está apto para o 

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo 
candidatar-se à vaga em eleição no Plenário desta Casa. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Luiz Fernando Faria, relator- Luiz Menezes. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.040/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio do Requerimento n° 1.040/2000, formalizou-se apoio à 

candidatura do Deputado Elmo Braz para o preenchimento da vaga de 
Conselheiro do Tribunal de Contas. A proposição veio devidamente instruída 
com a documentação de que trata o art. 4° da Resolução n° 5.158, de 
21/11/95. 

Analisados os referidos documentos pela Mesa da Assembléia, constatou-
se que os requisitos previstos no art. 78 da Constituição do Estado foram 
atendidos. Por conseguinte, o mencionado requerimento foi deferido e 
encaminhado a esta Comissão Especial para receber parecer. 

Nos termos do art. 111, I, "c", e do art. 146, 1 e 11, do Regimento Interno 
desta Casa, o candidato mencionado, em 14 de maio do ano corrente, 
submeteu-se a argüição pública com o propósito de debater temas 
relacionados com o Tribunal de Contas. 

Participaram da argüição o Deputado Aílton Vilela, como Presidente da 
Comissão Especial, e os Deputados Marcelo Gonçalves, Vice-Presidente, 
Luiz Fernando Faria, relator, e Dimas Rodrigues, como argüentes, que 
formularam as mais diversas questões referentes aos trabalhos do dito 
Tribunal. 

As questões apresentadas foram respondidas prontamente pelo candidato, 
que demonstrou grande desenvoltura ao abordar o tema relacionado com o 
exercício do controle externo da administração pública do Estado e dos 
municípios, comprovando possuir os conhecimentos necessários ao exercício 
do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos que o Deputado Elmo Braz está apto para o 
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exerc1c1o do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, podendo, 
assim, candidatar-se para o preenchimento da vaga, em eleição no Plenário 
desta Casa. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Luiz Fernando Faria, relator- Luiz Menezes. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.042/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio do Requerimento n° 1.042/2000, formalizou-se apoio à 

candidatura do Dr. Alexandre Bossi Queiroz para o preenchimento da vaga 
de Conselheiro do Tribunal de Contas. A proposição veio devidamente 
instruída com a documentação de que trata o art. 4° da Resolução n° 5.158, 
de 21/11/95. 

Os referidos documentos foram devidamente analisados pela Mesa da 
Assembléia, tendo sido comprovado o cumprimento dos requisitos previstos 
no art. 78 da Constituição do Estado. Por conseguinte, o requerimento em 
epígrafe foi deferido e encaminhado a esta Comissão Especial para receber 
parecer. 

Nos termos do art. 111, I, "c", c/c o art. 146, § 1°, I e 11, do Regimento 
Interno desta Casa, o candidato mencionado, em 14/3/2000, submeteu-se a 
argüição pública com o propósito de debater temas relacionados com a Corte 
de Contas. 

Participaram da argüição os Deputados Aílton Vilela, Presidente da 
Comissão Especial; Marcelo Gonçalves, Vice-Presidente; Luiz Fernando 
Faria, relator; e Adelmo Carneiro Leão, os quais formularam diversas 
questões referentes aos trabalhos do aludido Tribunal. 

As perguntas formuladas pelo argüentes, em sua maioria, pertinentes ao 
exercício do controle externo da administração pública do Estado e dos 
municípios, receberam imediata resposta do candidato, que demonstrou 
amplo domínio do assunto e comprovou possuir os conhecimentos 
necessários ao exercício do cargo de Conselheiro daquele Tribunal. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos que o Dr. Alexandre Bossi Queiroz está apto para o 

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, podendo, assim, 
candidatar-se para o preenchimento da vaga, em eleição a realizar-se 
oportunamente, nesta Casa. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Luiz Fernando Faria, relator- Luiz Menezes. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.043/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
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Por meio do Requerimento n° 1.043/2000, formalizou-se apoio à 

candidatura do Deputado Agostinho Patrús para o preenchimento da vaga de 
Conselheiro do Tribunal de Contas. A proposição veio devidamente instruída 
com a documentação de que trata o art. 4° da Resolução n° 5.158, de 
21/11/95. 

A Mesa da Assembléia, pela análise dos documentos, constatou que os 
requisitos previstos no art. 78 da Constituição do Estado foram atendidos. Por 
conseguinte, o mencionado requerimento foi deferido e encaminhado a esta 
Comissão Especial para receber parecer. 

No dia 15/3/2000, o candidato mencionado, nos termos do art. 111, I, "c", 
ele o art. 146, § 1°, I e 11, do Regimento Interno desta Casa, submeteu-se a 
argüição pública com o propósito de debater temas relacionados com aquela 
Corte de Contas. 

Participaram da argüição os Deputados Aílton Vilela, Presidente da 
Comissão Especial; Marcelo Gonçalves, Vice-Presidente; Luiz Fernando 
Faria, relator; Dimas Rodrigues, Eduardo Brandão, Álvaro Antônio e Elmo 
Braz. 

As perguntas formuladas pelos argüentes, em sua maioria pertinentes ao 
exercício do controle externo da administração pública do Estado e dos 
municípios, foram prontamente respondidas pelo candidato, que demonstrou 
amplo domínio sobre o assunto, comprovando possuir os conhecimentos 
necessários ao exercício do cargo de Conselheiro daquele Tribunal. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos que o Deputado Agostinho Patrús está apto para o 

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, podendo, assim, 
concorrer ao preenchimento da vaga existente, em eleição a realizar-se nesta 
Casa Legislativa. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Luiz Fernando Faria, relator- Luiz Menezes. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 21/3/2000, a seguinte comunicação: 
Da Comissão de Turismo, dando ciência de que, na 26a Reunião Ordinária 

dessa Comissão, em 14/3/2000, foram aprovados o Projeto de Lei n° 758/99, 
do Deputado Antônio Roberto, e os Requerimentos n°s 1.147/2000, do 
Deputado Márcio Cunha, e 1.139/2000, da Deputada Maria Olívia. (- Ciente. 
Publique-se.) 
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Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira e Rêmolo Aloise 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): 

Atas; discurso do Deputado João Leite; aprovação das atas - Questão de 
ordem - Registro de presença - Questões de ordem; chamada para 
recomposião do número regimental; existência de "quorum" para a 
continuação dos trabalhos - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 859 a 868/2000 - Requerimentos n°s 1.185 
a 1.203/2000 - Requerimentos da Comissão Especial das Construtoras e de 
outros Deputados e dos Deputados Eduardo Brandão, Marco Régis, Luiz 
Menezes e outro, Dalmo Ribeiro Silva e outros e Álvaro Antônio -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de Administração 
Pública, de Direitos Humanos, do Trabalho, de Assuntos Municipais, de 
Saúde e de Fiscalização Financeira, da CPI do IPSM e dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Paulo Pettersen e Gil Pereira - Discurso do 
Deputado Alberto Bejani - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Alberto Bejani, Hely Tarqüínio e Sebastião Navarro Vieira - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da 
Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões: 
Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar as 
Possíveis Irregularidades nos Processos Licitatórios Realizados com 
Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais a partir de Janeiro de 1995, doravante denominada CPI das Licitações 
- Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Nomes para 
Comporem o Conselho Estadual de Educação - Comissões Especiais para 
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°S 34 e 
35/2000 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimento da Comissão Especial das Construtoras e de outros 
Deputados; deferimento - Requerimentos dos Deputados Eduardo Brandão, 

~ Marco Régis, Luiz Menezes e outro, Álvaro Antônio e Dalmo Ribeiro Silva e 
2 outros: deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
~ lrani Barbosa; discurso do Deputado João Leite; questão de ordem; chamada v; 

para recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para o 

::': votação - Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, Maria Tereza Lara 
-4: e Hely Tarqüínio - 2a Fase: Discussão de Proposições: Discussão, em turno 
e 
o único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.274; questões de ordem; 
~ designação de relator; emissão de parecer pelo relator; questões de ordem; 
!? 
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chamada para recompos1çao do número regimental; inexistência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio 
Roberto - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -Às 14h11 min, 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 
das atas das três reuniões anteriores. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Gil Pereira, 2°- Secretário, procede à leitura das atas das três 

reuniões anteriores. 
O Sr. Presidente- Em discussão, a ata. 
O Deputado João Leite - Para discutir, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado João 

Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não tive a oportunidade de 

acompanhar o início da leitura da ata, feita pelo 2°-Secretário Gil Pereira. 
Assim, a informação que gostaria de ter é se consta na ata que as reuniões 
dos ciclos de debates realizados nesta Assembléia foram consideradas 
extraordinárias. Como não tive oportunidade de ouvir todo o relato da ata 
feita pelo Deputado Gil Pereira, gostaria de ter esse esclarecimento, Sr. 
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Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 2°-Secretário, para esclarecimentos. 
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - Não consta na ata, pois a primeira 

ata lida foi a da 65a Reunião Especial e, a seguir, foram lidas a da reunião de 
debates de ontem, à noite, e a da reunião extraordinária de hoje, pela manhã, 
ambas, não abertas por falta de "quorum". 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou-as por 
aprovadas. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o Secretário afirma que não consta 

na ata. Mesmo assim, gostaria de obter essa informação. Sei que, talvez, não 
possa ser dada neste momento, mas, "a posteriori", peço que a Presidência 
me informe sobre a contagem de reuniões extraordinárias em relação ao ciclo 
de debates. 

O Sr. Presidente - A Presidência aproveita para esclarecer a todos os 
senhores parlamentares que existe uma preocupação, por parte desta 
Presidência, com relação à votação dos projetos. Como havia sido 
programado o ciclo de debates como parte das nossas comemorações dos 
500 anos, esta Presidência, então, solicitou à assessoria da Casa que 
procedesse da seguinte forma: que destinasse a 1a Fase da Ordem do Dia da 
reunião extraordinária de sa-feira, pela manhã, à abertura do ciclo de debates 
e a 2a fase à apreciação das matérias constantes na Pauta. Se o número de 
convidados fosse pequeno, imediatamente, liberaríamos o Plenário e 
deslocaríamos os convidados para o teatro, para realizarmos o evento. 

No entanto, fiquei agradavelmente surpreso, porque tivemos não só o 
Plenário cheio como também as galerias. Então, esta Presidência achou por 
bem manter o evento no Plenário. 

Terminado o debate, a instrução que a Presidência deu ao coordenador é 
que fizesse a chamada dos Deputados para recompor o "quorum" e dar 
prosseguimento à reunião. No entanto, S.Exa., Deputado João Leite, que 
presidia a reunião, verificou, de plano, que não havia número regimental para 
o prosseguimento dos trabalhos e encerrou a reunião. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não tive a mesma surpresa que V. 
Exa., pois, só na faculdade onde estudo, na semana passada, já havia 300 
inscrições para participação no evento. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, de 

oficiais e Sargentos do Destacamento de Proteção ao Vôo de Confins e do 
ex-Deputado Bonifácio Mourão, Prefeito Municipal de Governador Valadares. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, 
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aproveito o momento para ratificar as palavras de V. Exa., dizendo estar 
entre nós companheiros de muitas caminhadas, os Controladores de Vôo do 
DPV Confins. Esses homens, comandados pelo Cel. Adones e Tenente 
Rosemberg, fazem o papel de nossos anjos da guarda, zelando pela nossa 
segurança quando temos que nos deslocar para outras cidades, estados ou 
países. Anonimamente, cuidam de nossa segurança. 

Queremos registrar, também, a presença do Superintendente do Aeroporto 
de Confins, que está acompanhando o grupo de Controladores de Vôo, que 
aqui vieram para conhecer a Casa Legislativa de Minas Gerais, saber como 
se produz uma lei e como os interesses do povo mineiro são aqui defendidos. 
Esse intercâmbio que fazemos, ao acolher a sociedade civil como um todo, o 
que já é de praxe nesta Casa, abre-se, também, para receber os 
responsáveis pela proteção ao vôo em Minas Gerais. São técnicos e militares 
extremamente bem preparados, que se encontram presentes. Queremos 
deixar registrado o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e nossa 
alegria por poder recebê-los aqui. De modo geral, a própria sociedade tem 
sempre em mente que um militar é apenas aquele que anda armado, que é 
treinado para a guerra, mas sabemos que os militares prestam grandes 
serviços à sociedade, não necessariamente armados, mas treinados e 
preparados para servir à sociedade. De modo muito especial, quero 
expressar meus agradecimentos a V. Exa., Sr. Presidente, pela acolhida 
calorosa que deu a todos eles, e manifestar minha alegria em poder recebê-
los, abrindo pouco nossa Casa para esses companheiros. Ao mesmo tempo, 
quero mostrar para toda a sociedade mineira que por detrás dos escopos do 
radar, nas torres de controle, nas salas de FR, nossa segurança está 
garantida por homens extremamente preparados e que, anonimamente, 
procedem a esse trabalho. São os conhecidos Anjos da Guarda. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Nossas homenagens a todo esse grupo de proteção 
ao vôo. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nosso ex-
colega, Prefeito de Governador Valadares, Bonifácio Mourão, gostaria de 
endossar as palavras do nobre Deputado Miguel Martini, mas, notando,de 
plano, não haver "quorum" para a continuação dos nossos trabalhos, pediria a 
V. Exa. que encerrasse nossa reunião. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, peço recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". Com 
a palavra, o Sr. Secretário para proceder a chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves)- (-Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Responderam à chamada 47 

-.....___..,.-
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Deputados. Portanto, há "quorum" para a continuação dos trabalhos. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 859/2000 

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, obra unida à 
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Montes Claros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, 

obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Montes Claros. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, fundado em 15/5/1904, tem por 

finalidade a prática da assistência social. 
Baseada nos princípios cristãos do amor do próximo, a instituição trabalha 

incessantemente para oferecer assistência às pessoas idosas, buscando 
confortá-las espiritualmente e amenizar suas dificuldades materiais. 

Por se tratar de entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade 
humana, espero contar com o apoio dos nobres pares para que seja 
declarada de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 860/2000 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Senso Di Cavour, com sede 

no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Senso Di 

Cavour, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000 . 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Loja Maçônica Senso Di Cavou r foi fundada em 15/7/1902 e 

tem como princípios básicos trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e 
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professar e defender a liberdade de pensamento. 
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A loja preenche os requisitos para ser declarada de utilidade pública, 
conforme documentação anexa. Tal título é importante para que continue a 
desenvolver suas atividades de cunho social. 

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

PROJETO DE LEI N° 861/2000 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário da Vila de Buritis da 

Porta, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário da Vila 

de Buritis da Porta, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: O Conselho Comunitário da Vila de Buritis da Porta tem por 

finalidade proporcionar um melhor convívio entre os habitantes, oferecendo-
lhes, para tanto, atividades sociais, culturais e desportivas. Oferece-lhes, 
ainda, serviços de assistência social, diretamente ou por meio de instituições 
filantrópicas. 

Além do mais, a entidade preenche os requisitos legais para obter o título 
de utilidade pública, que se lhe pretende conceder por meio desta 
proposição. em reconhecimento aos bons serviços prestados à comunidade. 

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres colegas 
para a aprovação do 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 I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 862/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Unida das Ilhas do Engenho e do 

Boi, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Unida das Ilhas 

do Engenho e do Boi, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
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Justificação: A referida Associação, fundada em 1996, é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos. Sua primordial finalidade é incrementar o 
desenvolvimento comunitário com a realização de obras e melhoramentos, 
além de proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes do lugar por 
meio de sua integração social e familiar. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 863/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento da 

Comunidade do Carmo, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento da Comunidade do Carmo, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: A Associação de Desenvolvimento da Comunidade do Carmo 

tem por finalidade proporcionar aos associados e a seus dependentes 
atividades econômicas, culturais e desportivas para que haja um melhor 
convívio e integração de seus moradores. 

Promove, também, atividades assistenciais, diretamente ou por meio de 
instituições filantrópicas, visando angariar fundos para socorrer as famílias s mais necessitadas. 

,., Ademais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
-~ utilidade pública, razão por que esperamos contar com o apoio dos nobres 

o 
colegas à aprovação do título declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
~ e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
E I, doRegimento Interno. 
o 
<J> PROJETO DE LEI N° 864/2000 ;;:; 
o Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
:; de Porteiras, com sede no Município de Várzea da Palma. 

·< A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
.= 
o Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 
~ Desenvolvimento Comunitário de Porteiras, com sede no Município de 
o 

c 

~ 
~ 
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Várzea da Palma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
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Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário de Porteiras, 
fundada em 1988, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, cuja finalidade 
primordial é incrementar o desenvolvimento comunitário, proporcionando aos 
associados e seus dependentes atividades culturais e desportivas, com o 
objetivo de estreitar os laços entre as pessoas. Promove, ainda, atividades 
assistenciais, diretamente ou por meio de instituições filantrópicas, propondo-
se a ajudar financeiramente, dentro dos seus limitados recursos, as famílias 
mais numerosas e mais carentes. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 865/2000 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bananal de Cima, 

com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário do 

Bananal de Cima, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: A finalidade precípua do Conselho Comunitário do Bananal de 

Cima é promover o desenvolvimento da comunidade, por meio da realização 
de obras e melhoramentos que propiciem o bem-estar dos moradores. Além 
disso, proporciona, particularmente aos associados e dependentes, 
atividades sociais, culturais e desportivas, bem como se dedica a ações 
assistenciais, diretamente ou por meio de instituições filantrópicas. 

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 866/2000 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Boa Vista, com 
sede no Município de Várzea da Palma. 

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

Boa Vista, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: A Associação Comunitária de Boa Vista foi fundada em 

28/6/1989, na vila que lhe empresta o nome. Suas ações visam solucionar os 
problemas que impedem o progresso e o bem-estar da comunidade e 
estimular a integração e o convívio saudável entre seus associados. 

Ademais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão por que esperamos contar com o apoio dos nobres 
colegas à aprovação do título declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 867/2000 
Declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora das Neves 

de Justinópolis da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município 
de Ribeirão das Neves. 

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

Senhora das Neves de Justinópolis da Sociedade São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Ribeirão das Neves. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Fundado em 4/6/95, o Conselho Central Nossa Senhora das 

Neves de Justinópolis da Sociedade São Vicente de Paulo é uma sociedade 
civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, com duração 
indeterminada, sediada no Município de Ribeirão das Neves. 

Dado o seu caráter eminentemente assistencialista, não tem fins lucrativos. 
Os membros de sua diretoria, reconhecidamente pessoas idôneas, não são 
remunerados pelo exercício de suas funções. 

Desde sua fundação, o referido Conselho vem cumprindo fielmente as suas 
~ finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade através 
~ 
.§ 
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da prática da caridade cristã, tendo como ações de destaque a 
distribuição de alimentos, roupas e medicamentos, a orientação e o auxílio no 
que se refere a moradia. 

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 868/2000 
Dispõe sobre a devolução de valor pago por ingresso para evento realizado 

em casa de espetáculo patrocinada pelo Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° -A pessoa que adquirir ingresso para evento de qualquer natureza a 

ser realizado em casa de espetáculo ou congênere patrocinada pelo Estado 
poderá exigir o reembolso integral do valor pago, se efetuar a devolução do 
ingresso até seis horas antes do início do evento. 

Art. 2° - O reembolso de que trata o art. 1° será efetuado em moeda 
corrente, no local da compra do ingresso. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Eduardo Brandão 
Justificação: No mundo atribulado de hoje, por vezes, vemos-nos obrigados 

a cancelar muitos compromissos, principalmente por razões profissionais, o 
que, por si só, já é um grande motivo de "stress" e aborrecimentos. Contudo, 
como se não bastassem todos os contratempos decorrentes do 
cancelamento imprevisto, podemos ainda ter prejuízos por isto, quando os 
compromissos cancelados são eventos como shows, cinemas, jogos, teatros, 
etc., pelos quais pagamos antecipadamente. 

Como todos estão sujeitos a essas situações imprevisíveis, não é justo que 
alguém pague por algo que não poderá usufruir, por razões alheias à sua 
vontade. Assim sendo, seria lógico que lhe fosse dado o direito também de 
não comparecer ao evento, podendo, então, devolver o ingresso adquirido, 
com direito ao ressarcimento do valor pago por ele, se o fizer com 
antecedência mínima de seis horas antes do seu início, para que os 
promotores do espetáculo tenham a oportunidade de revender o ingresso. 

São essas as razões que nos levam a apresentar este projeto de lei para a 
apreciação de nossos pares, de quem esperamos a aprovação, pois trata-se, 
evidentemente, de medida de grande alcance social. 

- 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. 
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REQUERIMENTOS 

N° 1.185/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Sr. José Francisco de Salles 
Lopes, Presidente da BELOTUR pelo recebimento do troféu "Os 1 O Mais do 
Turismo".(- À Comissão de Turismo.) 

N° 1.186/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
encaminhado pedido de informações que menciona ao Presidente da 
Companhia de distritos Industriais de Minas Gerais. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 1.187/2000, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas pela passagem dos 
quatro anos de sua fundação.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.188/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja revisto o volume de 
água disponível na Barragem de Nova Ponte. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

N° 1.189/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado e ao Secretário da Educação com vistas a que se 
forneçam 200 jogos de carteiras escolares e equipamentos de informática à 
Escola Estadual Geraldino Rodrigues da Cunha, localizada no Município d~ 
Veríssimo, e a que se providencie a reforma do forro da referida escola. (- A 
Comissão de Educação.) 

N° 1.190/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja enviado ofício ao 
Governador do Estado e ao Secretário da Segurança Pública, pedindo seja 
disponibilizada para o Município de Capinópolis uma viatura para a Polícia 
Militar. 

N° 1.191/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado voto de 
~ solidariedade com a população do Município de Uberaba, pela tragédia 
.., sofrida com a enchente ocorrida no dia 8/3/2000. (- Distribuídos à Comissão 
-~ de Direitos Humanos.) 
:: N° 1.192/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja transcrita nos 
~ anais da Casa a matéria intitulada "Há 100 anos nascia Joubert de Carvalho", 
~ publicada na "Agência Estado", em 6/3/2000. (-À Mesa da Assembléia.) 
E N° 1.193/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulada 
~ manifestação de aplauso à 11a Companhia de Bombeiro Militar Especial de 
(/) 

o Uberaba, ao 4° Batalhão da Polícia Militar e ao Sr. Fernando Reis da Silva, 
:; pelo resgate de vítimas da enchente ocorrida no Município de Uberaba, em 

·< 8/3/2000. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 
<:: 
o N° 1.194/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando sejam envidados 
~ esforços junto ao Governador do Estado, ao Diretor-Geral do DER-MG e ao 
~ 

E" 
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Secretário de Transportes, solicitando providências urgentes com relação 
às nossas estradas, especialmente a MG-190, a MG-255, a BR-262 e a BR-
050. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.195/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o 14° Grupo da Artilharia de 
Campanha - Grupo Fernão Dias, do Exército, por seus 82 anos de criação. (-
À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.196/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o jornal "Estado de Minas" pela 
conquista do Prêmio Ayrton Senna de Comunicação Social.(- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.197/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Associação dos Funcionários 
Aposentados do Estado de Minas Gerais - AFAEMG - por seu 
cinqüentenário. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.198/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Juvenal Brandão 
por seus 35 anos de criação.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.199/2000, das Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho, em que 
pedem sejam solicitadas providências ao Secretário da Segurança Pública 
com relação à denúncia de que policiais militares estariam atuando como 
seguranças da ACESITA. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.200/2000, das Comissões de Diretos Humanos e do Trabalho, 
solicitando seja encaminhada ao Governador do Estado cópia das denúncias 
apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas e 
Metalúrgicas de Timóteo e Coronel Fabriciano a respeito das medidas lesivas 
aos trabalhadores tomadas pela ACESITA após sua privatização. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

N° 1.201/2000, das Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho, 
solicitando seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas 
a que sejam tomadas providências no que se refere às denúncias de que 
Policiais Militares estejam atuando como seguranças da ACESITA e que as 
decisões sejam comunicadas a esta Casa. 

N° 1.202/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que seja 
apurado com agilidade o assassinato da menina Hosana Abreu Correia, 
ocorrido no Município de Esmeraldas. 

N° 1.203/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que seja 
reestruturado o destacamento policial do distrito de Melo Viana, Município de 
Esmeraldas, e seja reaberto o posto policial de Tijuco, aparelhando-o com 
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viaturas. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial 
das Construtoras e outros e dos Deputados Eduardo Brandão, Marco Régis, 
Luiz Menezes e outro, Dalmo Ribeiro Silva e outros e Álvaro Antônio. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Turismo, de Administração Pública, de Direitos Humanos, do Trabalho, de 
Assuntos Municipais, de Saúde e de Fiscalização Financeira, da CPI do 
IPSM e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Paulo Pettersen e Gil 
Pereira. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Alberto Bejani. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 

lembrar que estou com a palavra pelo art. 164 por ter sido o meu nome citado 
na reunião da última quarta-feira, às 20 horas. Gostaria de ler os trechos que 
falam sobre a minha pessoa. O Deputado Alberto Pinto Coelho, por quem 
tenho muito respeito e admiração, disse o seguinte: "Gostaria de registrar e 
lamentar a ausência nesta Casa, nesta noite, do Deputado Alberto Bejani, 
que foi o parlamentar que entendeu tornar públicos os indícios que chegaram 
ao seu conhecimento por intermédio da imprensa. Lamento profundamente, 
espero e quero ter a convicção de que tem razões para não estar aqui nesta 
noite presenciando esclarecimentos trazidos pela diretoria da FHEMIG". 
Continua o Deputado: "Encerrando minhas palavras e minhas considerações, 
gostaria de dizer que é muito importante a acuidade, o zelo e o denodo no 
trato da coisa pública, mas é importante e substantivo separar essas 
questões daquilo que há de mais vil, que são pessoas desqualificadas, que 
têm seus interesses contrariados e, a partir daí, são capazes de denegrir a 
imagem de uma instituição como a FHEMIG e de pessoas honradas, como é 
o caso do Diretor-Geral e dos demais diretores daquela casa. Muito 
obrigado". 

Essas palavras foram aplaudidas pela torcida organizada que lotava as 
galerias desta Casa. Eram muitas pessoas, todas elas defendendo seu 
emprego, pois eram contratadas pela FHEMIG. Somente no gabinete do 
Superintendente-Geral estão lotadas 31 delas. 

Gostaria de lembrar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que eu estava com 
ausência justificada até o dia 17, por meio de ofício encaminhado à Mesa. 
Este é o primeiro momento após aquela fala em que tenho oportunidade de 
comparecer ao Plenário. Indago de V. Exa. se posso continuar com a palavra 
pelo art. 164, e posso, evidentemente, pois ainda me restam 2 minutos. 

No último dia 15, após o término da reunião comemorativa do Dia 
Internacional da Mulher, por volta das 17 horas, tendo apresentado à Mesa 
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minha justificativa de ausência até o dia 17, viajei para receber, em Juiz 
de Fora, o Exmo. Sr. Governador do Paraná, Dr. Jaime Lerner. 
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Pouco antes das 18 horas desse dia, foi anunciado que o pessoal da 
FHEMIG compareceria, às 20 horas, à Comissão de Fiscalização. Passaram 
depois para o Plenário, onde a peça teatral foi apresentada. Aqui estiveram 
cabeças coroadas, atendendo a um requerimento aprovado nesse mesmo 
dia. O espetáculo foi transmitido ao vivo para todo o Estado, pela TV Minas. 

Ainda tenho tempo e gostaria de lembrar que sempre fui contra, mesmo 
discordando do bloco da Oposição, a vinda a esta Casa do ex-
Superintendente da FHEMIG, por entender que suas explicações devem ser 
apresentadas ao Ministério Público, já que temos provas suficientes de que 
ele realmente gastou o dinheiro público de forma errada. Temos aqui duas 
notas fiscais emitidas no nome do ex-Superintendente, no mesmo dia: uma 
de almoço e outra de jantar, tendo as duas números seguidos. Como ele 
pode almoçar e jantar com notas de números consecutivos? Atrevo-me, 
mesmo, a dizer que o Dr. Magro sai dessa superintendência como "Dr. 
Gordo", por comer, em um único dia, R$440,00, com a FHEMIG pagando. 
Esse valor é o suficiente para manter uma família da classe média por um 
mês, mas, apenas em um dia, o ex-Superintendente Dr. Magro comeu tudo 
isso! 

Não estava presente, pois estava em Juiz de Fora, em um seminário do 
meu partido, aguardando o Governador Jaime Lerner, do Paraná. Aliás, Sr. 
Presidente, quero parabenizar o PMDB de Belo Horizonte por ter ido até esse 
Estado visitar o Governador Jaime Lerner, para aprender a governar. Muito 
obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, em vista da forma com que a 

sessão foi aberta, questiono o prazo dos oradores inscritos. Além disso, 
gostaria de anunciar, Sr. Presidente, que nosso Líder, Deputado Paulo 
Pettersen, em breve tornará pública uma nota de nossa bancada em 
desagravo a nosso companheiro Deputado Armando Costa, Presidente do 
partido. 

Gostaria ainda de acrescentar que a história de minha vida política se 
confunde com a do meu partido, já que é o único partido em que militei. 
Posso dizer, com todas as letras, que conheço pessoalmente o companheiro 
Armando Costa, uma das figuras mais íntegras e honestas da política 
mineira. 

O nosso Líder vai ler uma posição de nossa bancada, mas gostaria de 
pontuar minha posição de que nos desagradou muito a forma como o Sr. 
Armando Costa foi afastado de suas funções. Portanto, fica aqui a nossa 
palavra de solidariedade a esse companheiro. A questão de ordem que 
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levantei está relacionada com o prazo, Sr. Presidente. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, de ontem para hoje, devo ter 
recebido cerca de 30 telefonemas em minha casa e no meu gabinete a 
respeito do envolvimento do nome do Colégio de Líderes nesse último 
episódio, principalmente na ida de alguns Deputados ao Palácio da 
Liberdade. Ocorreu que, indevidamente, o nome do Colégio de Líderes foi 
acionado para participar de uma reunião com o Governador, a fim de tentar 
apagar o fogo, acalmar a ebulição política que ocorreu em nosso Estado, de 
ontem para hoje. Gostaria de pedir à douta Mesa, a V. Exa. e aos demais 
companheiros do Colégio de Líderes que procuremos resguardar as nossas 
prerrogativas e as nossas funções. Em nenhum momento, eu, como 
Deputado de oposição, como Deputado representante da Minoria nesta 
Casa, tenho a obrigação de atender a qualquer convocação do Palácio da 
Liberdade para tratar de assuntos internos, de assuntos administrativos de S. 
Exa. o Governador do Estado. 

Não sei se isso partiu da Mesa ou de quem quer que seja, mas quero 
deixar público esse episódio envolvendo o Sr. Secretário da Saúde de nosso 
Estado, Dr. Armando Costa, a quem, neste momento, gostaria de hipotecar 
total solidariedade, por tratar-se de um homem íntegro e que saiu machucado 
nesse episódio. Não vou tratar especificamente do Secretário Armando 
Costa, mas gostaria de dizer que o Colégio de Líderes tem a função 
precípua, importante e única de atender a todas as convocações da Casa. 
Temos a obrigação de atender às convocações referentes aos assuntos 
relacionados com o processo administrativo do Poder Legislativo e não temos 
nada que ver com os problemas do Poder Executivo e do Sr. Governador 
Itamar Franco. Gostaria que ficasse bem claro o seguinte: usem somente o 
nome do Colégio de Líderes, e só participarei de reuniões quando o assunto 
for atinente ao Poder Legislativo. 

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pequena 
consideração, porque já estão sendo feitos comentários a respeito da saída 
do Secretário Armando Costa e da entrada do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, como Secretário de Estado da Saúde. Como temos acompanhado de 
perto esse processo, gostaria de deixar bem claro que o Sr. Armando Costa 
merece todo o respeito da nossa bancada, e o Governador Itamar Franco 
muito mais, porque o seu objetivo é tratar com a maior seriedade e lisura 
todas as questões do Governo. 

Com respeito à saúde, na região onde tenho atuação política, o Vale do 
Aço, em lpatinga, recebemos as propostas de políticas públicas relacionadas 
com a oncologia, a hemoterapia, a cardiologia, além daquelas relacionadas 
com o saneamento, como a prevenção da dengue. Recebemos toda a 
atenção do Secretário Armando Costa. Portanto, queremos registrar que 
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estamos vendo com grande satisfação a ida do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão para a Secretaria da Saúde, pois a nossa bancada terá a 
oportunidade de se posicionar também nessa área. Mas gostaríamos de 
registrar o nosso respeito e a nossa admiração pelo Secretário que deixa 
essa Pasta numa circunstância que, certamente, será esclarecida ao longo 
do Governo Itamar Franco. Muito obrigado. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 

lembrar que estou com a palavra pelo art. 164 por ter sido o meu nome citado 
na reunião da última quarta-feira, às 20 horas. Gostaria de ler os trechos que 
falam sobre a minha pessoa. O Deputado Alberto Pinto Coelho, por quem 
tenho muito respeito e admiração, disse o seguinte: "Gostaria de registrar e 
lamentar a ausência nesta Casa, nesta noite, do Deputado Alberto Bejani, 
que foi o parlamentar que entendeu tornar públicos os indícios que chegaram 
ao seu conhecimento por intermédio da imprensa. Lamento profundamente, 
espero e quero ter a convicção de que tem razões para não estar aqui nesta 
noite presenciando esclarecimentos trazidos pela diretoria da FHEMIG". 
Continua o Deputado: "Encerrando minhas palavras e minhas considerações, 
gostaria de dizer que é muito importante a acuidade, o zelo e o denodo no 
trato da coisa pública, mas é importante e substantivo separar essas 
questões daquilo que há de mais vil, que são pessoas desqualificadas, que 
têm seus interesses contrariados e, a partir daí, são capazes de denegrir a 
imagem de uma instituição como a FHEMIG e de pessoas honradas, como é 
o caso do Diretor-Geral e dos demais diretores daquela casa. Muito 
obrigado". 

Essas palavras foram aplaudidas pela torcida organizada que lotava as 
galerias desta Casa. Eram muitas pessoas, todas elas defendendo seu 
emprego, pois eram contratadas pela FHEMIG. Somente no gabinete do 
Superintendente-Geral estão lotadas 31 delas. 

Gostaria de lembrar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que eu estava com 
ausência justificada até o dia 17, por meio de ofício encaminhado à Mesa. 
Este é o primeiro momento após aquela fala em que tenho oportunidade de 
comparecer ao Plenário. Indago de V. Exa. se posso continuar com a palavra 
pelo art. 164, e posso, evidentemente, pois ainda me restam 2 minutos. 

No último dia 15, após o término da reunião comemorativa do Dia 
Internacional da Mulher, por volta das 17 horas, tendo apresentado à Mesa 
minha justificativa de ausência até o dia 17, viajei para receber, em Juiz de 
Fora, o Exmo. Sr. Governador do Paraná, Dr. Jaime Lerner. 

Pouco antes das 18 horas desse dia, foi anunciado que o pessoal da 
FHEMIG compareceria, às 20 horas, à Comissão de Fiscalização. Passaram 
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depois para o Plenário, onde a peça teatral foi apresentada. Aqui 
estiveram cabeças coroadas, atendendo a um requerimento aprovado nesse 
mesmo dia. O espetáculo foi transmitido ao vivo para todo o Estado, pela TV 
Minas. 

Ainda tenho tempo e gostaria de lembrar que sempre fui contra, mesmo 
discordando do bloco da Oposição, a vinda a esta Casa do ex-
Superintendente da FHEMIG, por entender que suas explicações devem ser 
apresentadas ao Ministério Público, já que temos provas suficientes de que 
ele realmente gastou o dinheiro público de forma errada. Temos aqui duas 
notas fiscais emitidas no nome do ex-Superintendente, no mesmo dia: uma 
de almoço e outra de jantar, tendo as duas números seguidos. Como ele 
pode almoçar e jantar com notas de números consecutivos? Atrevo-me, 
mesmo, a dizer que o Dr. Magro sai dessa superintendência como "Dr. 
Gordo", por comer, em um único dia, R$440,00, com a FHEMIG pagando. 
Esse valor é o suficiente para manter uma família da classe média por um 
mês, mas, apenas em um dia, o ex-Superintendente Dr. Magro comeu tudo 
isso! 

Não estava presente, pois estava em Juiz de Fora, em um seminário do 
meu partido, aguardando o Governador Jaime Lerner, do Paraná. Aliás, Sr. 
Presidente, quero parabenizar o PMDB de Belo Horizonte por ter ido até esse 
Estado visitar o Governador Jaime Lerner, para aprender a governar. Muito 
obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 
falar um pouco sobre tudo isso que aconteceu, isto é, sobre as denúncias de 
que a empresa Brasil Sul Indústria e Comércio, de Niterói, iria ganhar a 
licitação para lavar as roupas dos hospitais ligados à FHEMIG. Nós, naquela 
ocasião - queremos deixar bem claro -, lemos, logo após, a justificativa, 
através da FHEMIG, de que teríamos de acertar porque eram apenas duas 
empresas. Não é verdade. O jornal "O Globo" publicou, nos classificados, o 
nome da empresa, de trás para frente, na quarta-feira de cinzas. E ali 
constava que iriam disputar a licitação para lavar as roupas dos hospitais, 
através da FHEMIG. Então, não eram 2, mas 17 empresas. Na quinta-feira 
abriram os envelopes. Quinze empresas foram desclassificadas, ficando 
apenas duas. Dessas duas, coincidência ou não, sobrou aquela que estava 
publicada no jornal "O Globo" e também no "Estado de Minas", na quarta-
feira de cinzas. 

E alertávamos que ali havia dados para afastar completamente as 
empresas de Minas Gerais. Primeiro, o capital de R$500.000,00. Pergunto 
qual empresa de lavar roupa em Minas Gerais tem um capital de 
R$500.000,00? Segundo, caução de R$50.000,00 para participar. Qual 
empresa que lava roupas tem R$50.000,00 nas mãos para participar de uma 
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licitação? Terceiro - e gravíssimo -, empresa com capacidade para lavar 
4.000kg de roupas por dia. Se juntarmos todos os hospitais em Minas Gerais, 
não chegaremos a 3.000kg por dia. Como uma lavanderia, em Minas, vai ter 
capacidade para lavar 4.000kg por dia? A Brasil Sul, Indústria e Comércio de 
Niterói apresentou todas essas capacidades. 

E tem mais: através do requerimento que temos em mãos, estamos 
requerendo, na forma regimental, seja requisitado da Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro, seções de Niterói e São Gonçalo, o contrato social 
da empresa Brasil Sul, Comércio e Indústria Ltda., e todas as suas 
alterações. 

Essa empresa estava sendo contratada para lavar roupa da FHEMIG 
durante cinco anos. O valor do contrato seria de aproximadamente 
R$14.000.000,00. Precisamos conhecer com quem negocia o Estado. Há 
notícias de que um dos principais sócios da firma está sendo processado e já 
teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal por falcatruas junto 
ao Ministério da Saúde. Há notícias de que parente de um cidadão do 
primeiro escalão desse Governo participa também dessa empresa de Niterói. 

Estamos buscando informações. Se isso for verdade, com certeza, o Dr. 
Itamar Franco - continuo atestando sua honestidade - continuo afirmando, 
está mal assessorado, precisa de um assessoramento mais honesto, mais 
adequado e mais de respeito para com o nosso Estado. O Dr. Itamar Franco 
está sendo colocado na roda de algumas pessoas que não têm a decência 
de trabalhar com dignidade. O próprio ex-Superintendente da FHEMIG 
consegue gastar num almoço, num dia, aqui mesmo, num restaurante 
considerado chique, de Minas Gerais, R$200,00, e R$240,00 no jantar, 
portanto, RS440,00 num dia, para almoçar e jantar. É o suficiente para 
sustentar uma família da classe média durante 30 dias. Dinheiro de onde? Da 
saúde. Consegue contratar- está em documento - um Vectra CD, ano 2000, 
com estofamento de couro, por R$6.800,00, como está na planilha da 
FHEMIG, para ele, exclusivamente, passear no final de semana - passeava, 
porque lá não está mais-, mas tudo isso será entregue ao Ministério Público. 
Não é o caso de só demitir. É preciso ir a fundo para devolver aos cofres 
públicos aquilo que foi usado de maneira incorreta. Aqui está a planilha da 
~HEMIG, onde se gasta hoje, com aluguel de carros, R$86.000,00 por mês. 
E dinheiro que sai da saúde, que está à míngua no Estado de Minas Gerais. 
Em vários municípios, aliás, na maioria deles, não há agulha para se colocar 
na seringa. A agulha descartável está faltando em vários municípios. Não há 
como se aplicar injeção nas pessoas, porque as agulhas não chegam, e não 
há dinheiro para comprar. Enquanto isso, mordomias são colocadas na 
FHEMIG para o chefe ou ex-chefe, alguns ainda dentro daquela casa. 

E o pior de tudo isso é que esta Casa montou, na quarta-feira passada, um 
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circo para aplaudir o Superintendente, aquele que se dizia honesto, 
aquele que se dizia um homem puro, concorrendo até com o Edir Macedo. 
Precipitaram-se. Hoje, onde estão os defensores do Superintendente que foi 
demitido? Onde estão os defensores do homem que teve coragem de alugar 
um Vectra no valor de R$6.800,00 por mês? Isso dá mais de R$70.000,00 ao 
ano, valor com que se compram dois Vectras. Onde estão os defensores do 
homem que teve coragem de colocar como aluguel carros e motoristas 
particulares no valor preciso de R$85.433,69? São R$85.000,00 por mês de 
aluguel de carro. Com esse valor, quanto não poderia se aplicar na saúde? 
Quantos municípios precisam de R$5.000,00 e não têm? 

Tudo isso sem contar o fio cirúrgico que foi comprado ano passado pelo 
mesmo Superintendente. Em situação de emergência, ele comprou fio 
cirúrgico no valor de R$640.000,00, para usar o ano inteiro. Que emergência 
é essa, que dispensa licitação de fio cirúrgico e faz com que se compre 
quantidade para ser usada o ano inteiro? Isso vai ser investigado. Aliás, já 
está sendo investigado pelo Ministério Público. E o pior é que esses 
R$640.000,00 foram entregues para um distribuidor e não diretamente para o 
fabricante. Isso tudo nos dá certeza de que, quarta-feira passada, no 
Plenário, montou-se um circo para aplaudir e defender quem não merecia. A 
prova está aí. Se merecesse, estaria no cargo e não teria sido demitido pelo 
Governador Itamar Franco. 

Não venho aqui para falar sem provas concretas. Tenho em minhas mãos 
as notas do almoço e jantar do Dr. Magro. Depois disso, ele virou o Dr. 
Gordo, já que gastou R$400,00 com almoço e jantar num dia apenas. Ele 
deixou de ser Magro quando esteve na Superintendência da FHEMIG. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Alberto Bejani, 
estávamos· em audiência, para ouvir o Secretário e o Superintendente. 
Estamos acompanhando todos esses acontecimentos da semana passada, 
de ontem e hoje, como conseqüência de tudo isso. 

Há um outro desdobramento. Estamos recebendo telefonemas com 
ameças a nossa integridade física e nossa família. Sei que V. Exa. também 
recebeu. Quero dizer que, por esses telefonemas, percebemos que há muitas 
outras coisas que precisam ser apuradas. E a ameaça vem sempre no 
sentido de se não mexer na questão das licitações. Não estou entendendo 
muito bem. Parece que há mais pessoas preocupadas, talvez muito 
preocupadas, com o fato de esta Assembléia começar a cumprir, continuar -
esta Casa sempre fez isso - com esse processo. Penso que a CPI das 
Licitações deve, com mais afinco, levantar todas as questões que possam ser 
suspeitas. 

Quero dizer que as ameaças vão nos estimulando ainda mais, porque 
nossa missão é essa. Somos homens públicos, eleitos para cumprir o nosso 
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papel. Não vai ser uma ameaçazinha daqui e dali que vai nos inibir. Pelo 
contrário, vai nos estimular, para que possamos aprofundar o assunto, 
porque isso é indício de que há muita coisa debaixo do tapete do Governo. 
Sei que V. Exa. também recebeu essas ameaças. Há, agora, preocupação 
ainda maior de intensificar esse trabalho e de buscar aqueles covardes que 
fazem essas ameaças, tentando impedir que o nosso trabalho seja bem 
realizado. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado Miguel Martini. É 
verdade. Não havia comentado, mas há ameaças. Estava em frente à 
Assembléia quando um cidadão me disse ao telefone - evidentemente, o 
número que anotamos é de orelhão - que era para ter cuidado na estrada, 
porque poderia me acontecer um acidente. Então, decepcionando-o, na 
sexta-feira irei de avião. Desculpe-me. Não pegarei a estrada. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Muito obrigado pelo aparte, Deputado 
Bejani. Também recebemos a mesma ameaça, mas não vamos parar de 
trazer aquilo que consideramos errado. Estamos vendo, Deputado, que 
tentam mudar a verdade. Nunca vi tanta injustiça no Estado. Vemos injustiça 
acontecer com V. Exa. também, porque trouxe, com muita seriedade, todas 
as denúncias. Então, armaram tudo para tentar um salvamento no Plenário 
da Assembléia Legislativa, com transmissão pela TV Minas. Há muito tempo 
não aparecíamos na TV Minas. Tivemos essa oportunidade também. O que 
vimos foi aparecerem mais denúncias contra este Governo. Agora, pudemos 
ver que, enfim, o Auditor-Geral do Estado trouxe a público o resultado da 
auditoria na ADEMG. A imprensa cobrou isso. Foram comprovadas todas as 
irregularidades. V. Exa. se lembra de como vários Deputados nos atacaram 
pessoalmente. O que estamos vendo é que estão anuladas todas as 
licitações na ADEMG. Esperamos que haja punições. Estou requerendo a 
documentação da auditoria realizada. V. Exa. e eu acompanhamos a mesma 
coisa na CPI da Carteira de Habilitação, ou seja, vimos os Deputados da CPI 
do Narcotráfico que foram a Governador Valadares receberem ameaças. Os 
Deputados Marcelo Gonçalves e Rogério Correia receberam ligações do 
Secretário de Segurança interferindo no trabalho da CPI. Já vimos isso, não é 
mesmo? Estou elaborando requerimento, assinado por vários Deputados, 
com o seguinte teor: - Lê requerimento em que solicita que esta Casa 
manifeste o repúdio dos parlamentares mineiros às ações do Secretário de 
Segurança Pública, por haver pressionado o Presidente da CPI, Deputado 
Marcelo Gonçalves, e tecido considerações sobre membros dessa Comissão, 
acusando-a de estar sendo manipulada pela "área radical do PT" e fazendo 
com que o Deputado Rogério Correia solicitasse garantia de vida à Polícia 
Militar. 

É um absurdo o que estamos acompanhando. Espero que haja, por parte 
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O Deputado Alberto Bejani - Gostaria de aproveitar esse gancho e também 
ser solidário aos Deputados que estavam investigando o narcotráfico e que 
deram voz de prisão a uma delegada, quanto a essa interferência do 
Secretário da Segurança. 

Finalizando, digo: "Sr. Secretário, tenho a certeza de que V. Exa. é um 
ótimo Deputado Federal. Volte a Brasília, pelo amor de Deus". Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente e Srs. Deputados, volto à 

tribuna esta tarde para fazer alguns comentários relativos aos últimos 
acontecimentos ventilados pelos jornais no fim de semana e no início desta. 
Estamos vivendo uma atmosfera de denúncias relativamente ao sistema de 
saúde, à FHEMIG e à Secretaria de Estado da Saúde. Nós, da Oposição, 
apenas cumprimos nosso papel, como também os demais Deputados desta 
Casa. Temos feito isso na condição de fiscal dos interesses do povo no que 
tange aos gastos da coisa pública. 

Lamentavelmente, o alvo foi a Secretaria da Saúde como um todo. Isso 
veio demonstrar que o Governo de Minas Gerais não tem a devida atenção 
com a saúde, que é o bem maior que temos. Trata-se do primeiro indicador 
social. Portanto, foi nessa área que as coisas aconteceram. Não estamos 
aqui, de forma nenhuma, para atirar pedras contra o Secretário da Saúde, um 
médico honrado e que cumpriu o seu papel como médico. Como 
desdobramento de sua atividade médica, já conseguiu reeleger-se por mais 
de duas ou três vezes como Deputado Estadual e Federal. Serviu ainda ao 
Governo do Estado em mais de uma oportunidade. Como aliado do 
Governador Itamar Franco, em boa hora foi indicado Secretário e estava 
procurando atender e planejar os interesses do povo de Minas Gerais. 

Em Minas Gerais, a área da saúde, por diversos governos, não recebeu a 
devida atenção. Falo isso como médico que ainda milita na saúde. O SUS em 
Minas Gerais ainda tem muito a construir. Acredito que agora o PT, 
representado pelo ilustre e competente Deputado Adelmo Carneiro Leão, o 
fará com criatividade e inteligência. Mas sabendo que os caminhos são muito 
difíceis, porque, como disse, o SUS não é a única saída para o sistema de 
saúde. Na minha opinião, ele ainda tem um nome que é indevido: Sistema 
Único de Saúde. Ele não é único. Deveria ter alternativas. Não podemos 
implantar um modelo socialista puro num país que tem atividade neoliberal e 
social-democrata, sintetizando as três correntes doutrinárias e partidárias 
básicas que orientam os nossos parlamentos. 

Não estou aqui para criticar nem atirar pedras no Deputado Armando 
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Costa. Ao contrário, quero agradecer-lhe pelo que construiu durante o 
tempo que ocupou a Secretaria da Saúde. Mas alguém poderá dizer: "Mas 
vocês o estavam hipocritamente questionando outro dia no Plenário". Não. O 
Plenário da Casa, por sugestão do Presidente, solicitou, por requerimento, 
que fossem ouvidos os convidados da área da saúde na Comissão de 
Fiscalização Financeira. Então, houve deliberação do Plenário para que a 
reunião fosse transferida para esse espaço. Isso aconteceu porque o 
Governador se preocupou muito com os acontecimentos e determinou que o 
Secretário da Saúde, com seus principais assessores, e o Superintendente-
Geral da FHEMIG e seus assessores aqui viessem para prestar 
esclarecimentos. 

Ocorreu, sim, aqui uma reunião de rotina, que este Plenário promove a 
partir de requerimentos. 

Não queremos atirar pedras no Secretário. Apenas quero dizer, mais uma 
vez, que ele cumpriu seu papel. Quais os fatos que fizeram com que ele 
caísse, perdesse o cargo e a confiança do então Governador do Estado? 

Com muita serenidade, observamos a evolução dos acontecimentos, e a 
nossa conclusão é que homens honrados estavam ocupando cargo numa 
Secretaria que é uma verdadeira arapuca. A FHEMIG também tem muitas 
mazelas, e isso precisa ser repensado. 

Tenho certeza de que o Deputado Adelmo Carneiro Leão conhece isso 
muito bem, tanto é que está pedindo auditoria permanente no sistema de 
saúde, para que os pacientes mais necessitados possam ser bem atendidos 
pelo SUS, porque temos que criar alternativas. 

Vivo falando isso na Comissão de Saúde, na qual militei há muito tempo. 
Temos que fazer com que voltem as diferenças, para atender à sociedad~ 
como um todo, e não socializá-la dentro do contexto da doutrina do SUS. E 
por isso que ocorrem problemas. O SUS paga mal, e o empregado mal 
remunerado acaba completando o ordenado. 

Essa é a prática. Estamos querendo alertar, para que possamos 
estabelecer as diferenças. Já sugeri ao Deputado Adelmo Leão, quando 
houver a reunião dos Secretários de Saúde dos Estados, que leve essa 
discussão para o Governo Federal. Os médicos de todo o Brasil estão 
cansados de solicitar a volta das diferenças da tabela da Associação Médica 
Brasileira, que é razoável e que tem valores que podem ser pagos por uma 
parte da população, em torno de 25%. Com isso, vão ser liberados muitos 
leitos do SUS. 

No interior, sabemos que 80% da assistência médica é prestada pelos 
hospitais conveniados. E sabem o que fazem? Diminuem o número de leitos, 
porque, senão, a contabilidade deles não fecha. Assim, todos os hospitais 
seriam fechados automaticamente. Nem entrariam em concordata, 
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quebrariam diretamente. 

Portanto, precisamos analisar como um todo esse leque da população 
brasileira: quem pode pagar, quem não pode pagar de jeito nenhum, que é a 
maioria - há um número grande de excluídos, e os conveniados. Precisamos 
de um sistema de saúde que se adapte à sobrevivência do povo. 

Desta tribuna já falamos muitas vezes, mas, mais uma vez, peço permissão 
para discordar da doutrina do SUS. Sei que isso não vai acontecer tão 
facilmente, porque realizam-se muitas conferências para implantar um 
sistema doutrinário político em uma sociedade plural, que não é socialista. 

Por esse motivo acontecem esses fatos na Secretaria da Saúde. Lá há 
mazelas de muitos anos, e o sistema crônico de corrupção não vai acabar, 
embora conheça bem a energia, a competência e a inteligência do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que tem uma proposta de auditoria permanente, o 
que já é um dos mecanismos de combate ao ralo da saúde. Fala-se que não 
há dinheiro para a saúde. Dez por cento não é pouco. Mas da forma como é 
aplicado, com a cultura de corrupção crônica, fica difícil. 

Gostaria de falar mais, mas o tempo está curto, e ainda quero conceder 
aparte ao Deputado Carlos Pimenta. Antes, porém, quero dizer que não 
fomos convidados para a reunião do Colégio de Líderes com o Governador 
Itamar Franco e reafirmo o que o Deputado Carlos Pimenta declarou à 
imprensa, até porque nunca fomos. Também teríamos dificuldade, porque 
nem pertencemos à Mesa da Assembléia. Na condição de Líder do PSDB, 
não seria convidado por jornais, mas oficialmente, formalmente. Se fosse o 
caso, para fazer bem ao povo de Minas Gerais, estaríamos lá. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Agradeço-lhe o aparte. Sempre 
digo que, quando o Dr. Hely Tarqüínio fala sobre o SUS, se empolga, pois 
tem posição firme e já de todos conhecida. Concordo com tudo o que foi dito 
por V. Exa., mas só teremos uma certa estabilidade na saúde pública de 
Minas Gerais se tivermos tranqüilidade de governo. No último final de 
semana, assistimos a um massacre a um homem público que tem prestado 
os mais relevantes serviços ao nosso Estado. Armando Costa sacrificou sua 
candidatura a Deputado Federal em favor de um grupo político, culminando 
com a eleição de S. Exa., o Governador Itamar Franco. Na Secretaria da 
Saúde, vinha prestando um grande serviço, dando continuidade a programas 
espetaculares, tais como o Programa de Descentralização de Urgência e 
Emergência, os consórcios intermunicipais, o de saúde da família e vários 
outros. Tinha algo a seu favor, que é importante para o nosso Estado: estava 
articulando, juntamente com os Deputados Federais, o repasse de uma 
emenda ao orçamento geral da União, no valor de R$17.000.000,00, dos 
quais a metade pleiteava injetar em Belo Horizonte, para o término do Pronto-
Socorro de Venda Nova e de outros hospitais da área metropolitana, e a 
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Quero fazer coro com suas palavras e, neste momento, hipotecar a minha 
solidariedade a esse homem público, a esse médico, a essa pessoa que 
pagou o pato na confusão que se instalou no final de semana. Infelizmente, 
mais uma vez, o nosso sistema de saúde pública sai arranhado, combalido 
desse tiroteio que se verificou no Palácio da Liberdade. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Gostaria de dizer que mais lamentável ainda é 
a síntese e o desfecho de todos esses acontecimentos. Acho que um 
Governador de Estado tem que ser honesto, e verificamos essa honestidade 
na pessoa de Itamar Franco, pelo menos a busca da lisura e da 
transparência. Por outro lado, a emoção não pode dominar um Governador. 
Foi intempestivo, talvez pressionado pela imprensa, que tem o seu precípuo 
valor para a sociedade mineira. Havia a necessidade do esclarecimento dos 
fatos, mas chegou-se à conclusão final em poucos dias a partir da denúncia. 
A princípio, havia a proposta de ouvirmos o Superintendente da FHEMIG em 
comissão, o que foi transferido para o Plenário, por julgarmos oportuno. Mas 
a denúncia teria que ser apurada com tranqüilidade, com serenidade. A 
estrutura da FHEMIG é muito grande, são 24 unidades. A Secretaria cuida de 
tudo isso e, principalmente, da medicina preventiva, que vai razoavelmente 
bem. Mas a medicina curativa, de urgência e emergência, vai mal, pois 70% 
do povo que precisa de atendimento mais complexo, que vem do interior, 
morre por falta de atendimento. Os senhores não conhecem essas mazelas. 
Estamos tentando encaminhar através das Prefeituras, mas o sistema de 
referência e contra-referência tem mil obstáculos. Esse sistema significa 
enviar o paciente de um lugar menos complexo para um mais complexo, para 
solução de determinados casos, chegando-se à via final comum, que é o 
pronto-socorro. Isso ocorre na medicina curativa, já que a preventiva trabalha 
com vacinas, saneamento básico, etc. 

Um percentual de 70% da demanda morre devido às atividades de alto 
risco. É lógico que não morrem 70%, mas v'ai-se procrastinando, e nosso 
povo vai morrendo por falta de assistência médica. Esse Governador tinha 
um Secretário que conhece o ramo, mas, em 72 horas, apuraram-se os 
culpados. E, de maneira intempestiva e sem serenidade, puniram-se os 
culpados. Aí é que está o erro. Achamos que o Governador tem que ter mais 
prudência e serenidade para resolver os problemas de Minas Gerais, mas 
ainda anda preocupado com as seqüelas da moratória, com os problemas 
pertinentes aos acontecimentos do Estado e com nosso Presidente Fernando 
Henrique. 

Deixo aqui minha homenagem aos trabalhos prestados pelo Deputado 
Armando Costa. Quero dar as boas-vindas ao Deputado Adelmo Carneiro 
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Leão, dizendo que a Oposição está de braços abertos para recebê-lo, 
pois tem competência e inteligência para servir ao povo de Minas Gerais, 
para o progresso da saúde e felicidade do povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, recentemente o Governador Itamar Franco esteve nos Estados 
Unidos, à frente de uma dispendiosa comitiva de dez pessoas. Estranha e 
incabivelmente, foram incluídos nesse séquito imperial um Major, um 
Capitão, um Soldado e, como sempre, a bela Tenente Kenia Prates, a quem 
o Governador não se cansa de expor em público. Não se sabe por quais 
motivos, teima em comprometer a imagem profissional de uma oficial de 
nossa Polícia Militar. 

E o que foi o Governador ali fazer? 
Segundo seus próprios dizeres, o objetivo da viagem era para rebater 

"declarações errôneas e impatrióticas" do Presidente do Banco Central, 
Armínio Fraga, que, em novembro do ano passado, teria sugerido a 
investidores americanos que não aplicassem seus recursos em Minas Gerais. 
Enfim, procurava S. Exa. buscar novos investimentos para o Estado, mostrar 
que seu Governo está aberto ao diálogo com os investidores internacionais, 
arrepender-se publicamente, talvez, dos atos da quixotesca moratória 
mineira, de tantos e tão graves prejuízos a Minas e ao País. 

O moderador da fala americana de nosso Governador - imaginavam os 
membros de seu alegre "entourage" - não poderia ser melhor: o eminente 
Prof. Kenneth Maxwell, um notável inglês que há 35 anos decidiu pesquisar o 
fenômeno da Independência do Brasil, já tendo, aliás, publicado um dos 
melhores estudos sobre a Inconfidência Mineira, intitulado "A Devassa da 
Devassa". 

O Prof. Maxwell já morou por mais de dois anos no Brasil, no Rio de 
§ Janeiro, em Belo Horizonte e mesmo em Ouro Preto, fazendo pesquisas. 

Recentemente esteve com Itamar Franco no Palácio da Liberdade, sob os ,., 
~ auspícios do BDMG. Enfim, um nome de expressão acadêmica internacional .,., 

e, acreditava-se, simpático ao Governador de Minas Gerais. 
2 Mas, após ler a instigante entrevista concedida pelo Prof. Maxwell à 
~ jornalista Adriana Renan, fico a imaginar a profunda decepção sofrida pelo 
~ áulicos acompanhantes da última incursão internacional de nosso 
~ Governador. 
(ij 
o Com efeito, Kenneth Maxwell, um crítico refinado, mas extremamente 
~ educado, deixou o Governador diante de um complicado dilema: quem 

·< estaria com a razão, o "Minas Gerais", órgão oficial dos Poderes do Estado, 
" g_ ora transformado também em pasquim autolouvatório do Chefe do Executivo, 
~ ou o professor inglês? 
~ 
.E 
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Por um lado, do lado de cá, os apressados escribas oficiais encheram 

páginas de farta louvação no "Minas Gerais" sobre o êxito de seu chefe em 
palco americano. 

Do lado de lá, do lado externo, o resultado da viagem foi transcrito de forma 
totalmente diferente por quem, tendo autoridade e competência para analisar 
os fatos, não era pago pelo Executivo Estadual. 

Para tanto se constatar, basta ver a introdução da matéria de "O Tempo": 
"Estudioso do Brasil diz que palestra do Governador causou apreensão na 
platéia". Apreensão por quê? Vejamos o conteúdo da entrevista, em seus 
principais aspectos. Perguntado sobre como situava o Governador Itamar na 
história do País, respondeu o mestre Maxwell: "Itamar me lembra um pouco o 
Governo Ford". (Gerald Ford foi o Presidente que sucedeu Richard Nixon, 
após a renúncia, na Presidência dos Estados Unidos). "Ele, Ford, que sempre 
foi uma pessoa dinâmica e atlética, tinha a imagem de uma pessoa que era 
meio boba e meio atrapalhada, que estava sempre caindo no chão. E 
imagem, uma vez formada, é muito difícil de mudar". 

Indagado sobre como percebia o investidor norte-americano com relação a 
Minas Gerais e a Itamar, o entrevistado não titubeou na resposta: "Isso 
interessa muito. Itamar tem uma imagem muito forte aqui, por causa da 
decisão sobre a dívida mineira. A decretação da moratória teve um impacto 
fortíssimo aqui, nos Estados Unidos. E há a interpretação, de quase 100% 
das pessoas, de que ele foi o responsável pela desvalorização do real. Essa 
foi uma imagem que ficou para vários investidores e para vários peritos que 
fazem pesquisa sobre negócios no Brasil. É uma coisa quase 'bíblica' na 
concepção deles a ligação entre a moratória mineira e a desvalorização do 
real. .. e eu acho que, agora, é quase totalmente impossível mudar essa 
percepção". 

Em seguida, pergunta a jornalista Adriana Renan: "Itamar foi ao Conselho 
das Américas falar para investidores norte-americanos e anunciou a abertura 
de representações comerciais na Europa, quase como se dissesse que os 
americanos não são os únicos parceiros comerciais que interessam, uma 
postura quase agressiva. Como o senhor avalia isso?". A resposta é de uma 
clareza meridiana. A um só tempo, ela revela o dispensável papel que vem 
exercendo o Sr. Dupeyrat, que, defenestrado da Fazenda, agora vem se 
posicionando como assessor desastrado de assuntos internacionais, bem 
como demonstra o arcaísmo do discurso do Governador Itamar Franco. 

Vejamos: "Eles deixaram essa impressão forte, sim, e mais forte ainda 
porque foi reforçada pelo breve pronunciamento, extremamente agressivo, do 
Prof. Alexandre Dupeyrat, sobre o problema da CEMIG ... Essa agressividade 
perpassa um pouco o discurso do Itamar. Para o ouvinte que estava lá, é um 
discurso muito arcaico ... Os investidores tiveram a oportunidade de ouvir um 
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discurso que, em geral, consideram ultrapassado". Quando indagado se, 
com isso, o Governador não poderia ter afastado investimentos em Minas, a 
resposta não deixou dúvida: "O Brasil, Minas, devem ser competitivos para 
atrair investimentos estrangeiros, que são importantes para esse modelo 
econômico que o mundo está seguindo ... Se têm interesse em comprar uma 
companhia brasileira e se ouviram um Governador que tem influência na 
próxima eleição presidencial brasileira dizendo que 'nós queremos um novo 
modelo', é claro que ficarão preocupados se estão pensando em investir 
US$1.000.000,00 ou US$2.000.000,00. Mesmo os bons investidores, no 
sentido de longo prazo, ou os apenas especuladores, ficarão preocupados. E 
qualquer governo quer atrair os bons e afastar os maus investidores". 

Isso tudo foi parte da análise publicada pelo jornal "O Tempo". E a análise 
da "Folha de S. Paulo"? Sob o título "A Imagem de Minas não Melhora", aqui 
está: "O evento foi montado para apresentar um novo Itamar, mas tudo deu 
errado". "Itamar começou sua palestra a 100 investidores estrangeiros 
dizendo que estava lá para rebater declarações errôneas e impatrióticas do 
Presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que sugeriu a investidores que 
não investissem em Minas Gerais". 

Itamar disse que seu Governo está aberto ao diálogo com os investidores. 
Disse que não é contra a privatização, mas que afastou os investidores 
minoritários da CEMIG porque estava protegendo a Constituição do Estado e 
as leis do País. Quando a palestra foi aberta ao público, Samantha Sparks, 
da Corretora Warburg Tillon Read, perguntou se, em tese, Itamar seria 
favorável à venda de 33% da CEMIG a investidores estrangeiros se essa 
venda tivesse amparo legal. "Não", ele respondeu. Um outro investidor 
perguntou sobre a privatização de Furnas programada para este ano. 
"Também não", disse Itamar. Um terceiro perguntou sobre os Bancos 
estaduais mineiros que foram privatizados. "Também não os teria 
privatizado". No final do encontro, os investidores afirmaram que Itamar 
deixou uma imagem pior do que a exposta por Fraga. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essas citações, de pasmar qualquer um 
menos esclarecido, são textuais, estão inseridas num discurso retrógrado e 
pernicioso aos interesses do Estado. Tais atitudes, que chegam às raias da 
irresponsabilidade, podem ser classificadas como afrontosas aos legítimos 
interesses não só de Minas, mas também do Brasil. 

Juscelino Kubitschek, tão citado pelo Governador Itamar Franco, e em cujo 
exemplo, impropriamente, ele se diz inspirar, perseguido por um Governo 
autoritário, sofrido, humilhado e exilado por tanto tempo, jamais proferiu, no 
exterior, uma única palavra contra o Brasil, então governado pelos seus 
algozes. 

O Governador do Estado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
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conspurca a memória histórica de Minas. Além disso, aqui e no exterior, 
S.Exa. demonstra ter um coração enorme para guardar mágoas. Mágoas de 
Fernando Henrique. Se S.Exa. se mirasse nos ensinamentos de JK saberia 
que a magnanimidade é o apanágio de todas as virtudes para o homem 
público. 

Resta-nos, tão-somente, Sr. Presidente, solicitar que o Governador Itamar 
Franco, na silenciosa, amargurada e solitária hora da tomada de decisões, 
recorra ao basilar princípio de JK: ser magnânimo é ser grande; ser grande é 
ser solidário. 

Acorde, Governador Itamar Franco. Venha ver os dias radiosos que Minas 
Gerais sempre ofereceu à vida pública brasileira. 

Sr. Presidente, pela importância das matérias aqui citadas, julgo pertinente 
a publicação, nos anais da Casa, do texto integral de cada uma delas. Para 
tanto, formalizo requerimento, nos termos regimentais, que passo a V.Exa., 
lembrando, ainda, que sua justificação é o pronunciamento que acabei de 
proferir. Agradeço, Sr. Presidente, a complacência de V.Exa. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Esgotado o prazo destinado à 1a 

Parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e a apreciação de 
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande 
Expediente da próxima reunião ordinária. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de 

Lei n° 756/99, dos Deputados Rogério Correia e Durval Ângelo, que proíbe o 
porte de arma de fogo por policiais civis e militares em manifestações 
públicas, obriga o uso de tarja de identificação e dá outras providências, 
publicado em 17/12/99, tenha a sua tramitação alterada para Projeto de Lei 
Complementar n° 25/2000. Assim sendo, a Presidência despacha o projeto 
às Comissões de Justiça e Direitos Humanos, nos termos do art. 192, 
combinado com o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 21 de março de 2000. 
Gil Pereira, 2°-Secretário no exercício da Presidência. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n° 580/99, recebeu, 

quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de Administração Pública, 
de Transporte e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo 
considerado rejeitado nos termos do art. 191, do Regimento Interno. Informa 
ainda que o prazo para apresentação do recurso previsto no art. 104 do 
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Regimento Interno inicia-se com a publicação desse despacho. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de 

Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar as Possíveis Irregularidades 
dos Processos Licitatórios Realizados com Dispensa ou Inexigibilidade de 
Licitação pelo Governo do Estado de Minas Gerais, a partir do Mês de 
Janeiro de 1995, doravante denominada "CPI das Licitações". O 
requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros foi deferido em reunião 
ordinária de 2/3/2000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade; 
suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo- Deputado Miguel 
Martini; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PDT: efetivo - Deputado 
Bené Guedes; suplente - Deputado João Batista de Oliveira; pelo PSD: 
efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Dinis Pinheiro ; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Sebastião Navarro 
Vieira; pelo PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente- Deputado Ivo 
José; e pelo PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado 
Arlen Santiago. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Indicação dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Maria Dolores da Cunha 
Pinto, Hermínio Gomes da Silva, Marlene Machado Porto e Marlene 
Terezinha de Muno Colesanti, para Integrar o Conselho Estadual de 
Educação. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Ronaldo Canabrava; suplente -
Deputado Eduardo Brandão; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos 
Andrada; suplente - Deputada Maria Olívia; pelo PDT: efetivo - Deputado 
João Batista de Oliveira; suplente- Deputado Doutor Viana; pelo PFL: efetivo 
- Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PT: 
efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputada Maria José 
Haueisen. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 34/2000, de autoria do Governador do 
Estado. que adapta a Constituição Estadual à Constituição Federal, em 
decorrência das modificações introduzidas pela Emenda à Constituição no 18, 
de 5/2/1998, e dá outras providências. Pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Antônio Júlio; suplente - Deputado José Henrique; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Antônio Carlos Andrada; pelo 
PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Doutor Viana; 
pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente- Deputado Rêmolo Aloise; 
pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputada Maria 
José Haueisen. Designo. À Área de Apoio às Comissões . 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 35/2000, de autoria do Governador do 
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Estado, que adapta a Constituição Estadual à Constituição Federal, em 
decorrência das modificações introduzidas pela Emenda à Constituição no 19, 
de 4/6/1998, e dá outras providências. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas 
Rodrigues; suplente - Deputado Adelino de Carvalho; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Mauro Lobo; suplente- Deputado Hely Tarqüínio; pelo PSD: efetivo 
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado João Paulo; pelo PTB: 
efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Olinto Godinho; pelo 
PPB: efetivo- Deputado Elmo Braz; suplente- Deputado Glycon Terra Pinto. 
Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Sebastião Navarro Vieira -
informando sua indicação para Líder do PFL e indicando o Deputado Paulo 
Piau para Vice-Líder; e Paulo Pettersen - indicando os Deputados Ronaldo 
Canabrava e José Henrique para Vice-Líderes do PMDB (Ciente. Cópia à 
Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.); pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 31a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.100/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 
1.111 e 1.120/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.119/2000, do 
Deputado Chico Rafael; e 1.144/2000, da Deputada Elaine Matozinhos; de 
Assuntos Municipais - aprovação, na 30a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.146/2000, do Deputado Fábio Avelar; 1.152, 1.153 e 
1.154/2000, do Deputado João Batista de Oliveira; de Direitos Humanos -
aprovação, na 35a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.126 a 
1.129/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.135 a 1.138 e 1.148/2000, 
da Comissão de Direitos Humanos; 1.151/2000, do Deputado Arlen Santiago; 
e 1.157/2000, do Deputado Rogério Correia; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 29a Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°S 1.104 e 
1.105/2000, ambos do Deputado Agostinho Silveira; 1.112 e 1.113/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 1.150/2000, do Deputado Arlen Santiago; de 
Saúde - aprovação, na 31a Reunião Ordinária, do Requerimento no 
1.121/2000, do Deputado Edson Rezende; do Trabalho - aprovação, na 32a 
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 663/99, do Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira; e do Requerimento n° 1.134/2000, do Deputado José Milton 
(Ciente.); de Turismo - (o teor dessa comunicação foi publicado na edição 
anterior) e da CPJ do IPSM - informa a conclusão dos seus trabalhos (Ciente. 
Publique-se.) e encaminha o seguinte relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER À APURAÇÃO DO DESVIO 
DOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO 
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ESTADO DE MINAS GERAIS- IPSM -,TANTO AS PARCELAS 
DESCONTADAS DOS SEGURADOS QUANTO AS DEVIDAS PELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, E, AINDA, À CORREÇÃO NA GESTÃO 
FINANCEIRA DA ENTIDADE, ESPECIALMENTE SUA POLÍTICA DE 

BENEFÍCIOS 

I- Objetivos da CPI do IPSM 
11 - Composição da CPI 
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b - O comportamento dos gestores do IPSM frente à inadimplência 
previdenciária do Estado 

c - A situação funcional e gerencial do IPSM em face da legislação vigente 
VI -Aspectos jurídicos 
VIl - Conclusão 
Anexo I - Extrato dos depoimentos 
Anexo 11 -Análise dos principais documentos 
Anexo 111 - Proposições apresentadas (minutas de projetos de lei e 

requerimentos) 
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o requerimento que deu 

origem à CPI do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado 
de Minas Gerais- IPSM- foi apresentado em 10/8/99. A pedido da Comissão, 
o prazo final de 120 dias foi prorrogado por mais 60 dias. 

I - Objetivos da CPI do IPSM 
Esta CPI foi instaurada porque, em 18/12/98, o então Diretor-Geral do 

IPSM, Cel. PM QOR Pedro Seixas da Silva, assinou com o ex-Governador 
Eduardo Azeredo e sua equipe, Sr. João Heraldo Lima, Secretário da 
Fazenda, e Sr. Arésio Antônio de Almeida Dâmaso e Silva, Procurador-Geral 
do Estado, o Termo de Negociação da Dívida combinado com outros pactos 
adjetos, por meio do qual o Estado reconhece a sua dívida para com o IPSM, 
consolidada naquela data em R$464.526.980,30. Estão incluídas nesse valor 
as consignações facultativas, compreendendo o período referente à 
contribuição patronal de agosto de 1995 a dezembro de 1998 e a 
contribuição dos servidores referente ao período de maio de 1996 a julho de 
1998. 

Em decorrência desse acordo, cuja validade foi questionada pelo Conselho 
Administrativo do IPSM, esta CPI visa a: 

a) apurar a responsabilização decorrente da retenção ilegal dos repasses 
previdenciários devidos pelo Estado ao IPSM, no período compreendido 
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entre 1995 e 1998; 

b) verificar a validade do acordo em questionamento, examinando suas 
conseqüências; 

c) detectar os problemas administrativos, gerenciais e estruturais do 
Instituto; 

d) apresentar sugestões e medidas legais que visem a democratizar e 
modernizar o IPSM, para adequá-lo às suas necessidades institucionais. 

11 -Composição da CPI 
Membros efetivos: Deputados Antônio Roberto, Cristiano Canêdo, Cabo 

Morais, Glycon Terra Pinto, João Paulo, Márcio Kangussu e Sargento 
Rodrigues. 

Suplentes: Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Arlen Santiago, Doutor 
Viana, Elmo Braz, Dalmo Ribeiro Silva, João Leite e Eduardo Daladier. 

Na reunião de 10/8/99, foram eleitos, para Presidente, o Deputado Antônio 
Roberto e, para Vice-Presidente, o Deputado Cristiano Canêdo, e foi 
designado como relator o Deputado Cabo Morais. 

111 -História do IPSM 
Em 1903, alguns Sargentos preocupados com a situação dos militares da 

PMMG, até então desprovidos de assistência previdenciária, decidiram criar 
uma instituição de amparo às suas famílias, com o intuito de reduzir a aflitiva 
situação das viúvas e filhos de policiais falecidos. Esse objetivo concretizou-
se por meio da Lei n° 565, de 19/9/11, que instituiu a Caixa Beneficente da 
Força Pública do Estado de Minas Gerais. 

Devido à relevância desse instituto, o Estado reconheceu que deveria 
participar com a sua parcela de contribuição. Dessa forma, em 1934, 
determinou a transferência de 300.000 contos de réis, em 12 parcelas de 
25.000 contos de réis, à Caixa Beneficente. 

Todavia, em 1946, em virtude das dificuldades de caixa, essa contribuição 
foi suspensa, e o Estado passou a complementar apenas o que faltasse para 
o pagamento da folha de pensões. 

Com a Lei no 7.290, de 1978, superada a dificuldade financeira, o Estado 
voltou a auxiliar na manutenção do órgão previdenciário com 50% do valor 
das mensalidades pagas pelos próprios segurados. Outra mudança 
importante consistiu na transformação da Caixa Beneficente em autarquia. 

Em sua evolução histórica, vale registrar que, em 28/12/90, a Lei n° 10.366 
criou o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais - IPSM -, sucessor da Caixa Beneficente, dando-lhe feição definitiva 
segundo os conceitos de seguridade social implantados pela Constituição da 
República de 1988 e pela Carta Estadual de 1989. 

No dia 19/9/99, quando da comemoração dos 80 anos de existência do 
IPSM, o Governador Itamar Franco, referindo-se àquele Instituto, disse com 
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peculiar propriedade que, "seguramente, trata-se de um dos mais 
eficientes órgãos previdenciários estatais, e não seria necessário muito 
esforço para demonstrar isso, porquanto tal assertiva é rotineiramente 
manifestada por todos os usuários do sistema". 

A grandeza do IPSM e o seu maior patrimônio consistem em atender hoje 
mais de 183 mil pessoas, entre os militares da ativa, os inativos e as 
pensionistas com seus respectivos dependentes. 

Entre os inúmeros benefícios prestados pelo Instituto, destacam-se a 
pensão legada por morte do segurado, a assistência médica, hospitalar e 
dentária e o empréstimo habitacional. Finalmente, contando hoje com 8.824 
pensionistas, o IPSM é sustentado pelas contribuições dos segurados e do 
Estado (patronais) e tem na sua estrutura administrativa cerca de 95 
servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados. 

IV - Análise dos fatos 
A diretoria do IPSM celebrou, em 18/12/98- portanto, perto do término do 

mandato do Governador Eduardo Azeredo -, o Termo de Negociação da 
Dívida com o Estado de Minas Gerais, cujos signatários se acham acima 
mencionados. 

Vencida e não paga a primeira parcela em 30/3/99, o Governo do Sr. 
Itamar Franco apresentou ao IPSM o Termo Aditivo ao aludido acordo, por 
meio do qual se pretende prorrogar o início de sua vigência para 30/3/2000. 

A farta documentação e os depoimentos que instruem este inquérito 
demonstram, de forma inequívoca, que o não-repasse das contribuições 
sociais, bem como o acordo e seu termo aditivo, nas bases propostas, 
prejudicam o Instituto. Seja porque a inadimplência do Estado causou o 
esgotamento do fundo de reserva do IPSM, seja porque o valor estipulado foi 
desprovido da necessária correção monetária. Além disso, o acordo foi 
celebrado à revelia do Conselho Administrativo do IPSM, ilegalmente alijado 
da negociação. 

Esses fatos vieram a público quando o Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo, 
Comandante-Geral da PMMG, a pedido do Governador Itamar Franco, 
ambos preocupados com a situação do IPSM, solicitaram ao Cel. PM 
Mamede Campanha de Souza, atual Diretor-Geral do Instituto, que se 
manifestasse sobre o Termo Aditivo, a fim de solucionar o impasse. O 
Diretor-Geral, por sua vez, informou-lhes que, embora o mencionado Termo 
de Negociação da Dívida tenha sido celebrado por autoridades competentes-
ocupantes, à época, dos cargos de Secretário da Fazenda e Diretor-Geral do 
IPSM -, ele é desprovido do "ad referendum" do Conselho Administrativo do 
IPSM, colegiado que, segundo estabelece o art. 5°, I e 111, da Lei n° 11.406, 
de 28/1/94, tem competência para participar da negociação. 

Submetido a exame quando da apresentação do "Relatório Anual de 
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Desempenho da Diretoria do IPSM", o Conselho Administrativo deixou de 
aprovar o acordo nos termos financeiros em que fora estabelecido e 
recomendou, através da Deliberação n° 2, de 24/3/99, que se promovesse 
auditoria operacional relativa à negociação da dívida do Estado para com o 
Instituto, em especial quanto à legalidade, à adequação e à exeqüibilidade do 
mencionado documento. 

A auditoria técnica realizada pela Secretaria da Fazenda examinou 
detalhadamente a composição numérica da dívida e, entre outros aspectos, 
concluiu: "O IPSM foi prejudicado por não possuir uma legislação específica 
quanto à correção monetária dos valores devidos pelo Estado ao Instituto, 
que deviam ser corrigidos no mínimo pela UFIR, que elevaria a dívida para 
R$500.299.920, 77 (valores de abril de 1999). Além disso, foi desconsiderado 
qualquer pagamento de multa pela mora ou juros. Caso, por exemplo, os 
recursos devidos fossem aplicados no FIF, investimento financeiro que paga 
uma das menores taxas de juros do mercado, o montante final da dívida até 
31/12/98 alcançaria o valor de R$737.037.422,56 (valores de abril de 1999)". 

Conforme reconhecido pela auditoria da própria Secretaria da Fazenda, o 
levantamento numérico em que se baseara o acordo, por referir-se apenas 
ao valor histórico da dívida, sem promover nenhuma atualização, prejudicou 
o IPSM, impossibilitando-lhe incorporar à reserva de benefícios o rendimento 
decorrente de sua aplicação. Nos termos da Lei n° 11.406, de 1994 (art. 20, 
incisos VIII e IX), constituem receita do IPSM "a aplicação de sua receita" e "a 
aplicação e a administração de sua reserva de benefícios concedidos e a 
conceder". 

Por esses motivos, não foi possível referendar, quanto aos valores 
numéricos levantados, o mencionado acordo, cuja legalidade é duvidosa, 
uma vez que não é possível ao administrador renunciar créditos da instituição 
à receita, sem a prévia e específica autorização legal. 

Ademais, no que se refere aos argumentos do Sr. Secretário da Fazenda, 
forçado pela insuficiência de recurso financeiro para cumprir o acordo 
celebrado, o Instituto manifestou boa-vontade quanto à aceitação dos termos 
desde que, pelo menos, se corrigisse a sua irregularidade original, o que 
seria possível com a atualização da dívida, segundo a perspectiva apontada 
pela Superintendência Central de Auditoria Operacional da Secretaria da 
Fazenda, e se editasse lei autorizativa, a exemplo da Lei n° 12.992, de 
30/7/98, que dispõe sobre a negociação da dívida dos municípios e do 
Estado com o IPSEMG. 

Ao final do trabalho desta Comissão, será elaborada minuta do projeto de 
lei autorizativa, possibilitando-se a renegociação do débito. 

Assim, no entender da atual Diretoria-Geral do IPSM, a fixação do valor da 
dívida durante o período a que se refere o "Termo de Negociação", a aditar, 
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corresponde a R$737.037.422,56, conforme indicado pela auditoria da 
Secretaria da Fazenda. 

5?9 

Dessa forma, pugna-se pelo acréscimo ao valor atualizado de 
R$41.605.575,64, correspondente ao débito acumulado do Tesouro com o 
IPSM, relativo à contribuição patronal de fevereiro a junho de 1999, tendo em 
vista a variação do FIF-MG, que é um dos menores índices legais. 

O valor global da dívida estabelecido em R$778.642.998,20, mais correção 
das parcelas vincendas com base na variação da UFIR, acrescidas de juros 
de 6% ao ano, como, aliás, já prevê o acordo original, deve ser majorado. 
Ademais, em seu depoimento, em 9/12/99, o Sr. José Augusto Trópia Reis, 
atual Secretário da Fazenda, informou a esta Comissão que a dívida do 
Estado com o IPSM pode chegar a R$1.000.000.000,00. Segundo essa 
autoridade, o Estado transferiu toda a contribuição dos segurados, mas 
reteve R$41.214.000,00 da contribuição patronal. Até abril de 1996, o Estado 
deixou de repassar a contribuição patronal, mas repassou toda a dos 
segurados. A partir de maio de 1996, até dezembro desse ano, e durante o 
ano de 1997, até julho de 1998, as retenções do Tesouro atingiram tanto a 
parte patronal quanto a dos contribuintes. Em 1999, o Estado repassou toda 
a parte dos contribuintes e cerca de 40% da parte patronal devida. 

No total, segundo ainda o Secretário Trópia Reis, foram retidos pelo 
Estado, em 1995, R$41.000.000,00 da contribuição patronal. Em 1996, 
R$91.000.000,00 da contribuição patronal e R$26.000.000,00 dos 
contribuintes. A retenção continuou em 1997, sendo R$1 04.000.000,00 da 
contribuição patronal e R$41.000.000,00 dos segurados. Em 1998, o valor 
chegou a R$112.700.000,00 e R$26.000.000,00. O secretário disse ainda 
que em 1999 não houve retenção dos segurados, mas 60% da parte patronal 
foram retidos. Nos anos de 1997 e 1998 também foram retidos alguns valores 
referentes à reserva técnica -cerca de R$5.000.000,00 e R$10.000.000,00, 
respectivamente. -

Por derradeiro, o Secretário informou que a Secretaria da Fazenda está 
estudando a reformulação da proposta, a ser definida por projeto de lei, em 
conjunto com a diretoria do IPSM, visando a reescalonar o pagamento dos 
recursos devidos por um período mais longo. 

A danosa conseqüência da retenção feita pelo Estado implicou a cessação 
de formação das reservas previstas no Plano Atuarial do IPSM, aprovado 
pelo Decreto n° 32.609, de 11/3/91, que eram destinadas a prover 0 
pagamento dos benefícios e serviços a cargo da autarquia. Resultou, ainda, a 
inadimplência do Estado no cancelamento de alguns convênios médicos, na 
exaustão da reserva técnica e, sobretudo, na preocupação que aflige não só 
os gestores do IPSM, como também os seus beneficiários. 

É importante salientar, à guisa de esclarecimento, que a União do Pessoal 
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da Polícia Militar - UPPM -, entidade de representação da classe, 
inconformada com a situação, propôs contra o Estado de Minas Gerais ação 
civil pública tendo por objeto a dívida do Estado para com o IPSM e o acordo 
para a sua quitação, celebrado por meio do "Termo de Negociação de Dívida 
Combinado com Outros Pactos Adjetos". A demanda está em curso na 3a 
Vara da Fazenda Estadual, Processo n° 24.98.050.503 - 6. 

Em síntese, são esses os fatos. 
V- Aspectos fundamentais da questão 
Três aspectos fundamentais foram analisados com profundidade por esta 

CP I: 
a) a retenção das contribuições previdenciárias (patronal e descontos dos 

contribuintes) devidas pelo Estado ao IPSM; 
b) o comportamento dos gestores do IPSM, em face da inadimplência do 

Estado; 
c) a situação estrutural e funcional do IPSM diante da legislação vigente. 
A- Da retenção das contribuições previdenciárias 
Uma questão precisa ser logo dirimida. A contribuição previdenciária tem 

natureza jurídica tributária? 
A Sra. Mizabel Abreu Machado Derzi afirma que as contribuições 

previdenciárias são tributos, segundo a sua natureza jurídica. O seu 
magistério está expresso nas Notas de Atualização com que se deu a lume a 
?a. edição do clássico "Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar", do 
saudoso mestre Aliomar Baleeiro. 

Nesse sentido preleciona a conceituada professora, atualmente 
Procuradora-Geral do Estado: 

"A Constituição de 1988 afastou, irrefutavelmente, a discussão sobre o 
caráter tributário das contribuições parafiscais. A tese sempre foi defendida 
por Aliomar Baleiro, e mais uma vez, encontrou consagração indiscutível no 
atual sistema tributário brasileiro. 

O art. 149 da Constituição, inserido no capítulo do Sistema Tributário 
Nacional, confere à União, com exclusividade, a competência para criar 
contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, 
contribuições instituídas no interesse de categorias profissionais ou 
econômicas. No parágrafo único desse artigo, a Constituição confere ainda a 
Estados, Distrito Federal e municípios a competência para instituir 
contribuições destinadas a custear o sistema de previdência e assistência 
social de seus servidores e no interesse desses servidores" (Aiiomar 
Baleeiro: "Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar", 73 ed. Forense, 
Rio, 1997, p. 592). 

Não havendo dúvida sobre a natureza tributária da contribuição 
previdenciária, o tratamento da matéria fica naturalmente esclarecido: a 

----
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contribuição será tratada nos termos do Código Tributário Nacional e, 
conseqüentemente, pela Legislação Tributária. Nesse sentido, ainda sob o 
regime constitucional anterior, já ensinava o ~inistro Carlos Mário Velloso, 
atual Presidente do Supremo Tribunal Federal. E do seu voto no MS 97.7779-
DF2: "Relembre-se, todavia, para evitar dúvida, que a divisão tripartite do 
tributo nas espécies imposto, taxa e contribuição não autoriza a afirmativa no 
sentido de que estas últimas, sob a denominação parafiscais, teriam sistema 
fiscal autônomo. Não e não. As contribuições, como espécie tributária, estão 
sujeitas às regras tributárias inscritas na Constituição e no Código Tributário 
Nacional". 

A Sra. Mizabel Derzi, citada na CP! dos Fundos do Estado, recentemente 
concluída por esta Assembléia Legislativa, assim se manifestou: "Não existe 
entre os administradores públicos o pensamento de que, mesmo tendo 
havido a centralização das contas, os gastos possam ser feitos por livre 
discriminação do administrador público. Quando há insuficiência de recursos, 
temos de examinar quais são as despesas obrigatórias e, entre elas, quais 
estão, à luz da Constituição, necessariamente à frente das demais. Elas são 
preferenciais a quaisquer outras, porque é caso de intervenção da União nos 
Estados, à luz do art. 34 da Constituição Federal de 1988. No Direito Penal, 
existe o art. 315, que estabelece ser crime dar às verbas ou rendas públicas 
aplicação diversa daquela estabelecida em lei. Segundo o art. 10, inciso XI, 
da Lei no 8.419, de 1992, é ato de improbidade administrativa liberar verba 
pública sem a estrita observância das normas pertinentes, ou influir, de 
qualquer forma, para sua aplicação irregular. Para esse crime, o Código 
Penal prevê a detenção de um a três meses mais multa. A lei de improbidade 
administrativa prevê o afastamento do cargo, multas e inelegibilidade para 
cargos públicos durante oito anos". 

Por sua vez, em 1991, o Sr. Márcio Garcia Vilela, quando Procurador-Geral 
do Estado, emitiu o seguinte parecer sobre o caixa único do Estado: "As 
contas, mesmo de determinados fundos, podem ser centralizadas em um 
caixa único com o objetivo de dar ao administrador um controle maior dos 
gastos e das contas. Mas é claro que ali se sugere que subcontas sejam 
abertas e que a aplicação de recursos tem que obedecer, religiosamente, às 
normas legais e constitucionais. Esse parecer não autoriza gasto 
indiscriminado e despesa escolhida arbitrariamente pelo administrador". 

Também o Sr. João Heraldo Lima, na CPI dos Fundos, assim se 
pronunciou: 

"O Estado deixou de ter o caixa único para ter a conta única, preservando-
se, no entanto, o registro contábil individualizado da titularidade de cada 
conta ou subconta, de forma a ser realizado o adequado lançamento contábil 
e crédito de cada uma delas. Seria desvio, se estivéssemos desrespeitando o 

/ 
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orçamento, o lançamento contábil e procedendo a lançamentos contábeis 
diferentes. Então, nesse sentido, não estamos falando de desvio, mas de 
retenção temporária de recursos, para os quais há um registro contábil 
individualizado da titularidade de cada conta. A aprovação orçamentária está 
lá. Ela vai ter que ser cumprida em algum momento, havendo ou não 
disponibilidade. A disponibilidade de recursos, na sistemática do caixa único, 
atende ao mesmo princípio do orçamento. O orçamento é autorizativo. 

Dessa forma, as receitas vinculadas podem ser remanejadas pelo 
administrador público desde que o interessado não seja prejudicado. 
Entretanto, as transferências constitucionais são expressamente excluídas da 
conta única do Tesouro, consoante o disposto no art. 160 da Constituição 
Federal". 

Como ponto negativo e bastante preocupante, há de se registrar a inclusão, 
no sistema de conta única, de recursos destinados ao IPSM, em total 
desrespeito ao que determina a legislação vigente. Essa prática possibilitou 
fosse dada aos recursos do Instituto destinação diversa daquela definida em 
lei, causando-lhe prejuízos. 

Fazendo-se necessária a urgente revisão do sistema de conta única, 
implantado no Estado, para evitar que sejam nela lançados recursos 
financeiros com destinação vinculada em lei, foi sancionada a Lei no 13.404, 
de 15/12/99, que estabelece a competência dos institutos de previdência 
estaduais para arrecadar e aplicar contribuições sociais. 

De plano, é ponto pacífico que a Constituição Federal de 1988 resolveu ~e 
vez a velha celeuma sobre a natureza das contribuições sociais: estas sao 
tributos, sujeitas ao regime tributário vigente em face das disposições 
específicas insertas no texto constitucional. 

Outra não é a afirmação do Prof. lves Gandra da Silva Martins ("Sistema 
Tributário na Constituição de 1988". São Paulo: Saraiva, 1989, p. 114-115): 

"A grande novidade é o encerramento definitivo da polêmica criada com a 
Emenda Constitucional n° 8/77. Por aquela emenda foram criadas 
contribuições sociais no elenco do processo legislativo (art. 43, X) e reduzido 
o elenco enunciado no§ 2°, I, do art. 21 da Emenda Constitucional no 1/69. A 
matéria fica definitivamente solucionada com o novo texto, visto que as três 
espécies foram albergadas pelo sistema e na Seção dedicada aos princípios 
gerais". 

Na mesma obra, p. 123, o ilustre autor conclui: 
"As contribuições sociais, portanto, têm natureza tributária e não se 

encontram mais na parafiscalidade, isto é, à margem do sistema, mas a ele 
agregadas". 

O ilustre jurista Sacha Calmon Navarro Coelho ("Comentários à 
Constituição de 1988 - Sistema Tributário". Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 
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167}, no capítulo em que trata do regime jurídico das contribuições 
sociais, elide qualquer dúvida acerca de como as consideram os juristas de 
tomo. Veja-se, "in litteris": 

"Quanto à submissão às normas gerais de Direito Tributário, todas elas se 
submetem ao regime codificado sem exceção, a teor da remissão do art. 149 
ao art. 146, 111, da CF. Tributos são regidos pelo Código Tributário". 

Corrobora esse entendimento o Supremo Tribunal Federal, reafirmando 
(vide RE 138.284-8 ICE, fls. 455) que, no regime da Constituição Federal de 
1988, todas as contribuições, sem exceção, sujeitam-se à lei complementar 
de normas gerais, assim ao CTN (art. 145, 111, "ex vi" do disposto no art. 149). 

As contribuições sociais têm, pois, caráter tributário. O eminente Ministro 
Carlos Mário Velloso, Relator do RE n°. 138284-8, proferiu voto, acatado 
unanimemente, no qual, a certa altura, assevera: 

"Sustento que constituem essas contribuições uma espécie própria de 
tributo ao lado dos impostos e das taxas, na linha, aliás, da lição de Rubens 
Gomes de Souza (Natureza tributária da contribuição do FGTS. ROA 112/27. 
RDP 17/305). Quer dizer, as contribuições não são somente as de melhoria. 
Estas são uma espécie do gênero contribuição; ou uma subespécie da 
espécie contribuição"(fls. 451-452). 

Não cabe aqui, no plano do exame científico da lei, discutir acerca das 
dificuldades de caixa decorrentes do sistema de seguridade social no Brasil, 
tudo levando ao risco e ao ponto de desvaler ou empanar a segurança do 
cidadão, isto é, o objetivo primacial da Carta política. Não cabe fazer uso das 
bem lançadas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a arte de 
interpretar, ocasião em que disse não ser possível "inserir na regra de direito 
o próprio juízo - por mais sensato que seja - sobre a finalidade que conviria 
fosse por ela perseguida". Seria admitir no Direito que os fins justificam os 
meios, ou que o tributo passa a ser constitucional na medida em que o 
produto de sua arrecadação se destine a fins socialmente louváveis. Não é 
este o raciocínio que deve conduzir o exame da nova contribuição social sob 
enforque, à vista de sua irremediável inconstitucionalidade. 

B - O comportamento dos gestores do IPSM diante da inadimplência 
previdenciária do Estado 

Esta Comissão constatou que os gestores do IPSM, em relação à 
inadimplência do Estado para com o Instituto, agiram cada qual a seu modo, 
de forma compatível, em prol d? minimização do problema. A reiterada 
formalização de documentos e contatos pessoais com as autoridades do 
Governo propugnando pelo repasse imediato das contribuições sociais, bem 
como a manifestação de suas preocupações para com o futuro do Instituto, 
são bem evidenciadas. 

Daí questionar-se: tais medidas adotadas pelos gestores do IPSM foram as 
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mais apropriadas naquele momento e são suficientes para isentá-los da 
responsabilização? Para responder com isenção a essa pergunta, faz-se 
necessário ter em vista os seguintes fatos : 

a) A legislação que rege o Instituto afeta o seu gerenciamento devido à 
natureza jurídica dos cargos, na sua maioria, de confiança do Governador do 
Estado. Por isso, ainda que prevaleça a independência do nomeado diante 
da execução dos atos administrativos, persiste o dever de lealdade, que, 
muitas vezes, o constrange em face das decisões políticas emanadas do 
Chefe do Executivo. 

b) A medida judicial, conforme foi analisada pelo jurista Sacha Calmon, em 
documento anexado a este processo, ainda que figurasse como importante 
instância, nem sempre é a mais recomendável, principalmente quando ainda 
se vislumbra, como no caso do IPSM, a possibilidade de acordo pelas vias 
amistosas, como forma de se evitar o moroso recebimento do crédito por via 
de precatório. Ademais, a União do Pessoal da Polícia Militar já havia 
proposto a Ação Civil Pública contra o Estado, ora suspensa "sine die". 

Portanto, quem é o responsável pela inadimplência? Quem tem a 
obrigação de pagar ou quem tem o direito de receber? 

No caso do IPSM, não há dúvida. Quem tem o dever de pagar, e não o faz, 
é o responsável, principalmente quando o credor demonstra, de forma 
insofismável, que envidou esforços para constituir em mora o devedor, como 
o fizeram os gestores do JPSM, visando ao recebimento do crédito 
previdenciário. 

Ademais, em inspeção realizada pelo Tribunal de Contas no JPSM, ficou 
constatado que a direção daquele Instituto recorrera aos Secretários da 
Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral, demonstrando-lhes o 
crédito existente junto ao Tesouro Estadual e a situação crítica imposta ao 
Instituto devido à inadimplência. 

Pelos ofícios DG/GAB/Doc. n°s 362/96, 131/97 e 132/97, o Sr. Diretor-Geral 
promove gestões de cobranças do débito fazendário e solicita providências 
governamentais para elidir a dívida. 

Por sua vez, o ex-Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, 
Cel. Nélson Fernando Cordeiro, dirigiu o Ofício n° 63.271 CG/96 ao 
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, à época o Sr. Walfrido 
Silvino dos Mares Guia Neto, também buscando solucionar o problema do 
Instituto. 

O signatário defende a manutenção do JPSM como entidade necessária à 
proteção previdenciária e de assistência à saúde aos servidores militares -
policial militar e bombeiro militar - que exercem funções diferenciadas dos 
demais funcionários públicos. Chega a mencionar que foi convocado a 
participar de uma reunião no dia 21/11/96, na Secretaria de Administração, a 
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qual não logrou êxito, concluindo: "Sentimos que as conseqüências das 
idéias em discussão seriam a de acabar com a reserva técnica e a redução 
de benefícios e serviços. Muito embora o Dr. Marcos Pestana tenha dito que 
não se busca reduzir a excelência dos benefícios e serviços, não há como 
isso deixar de acontecer, se houver redução da receita". 

Conforme o Ofício n° 368/97 - DF/GAB/S, documento recebido em 4/9/97, 
do Diretor de Finanças do IPSM, Cel. José Antônio de Lacerda Faria, foi 
informado ao Tribunal de Contas que "não foi mantido nenhum entendimento 
entre o IPSM e a Secretaria da Fazenda, relativamente à forma de se 
fazerem os repasses das contribuições da patronal e do segurado, em atraso 
de~de agosto/95 e março/96, respectivamente". 

E importante frisar que, indo além do simples inconformismo devido à 
intransigência do Governo, que não repassava ao Instituto as contribuições 
previdenciárias, o Cel. José Antônio de Lacerda Faria renunciou ao cargo de 
Diretor-Geral do IPSM. 

Ademais, o rompimento de alguns convênios celebrados entre o IPSM e 
diversos prestadores de serviços ocorreu contra a vontade dos 
administradores do Instituto: estes não tinham os recursos necessários ao 
custeio, porque o Estado não repassava a verba mensal. 

Exceção, porém, deve ser feita em relação às autoridades que assinaram o 
termo de acordo. Se, de um lado, esse documento tem grande valia para o 
IPSM, porque nele o Estado reconhece expressamente o seu débito, por 
outro, esse fato não é suficiente para expurgar do contrato os vícios que o 
maculam. 

Não se trata, pois, de vício formal do acordo - assim entendidos o 
"quantum··. as condições de pagamento e o prazo-, pois é sanável. O que se 
discute, porém, é o vício substancial do qual originou o acordo. O não-
repasse das contribuições sociais devidas pelo Estado ao IPSM é de 
natureza tributária. Como tais, são previstas em lei específica. Por esse 
motivo, preferiam a qualquer outro compromisso, não podendo ser desviadas 
para outra finalidade. 

Daí, a anuência do ex-Comandante-Geral da PM ao termo de acordo 
implica sua adesão à política governamental. Ademais, sendo ele o 
Presidente nato do Conselho Administrativo, não apresentou o contrato ao 
referido órgão ao qual compete referendar acordo dessa natureza, tendo, 
assim, infringido a norma legal que rege o Instituto. 

Conseqüentemente, os contratantes ignoraram os princípios básicos aos 
quais a administração pública deve obediência: os da legalidade, da 
moralidade e da publicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, e 
ao preceituado no art. 73 da Carta Estadual, "in verbis": "A sociedade tem 
direito a Governo honesto, obediente à lei e eficaz". 
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A burla desses preceitos torna-se evidente, pois, se o acordo foi 

excelente negócio para as partes, conforme afirmara o ex-Secretário da 
Fazenda, em seu depoimento, por que a sua celebração ocorreu somente em 
18/12/98, últimos dias daquele Governo que sabia da existência do débito 
desde 1995, a despeito dos reiterados expedientes do IPSM? Se, de fato, foi 
tão bom para as partes, por que o Conselho Administrativo daquele Instituto 
foi alijado da negociação, só tomando conhecimento dela depois da posse do 
Governo atual? 

Na verdade, o acordo, além de não se revestir, para a sua validade, das 
exigências dos citados dispositivos constitucionais, foi assinado nos últimos 
dias do mandato de um Governo que acabara de perder as eleições e, 
temeroso de sofrer desgaste político antes do pleito, preferiu não enfrentar o 
problema, deixando-o para o sucessor. 

Não menos infeliz foi o então Procurador-Geral do Estado, que também 
assinou o acordo; ao ser inquirido, sequer soube informar as condições 
elementares daquele contrato, tendo creditado à sua assessoria a 
responsabilidade por sua elaboração. 

C -A situação funcional e gerencial do IPSM em face da legislação vigente 
Verificando a legislação que rege o IPSM, principalmente a Lei n° 11.406, 

de 1994, observa-se, sem esforço, a necessidade de modificá-la para 
adequá-lo às suas finalidades institucionais e impedir que os fatos 
ensejadores desta CP! se repitam. 

De início, urge desvincular o Instituto das excessivas amarras 
governamentais, outorgando-lhe competência para arrecadar, aplicar e 
fiscalizar suas contribuições sociais, sem prejuízo da cota patronal devida 
pelo Estado, excluindo-as do caixa único do Estado, semelhante ao ocorrido 
com o IPSEMG. 

Da mesma forma, a paridade dos diversos representantes dos contribuintes 
e pensionistas nos órgãos do Instituto é medida salutar, há muito 
reivindicada, uma vez que, atualmente, apenas os oficiais são nomeados 
pelo Governador para integrar a direção do IPSM. 

Por esses motivos, ao final deste relatório, esta Comissão apresentará 
projeto de lei visando ao aprimoramento do Instituto. 

VI -Aspectos Jurídicos 
O IPSM é uma autarquia estadual vinculada à Polícia Militar, sendo regida 

pela Lei no 10.366, de 28/12/90, com as alterações trazidas pela Lei no 
11.406, de 28/1/94. 

O Instituto tem sede e foro nesta Capital, é uma entidade autárquica com 
autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade a prestação 
previdenciária - benefícios e serviços - a seus beneficiários, como previsto na 
Lei n° 10.366, de 1990. 

-------~ -~ 
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São segurados do IPSM: 
I - em caráter compulsório: 
a) o militar da ativa, o da reserva remunerada e o reformado, exceto o Juiz 

Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado; 
b) o servidor civil da Polícia Militar alcançado pela Lei n° 7.982, de 10/7/81, 

impedido de inscrição junto ao IPSEMG; 
c) o servidor civil do sistema de ensino da Polícia Militar, referido no 

parágrafo único do art. 2° da Lei n° 7.982, de 10/7/81; 
li -em caráter facultativo: 
a) - o servidor que deixar de ser contribuinte compulsório e manifestar a 

sua opção, dentro de 60 dias, em manter o vínculo previdenciário. 
O custeio dos benefícios e serviços previstos na lei deve ser mantido por 

meio de contribuições dos segurados e do Estado, fixadas em percentuais do 
estipêndio de contribuição, observadas as disposições dos §§ 6° e 7° do art. 
24 da Constituição do Estado. 

Conforme dispõe o art. 1 O da Lei n° 11.406, de 1994, constituem receitas 
do IPSM: 

I -a contribuição dos segurados; 
11 -a contribuição do Estado; 
111- o auxílio financeiro de qualquer origem; 
IV - a receita decorrente de contratos, convênio ou acordos relativos à 

consecução de suas finalidades; 
V- as dotações orçamentárias e os saldos do exercício anterior; 
VI- a transferência de recursos do Tesouro Estadual; 
VIl - as rendas resultantes de suas atividades e do uso ou da cessão de 

suas instalações e de bens móveis, bem como da locação de bens imóveis; 
VIII -a aplicação de sua receita; 
IX- a aplicação e a administração de sua reserva de benefícios concedidos 

e a conceder. 
O art. 4° e seguintes da Lei n° 11.406, de 1994, determinam a estrutura 

orgânica do Instituto, a composição e a competência dos órgãos de nível 
superior. Em linhas gerais, a autarquia é conduzida por um Conselho 
Administrativo, órgão colegiado composto de nove membros efetivos, sendo 
o Comandante-Geral da Polícia Militar o seu Presidente nato, responsável 
pelas políticas e pelo direcionamento geral, e por uma Diretoria-Geral, órgão 
de direção superior, auxiliada por três diretorias, assessorias e divisões, à 
qu_al compete administrar e representar o Instituto. 

A luz dos arts. 6° e 8° da Lei n° 11.406, de 1994, compete ao Governador 
do Estado a designação dos membros do Conselho Administrativo, dentre os 
segurados do IPSM, para mandato de dois anos, e a nomeação dos 
membros da diretoria, dentre oficiais superiores da Polícia Militar de Minas 



Gerais, para mandato de três anos, permitida a recondução em ambos os 
casos. 
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Segundo o art. 16 da Lei n° 11.406, de 1994, os servidores do IPSM se 
enquadram no regime jurídico único referido no parágrafo único do art. 1° da 
Lei n° 10.254, de 20/7/90. 

Segundo os arts. 12, 13 e 15 da Lei n° 11.406, de 1994, a autarquia tem o 
exercício financeiro coincidente com o ano civil, seu orçamento anual contém 
todas as receitas, despesas e investimentos dispostos em programas, 
devendo prestar contas anualmente ao egrégio Tribunal de Contas. 

É importante frisar que as instituições previdenciárias são entidades que 
assumem, relativamente a seus beneficiários - segurados e dependentes -, 
compromissos econômico-financeiros expressivos, que perduram em longo 
prazo, os quais hão de ser resgatados no presente e no futuro, sendo 
impossível identificar com precisão o volume financeiro e o tempo de duração 
de tais encargos. 

O Plano Atuarial do IPSM, elaborado em 1990, foi aprovado pelo Decreto 
n° 32.609, de 11/3/91, dispositivo que trouxe a fixação do percentual de 
contribuição patronal de 20%. 

Àquela época, a quota previdenciária atribuída aos segurados era de 10%, 
sendo hoje de 8% por força da Lei n° 12.565, de 7/7/97, que alterou a Lei no 
10.366, de 1990, mantida a parcela do empregador em 20%, conforme o 
Decreto no 32.609, de 11/3/91, em consonância com o art. 4°, § 1°, inciso 11, 
da Lei n° 10.366, de 28/12/90, com as alterações trazidas pela Lei n° 12.565, 
de 1997. 

Para realizar os serviços e os benefícios que lhe são peculiares como 
instituição previdenciária, o IPSM necessita contar com sua receita de 
contribuição, em volume de recursos que vêm de seus segurados por meio 
de descontos nos vencimentos/proventos ou recolhimentos diretos, e devidos 
pelo Estado em sua condição de empregador. 

Conforme foi verificado pelo Tribunal de Contas, os recursos provenientes 
de contribuições previdenciárias decorrentes de contribuições de segurados, 
já descontados de seus pagamentos, não foram repassados ao IPSM pelo 
Tesouro do Estado desde março de 1996. Da mesma forma, a contribuição 
patronal não foi paga ao Instituto desde agosto de 1995. 

É importante ressaltar que o IPSM necessita, prementemente, contar com 
os repasses dos recursos provenientes de suas receitas, sob pena do 
comprometimento de sua reserva técnica, como de fato ocorreu. 

Por ser esclarecedora, vale transcrever a manifestação do Tribunal de 
Contas, quando de sua inspeção no IPSM: "Dessa forma, entendemos que 
os repasses de recursos do Estado ao IPSM referentes a contribuição de 
seus filiados e o pagamento da quota patronal não deverão sofrer atraso, não 
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devendo, também, ser afetados pela centralização de recursos advinda da 
unidade de tesouraria prevista na Lei n° 4.320, de 17/3/64. É oportuno 
lembrar que a Constituição Federal, em seu art. 165, § 5°, prevê a existência 
de um orçamento específico destinado à seguridade social, e em seu art. 
195, § 2°, determina que a proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência 
social". 

Ainda sobre a matéria em questão, para melhor elucidá-la, trazemos à 
colação a doutrina de Hely Lopes Meirelles: "Sendo as autarquias serviços 
públicos descentralizados, personalizados e autônomos, não se acham 
integradas na estrutura orgânica do Executivo, nem hierarquizadas a 
qualquer chefia, mas tão-somente vinculadas à administração direta, 
compondo, separadamente, a administração indireta do Estado com outras 
entidades autônomas (empresas públicas e sociedade de economia mista). 
Por esse motivo, não se sujeitam ao controle hierárquico, mas sim a um 
controle diverso, finalístico, visando unicamente mantê-las dentro de suas 
finalidades institucionais, enquadradas no plano global d_a administração a 
que se vinculam, e fiel às normas regulamentares. E um controle de 
orientação e correção superiores, só apreciando os atos internos e a conduta 
funcional de seus dirigentes em condições especialíssimas, autorizadas por 
lei" ("Direito Administrativo Brasileiro", p. 287). 

Do exposto, concluiu-se que o IPSM age por direito próprio e com 
autoridade pública, na medida do "jus imperi" que lhe foi outorgado pela lei 
que o criou. 

Sendo um ente autônomo, não há subordinação hierárquica da autarquia 
para com a entidade estatal a que pertence, porque, se isso ocorresse, 
anularia seu caráter autárquico. Há uma vinculação à entidade-matriz, que, 
por isso, passa a exercer um controle de legalidade, expresso no poder de 
correção finalística do serviço autárquico. 

Isso significa que os bens e as receitas do IPSM não se confundem com os 
bens e as receitas da administração direta a que se vincula, devendo ser por 
ele exclusivamente geridos. Entretanto, a administração financeira do 
Instituto encontra-se integralmente vinculada ao caixa único do Tesouro do 
Estado. Esse fato interfere negativamente no seu poder de auto-
administração, uma vez que a Secretaria de Estado da Fazenda gerencia os 
recursos que lhe são destinados, cuja finalidade é tão-somente a de prestar 
assistência previdenciária aos seus associados. 

;; As considerações acima reforçam a necessidade de se criarem 
-~ ~ecanismos legais para proporcionar ao IPSM a sua autogestão. Por isso, ao 

g_ fmal deste trabalho, esta Comissão apresentará projeto de lei nesse sentido, 
~ que espera seja aprovado pelas autoridades competentes, a exemplo do 
o 
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ocorrido com o IPSEMG. 

Por derradeiro, chegou ao conhecimento desta CPI o Ofício n° 10025/2000 
SEC/3a Câmara, assinado pelo Presidente do Tribunal de Contas, 
Conselheiro Sylo da Silva Costa, encaminhando cópia do Processo 
Administrativo n° 604.677, decorrente de inspeção realizada no Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, 
objetivando a apuração de atraso no repasse de recursos destinados a essa 
entidade pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais, referente ao período de 
1995 a agosto de 1997, cuja conclusão é a seguinte: 

"1 -determinar que os valores devidos pelo Tesouro Estadual, em razão do 
não-repasse, a tempo e modo, das contribuições previdenciárias do IPSM, 
sejam repassados à referida entidade, devidamente atualizados e acrescidos 
de juros legais, a fim de reparar as perdas financeiras sofridas no período de 
retenção dos recursos, porquanto, de acordo com as disposições do art. 35 
da Lei n° 10.366/90, as reservas e disponibilidades financeiras temporárias 
do IPSM serão objeto de aplicações financeiras, observadas as condições de 
valorização, rentabilidade e segurança, cumprindo esclarecer que as 
contribuições previdenciárias destinadas ao IPSM, notadamente aquelas 
oriundas dos segurados, não podem integrar a atual forma de gestão de 
recursos financeiros utilizados pelo Estado, que se convencionou chamar de 
"Caixa Único" ou "Conta Única", tendo em vista tratar-se de receita vinculada 
à consecução do objetivo do Instituto, qual seja a prestação previdenciária a 
seus beneficiários, por força de lei, sendo certo, ainda, que o atraso no 
repasse dos recursos, pelo Tribunal Estadual, faz com que a direção do 
Instituto lance mão das disponibilidades financeiras para honrar os seus 
compromissos previdenciários, que se afiguram como a razão de sua própria 
existência, sem manter os necessários níveis de reservas técnicas, em 
conformidade com o atual plano atuarial, aprovado pelo Decreto n° 32.609, 
de 11/3/91; 

2 - deixar de examinar a legalidade do Termo de Negociação de Dívida, 
celebrado em 18/12/98 e utilizado pelo ex-Secretário de Estado da Fazenda, 
Sr. João Heraldo Lima, como prova de que a dívida com o IPSM não feria os 
textos legais e como reconhecimento da licitude dos atos do Governo, 
porquanto o citado Termo foi firmado em período não abrangido pela 
inspeção apreciada, razão pela qual o exame desse Termo deverá ser feito 
no processo próprio de prestação de contas da autarquia, ou, ainda, no 
Processo n° 614.955, que abrangeu o período de 1997 a 1999; 

3 - representar aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo sobre a 
irregularidade apurada, em observância ao disposto no inciso XVIII do art. 76 
da vigente Constituição mineira, para que sejam tomadas as medidas para 
pôr termo ao procedimento ilegal, uma vez que o débito do Tesouro Estadual 
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com o Instituto relativo ao período inspecionado ainda não foi satisfeito e 
que a prática de não repassar integralmente as contribuições previdenciárias 
devidas ao IPSM está se verificando também na atual gestão, a teor das 
informações prestadas pelo então Secretário de Estado da Fazenda, Sr. 
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins; 

4 - determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, conforme 
requerido pelo Procurador de Justiça (fi. 227); 

5 - deixar de aplicar qualquer penalidade aos dirigentes do Instituto, como 
também ao ex-Secretário de Estado da Fazenda, Sr. João Heraldo Lima, uma 
vez que, em relação aos primeiros, eles foram diligentes, solicitando 
providências do Governo Estadual para regularização do débito, e, quanto ao 
segundo, não foi evidenciada nem tipificada a ocorrência de deliberada má-fé 
na retenção das contribuições do IPSM, mas equivocado entendimento da lei, 
pois o procedimento se transformou em praxe na administração, conforme 
ficou patente no Processo n° 443.918, no qual se examinou matéria idêntica 
à tratada nestes autos". 

VIl - Conclusão 
1 - É evidente, sem dúvida, a dificuldade enfrentada pelo Governo no que 

concerne ao desequilíbrio das contas públicas ocorrido no País, 
principalmente nos Estados e municípios, com a implantação do Plano Real. 
A inflação avassaladora no período anterior camuflava os débitos públicos e 
absorvia os investimentos e as folhas salariais nos diversos níveis da 
administração pública. Os governantes do período pós-inflacionário que 
assumiram seus cargos depois da implantação do Plano Real se viram às 
voltas com a escassez de recursos para manter o funcionamento da 
emperrada estrutura administrativa pública. 

Nessas mesmas circunstâncias, qualquer cidadão que deixa de cumprir 
suas obrigações para com o erário é impiedosamente cobrado e punido, 
pouco importando se alegue falta de recursos financeiros para tanto. 

A despeito desse fato, entendemos que a verba destinada à Previdência 
Social dos Servidores da Polícia Militar também não poderia ser retida e 
desviada para 0 caixa único pelo Governo, sob pena de crime de 
responsabilidade, ainda mais que tal situação foi constantemente apontada 
pelos gestores do Instituto, cujos documentos foram reconhecidos pelo 
credor e analisados pela Secretaria da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do 
Estado. 

Assim sendo, a Comissão, com respaldo nas provas que instruem este 
processo, acredita possuir elementos suficientes para sustentar a 
representação ao Ministério Público a fim de que esse órgão, após acurada 
análise, ofereça a respectiva denúncia contra os signatários do Termo de 
Acordo da Dívida do Estado para com o IPSM, assinado em 18/12/98, e 
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demais assessores governamentais, todos incursos no art. 315 do Código 
Penal (dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa daquela 
estabelecida em lei), c/c o art. 1 O, inciso XI, da Lei n° 8.429, de 1992 (é ato 
de improbidade administrativa liberar verba pública sem a estrita observância 
das normas pertinentes ou influir, de qualquer forma, para a sua aplicação 
irregular). A medida se justifica porque, de fato, ocorreu retenção indevida 
das contribuições previdenciárias do IPSM, o que causou prejuízos a esse 
órgão. 

É importante frisar que a CPI discorda da conclusão a que chegou o 
egrégio Tribunal de Contas no processo de auditoria mencionado, que exclui 
da prática de crime o Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário da Fazenda, ao 
argumento de que ele não agiu com deliberada má-fé, mas sim interpretou 
equivocadamente a lei. 

É princípio comezinho do direito a impossibilidade de se eximir da 
responsabilidade alegando o desconhecimento da lei. Esse fato se agrava e 
vulnera o estado de direito quando o ato é praticado pelo próprio Estado, 
principalmente no caso em análise, que trata de autoridade governamental. 
Ademais, segundo dispõe o art. 16 do Código Penal, a ignorância ou a errada 
compreensão da lei não eximem de pena. 

Vê-se, pois, que a conclusão do Tribunal de Contas é de cunho 
eminentemente político. Por isso, em face das provas existentes nos autos, 
certamente a Procuradoria-Geral de Justiça não aderirá a ela. 

2 - Era pretensão da ~PI sugerir ao Executivo a revogação dos decretos 
normativos do Sistema Unico de Tesouraria (conta única). Porém, com a 
edição da Lei n° 13.404, de 15/12/99, publicada no "Diário Oficial" de 
16/12/99, que estabelece a competência dos institutos de previdência 
estaduais para arrecadar e aplicar contribuições sociais, a Comissão deixa de 
fazê-lo, uma vez que o art. 3° da referida lei estabelece que os órgãos e as 
entidades da administração pública estadual recolherão diretamente ao 
IPSEMG ou ao IPSM, até quinze dias após o pagamento total da folha, o 
montante das contribuições arrecadadas de seus servidores e o valor devido 
como contribuição do órgão ou da entidade empregadora. 

3 - Oficie-se ao !PSM sugerindo-lhe que reavalie seu acervo patrimonial 
imobiliário, para utilizá-lo em prol da atividade-fim do Instituto. Para 
possibilitar essa pretensão, apresentamos projeto de lei autorizativo. 

4 - Considerando a possibilidade da celebração de novo acordo entre as 
partes, em bases mais justas, a Comissão apresenta projeto de lei 
autorizativo, a exemplo do ocorrido com o IPSEMG ( Lei n° 12.992, de 
30/7/98). 

Contudo, não sendo viabilizado o acordo, sugere-se que o IPSM adote 
medidas judiciais cabíveis, uma vez que já tramita no foro desta Capital 
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No atual Governo, têm-se pago os convênios de forma mais regular, 

mas há atrasos também. É certo, porém, que no Governo anterior a situação 
de atendimento à saúde foi muito pior. 

Há um hotel de trânsito no Centro Social que facilita a permanência do 
segurado do interior e de seus dependentes em Belo Horizonte quando vêm 
fazer tratamento de saúde. O aumento da demanda nesse hotel é um 
indicador de como os convênios no interior estão fazendo falta. 

Sugere que haja uma junta Itinerante para avaliar situações de afastamento 
e reforma, mas a constituição dessa junta nada tem a ver com a questão da 
assistência à saúde. 

Sarg. Marcos Beethovem Gomes (em 31/8/99) 
Tem conhecimento de que cerca de R$400.000.000,00 deixaram de ser 

repassados ao IPSM no Governo anterior. Teve acesso a essa informação 
agora porque é membro convidado do Conselho do IPSM e tomou 
conhecimento de auditoria feita no órgão pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Entende que a composição do Conselho do IPSM deveria obedecer a 
critério de proporcionalidade, ou seja, deveria ter mais praças do que oficiais, 
uma vez que aquelas constituem cerca de 75% do total de segurados. 

Não tem conhecimento de prática de nepotismo no órgão e nada sabe dizer 
a respeito da destinação dos descontos feitos em folha de pagamento. 

A assistência médica ao segurado e seus dependentes foi afetada pelo 
não-repasse de contribuições no Governo anterior, com repercussão nas 
áreas de convênios, distribuição de medicamentos e auxílio para a compra de 
aparelhos (óculos, por exemplo). 

O declínio da assistência à saúde gera tensão nos policiais militares, que 
constituem uma classe já duramente submetida ao "stress" em razão da 
natureza de suas atribuições. 

Sarg. José Luís Barbosa (em 24/9/99) 
Informa ser notória a descapitalização que o IPSM sofreu no Governo 

passado, comprovada em relatório do próprio Instituto, que reteve as 
parcelas consignadas em folha de pagamento dos contribuintes. 

Diz que a falta de recursos implicou perda de qualidade de atendimento 
médico-hospilar devido a rescisão de convênios, principalmente no interior do 
Estado. 

Afirma que a estrutura administrativa precisa ser alterada. A representação 
deve ser proporcional ao número de associados, de acordo com as 
categorias das bases da Polícia Militar, sendo necessário reformular a 
legislação que determina essa composição, para que se possa garanti-la em 
lei e para que haja representatividade legal dentro desse órgão. 

Informa que as principais queixas são direcionadas à questão da 
assistência e saúde, principalmente por causa do corte de convênios devido 
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5 - Considerando-o como fator mais importante deste trabalho, a CPI 
apresenta o Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 154/99, proposição esta do 
Governador do Estado, que tem por objetivo dar nova redação ao art. 6° da 
Lei n° 11.406, de 28/1/94, que reorganiza o IPSM. 

As alterações sugeridas pela CPI ao Substitutivo n° 2 revelam-se de grande 
importância, porque procuram adequar o IPSM às suas finalidades 
institucionais voltadas para a modernidade e a democracia. 

6 - Remeta-se este relatório final ao Presidente da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais, ao Governador do Estado, ao Procurador-Geral da Justiça, 
ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Comandante-Geral da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 

Sala das Comissões, de de 2000. 
Antônio Roberto, Presidente - Cabo Morais, relator - Cristiano Canêdo -

Márcio Kangussu - João Paulo- Sargento Rodrigues. 
Anexo I 

Dos depoimentos 
As testemunhas, compromissadas na forma do inciso 11 do art. 4° da Lei no 

1.579, de 18/3/52, foram ouvidas, e o extrato dos depoimentos encontra-se 
neste Anexo I, que é parte deste relatório. 

Cumpre esclarecer que, no decorrer dos trabalhos, foram ouvidos os 
diversos segmentos de interesse dos servidores militares de Minas Gerais e 
de todos os gestores do IPSM, aos quais foi possibilitado o mais amplo direito 
de manifestação e de defesa. 

Depoentes 
Cabo Pedro Marcos de Oliveira (em 31/8/99) 
A assistência à saúde no interior é feita por meio de convênios. Na medida 

em que não recebem pelos serviços prestados, os conveniados interrompem 
a prestação de serviços, e os beneficiários têm que se deslocar para a 
Capital para tratar de sua saúde. No período entre 1995 e 1998, esse 
problema foi muito grave. 

A não-participação das praças na gestão do IPSM configura uma situação 
antidemocrática, porque a categoria representa cerca de 75% dos segurados 
do Instituto. Seria oportuno que uma medida idêntica ao Projeto de Lei no 
154/99, que altera o Conselho do IPSEMG, viesse a tratar dessa questão na 
área do IPSM. Hoje o Conselho é constituído apenas de oficiais e só é 

:; alterado quando muda o Comando-Geral da Polícia Militar. 
·! Quanto ao suposto privilégio de oficiais superiores no que diz respeito ao 
g_ acesso à informação e ao atendimento em serviços de saúde, não saberia 

informar se essa afirmação tem fundamento. o 
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ao não-pagamento dos convênios, em face da falta de recursos do IPSM 
para fazer a liquidação em tempo hábil. Já é reivindicação antiga da 
Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares junto ao comando da 
corporação que os praças, base da Polícia Militar, tivessem participação no 
Conselho Administrativo, na própria estrutura administrativa do Instituto. 

Já viu tratamento diferenciado dispensado a oficiais superiores em diversas 
oportunidades na Polícia Militar, seja no Hospital Militar, seja no próprio 
Instituto de Previdência. Disse que não foram tomadas medidas para se 
evitar a descapitalização. Quanto às providências administrativas, tem 
conhecimento do pacto que está sendo feito entre o Instituto e o Estado, por 
meio de um acordo do pagamento da dívida. Há também uma ação judicial 
contra o Estado em tramitação na Vara de Fazenda Pública desta Capital, 
movida pela União do Pessoal da Polícia Militar, questionando o não-repasse 
desses recursos para o Instituto. 

Sarg. Luís Gonzaga Ribeiro (em 14/9/99) 
Importante transcrevermos o primeiro questionamento do Deputado Cabo 

Morais, que elucida o que vem a ser praça na estrutura da Polícia Militar: 
"Temos informação de que 78% do efetivo que congrega o IPSM são praças. 
Para esclarecer, praça, na Polícia Militar, são os Subtenentes, os Sargentos, 
os Cabos e os Soldados, ou seja, na sua maioria, os segurados são praças, 
mas temos, dentro da estrutura administrativa do Instituto, um Conselho 
Deliberativo composto, na sua totalidade, por oficiais da Polícia Militar. 
Concorda com isso, ou acha que seria viável que houvesse uma 
proporcionalidade?". 

Resposta do Sarg. Luís Gonzaga Ribeiro: em 1995, a associação, por meio 
de sua Presidência, por meio do Subtenente Wellington, trouxe essa 
preocupação formal para a Assembléia Legislativa, a qual foi comunicada ao 
Deputado João Leite. Naquela época, reivindicava-se a mudança na 
legislação, para permitir que o Conselho Administrativo do IPSM fosse 
paritário entre praças e oficiais. Não existe legislação específica sobre a 
paridade na composição dos servidores da Polícia Militar. Atualmente, 0 
Comandante da PM entende ser conveniente essa paridade. O Presidente do 
Conselho Administrativo é o Comandante-Geral da PM, que é Presidente 
nato do IPSM. Hoje há participação de praças, mas não há paridade. Quanto 
ao débito histórico do Estado para com o IPSM, a contribuição dos 
segurados, no mês de abril de 1999, é de R$95.901.266,00. No período 
compreendido entre 1996 e 1999, os valores referentes à contribuição 
patronal, que também é obrigação do Estado, totalizam R$349.409.006,30. 
As consignações diversas, que também fazem parte do salário do servidor 
que optou por pagar mediante desconto em folha, que caracterizam 
empréstimos financeiros e financiamento de serviços de saúde, somam 

/ 
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R$15.591.896,41. Em relação aos servidores civis do propno Instituto, 
também no item consignações, o total é de R$139.67 4,86. Isso perfaz o total 
de R$461.041.843, 75, valor que foi confirmado pela Secretaria da Fazenda. 

Cel. Ari de Abreu 
Tem conhecimento informal da negociação da dívida do Estado com o 

IPSM, e nada sabe sobre a participação do Conselho nessa negociação. 
Tampouco tem uma opinião consolidada sobre a destinação da arrecadação 
do IPSM para o caixa único do Estado. 

No que diz respeito à paridade entre praças e oficiais na composição do 
Conselho, acha que já houve evolução. Explica, no entanto, que a 
predominância de oficiais se deve à necessidade de qualificação para o 
exercício da função de conselheiro, que exige conhecimento gerencial, sob 
pena de comprometimento do funcionamento do Instituto. Acha, no entanto, 
que as praças qualificadas podem participar do Conselho. 

Apesar de ter conhecimento do encerramento de alguns convênios, não 
percebeu queda no padrão de funcionamento da assistência à saúde do 
segurado do Instituto em função do não-repasse de recursos, no período de 
1995 a 1998. 

Inquirido sobre sua atuação no Governo anterior, declara ter comandado o 
Batalhão de Guarda do Palácio do Governo, ter sido assistente militar na 
Assembléia Legislativa e ter comandado a Academia de Polícia Militar, a 
partir do segundo semestre de 1997. 

Entende que o uso do fundo de reserva do Instituto para fazer frente às 
despesas supriu o não-repasse de recursos ao IPSM, garantindo a prestação 
de serviços à saúde do servidor e o pagamento das pensões. 

Soube do encerramento do convênio com o Hospital Belo Horizonte e do 
que isso causou entre os policiais, mas não considera o fato relevante no 
contexto geral de assistência à saúde prestada aos policiais militares 
mineiros. 

Acha que o Governo anterior não fez os repasses ao IPSM devido a 
dificuldades econômicas, mas entende que o repasse é devido legalmente. 

Considera justa e democrática a participação de praças no Conselho do 
IPSM. 

Discorda da afirmação de que o IPSM é um cabide de emprego para os 
oficiais. Conhece oficiais que lá trabalham, mas considera a administração 
enxuta e muito zelosa. Considera, ainda, que é preciso ter qualificação 
profissional para trabalhar no IPSM, o que implica formação, estudos e 
experiência gerencial. 

Concorda com a afirmação de que houve omissão por parte dos dirigentes 
do IPSM quanto ao acionamento do Ministério Público para denunciar o não-
repasse de verbas do Instituto. 



z 
o 

" <.> 

o 

"' " E 
;: 
"' iii 
o 

-;:; 

" o 
• ..:t 
"' g_ 
o 
"' "' o 

E 

597 
Quanto às ponderações do Deputado Márcio Kangussu acerca das 

dificuldades do Governo anterior para repassar as verbas ao Instituto, 
concorda com elas e diz não achar que houve desvio nem malversação de 
recursos públicos; apenas não havia dinheiro suficiente. Reafirma que não 
houve queda na prestação de serviços nem atraso no pagamento de 
pensionistas. 

Ante a explanação do Deputado Cristiano Canêdo sobre a ocorrência de 
atraso de pagamento aos conveniados, afirmando que esse atraso é histórico 
e ocorria em todos os Governos anteriores, o Cel. Ari de Abreu afirma que 
não acompanhava o problema, não sabendo, portanto, se tal fato é verídico. 

Reafirma não ter conhecimento de atraso de pagamento a pensionistas e 
diz saber que os salários dos militares vêm do caixa único do Estado. 

Afirma que o Conselho íntegra oficiais da ativa, mas é dirigido por oficiais 
da reserva. 

(Durante o depoimento do Cel. Ari de Abreu, houve discussão entre os 
membros sobre o tratamento que estava sendo dado à questão, 
especialmente sobre o uso da expressão "desvio de verbas" por parte dos 
Deputados militares, fato esse questionado pelos Deputados Márcio 
Kangussu e Cristiano Canêdo). 

Cel. Reformado Zéder Gonçalves do Patrocínio (em 19/10/99) 
O entrevistado afirma que, como membro da União do Pessoal Permanente 

da Polícia Militar- UPPM -, soube que o Estado não vinha repassando verbas 
ao IPSM. Informa que a UPPM investigou o problema, concluindo que o 
Estado estava com dificuldades de caixa. Nessa investigação, concluiu-se, 
ainda, que há cerca de R$111.000.000,00 retidos pelo Estado, que 
correspondem às contribuições dos segurados, ou seja, são tributos 
previdenciários indevidamente apropriados pelo Estado. 

l.nforma, ainda, que o Estado não vem repassando a parte patronal de 1995 
ate hoje e que há uma ação civil tramitando na 3a Vara da Fazenda Pública, 
reclamando o não-repasse dos R$111.000.000,00 referentes à parte 
descontada dos servidores. A Procuradoria-Geral do Estado declarou que o 
processo perdeu 0 objeto devido à negociação feita entre o Estado e o IPSM 
no final do ano de 1998, quando foi acertado o parcelamento da dívida, mas 
o Estado ainda não pagou nem a primeira parcela, que venceu em março 
deste ano. 

Entende que 0 acordo foi um passo importante, pois, minimamente, 
significa o reconhecimento da dívida por parte do Estado, mas considera que 
é um instrumento eivado de falhas, que não distingue sequer a parte 
patrimonial dos R$111.000.000,00 descontados dos segurados. 

Questionado sobre a composição da direção do IPSM, na qual só há 
oficiais superiores, afirma entender que o critério de provimento dos quadros 
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deve ser o da competência, buscando-se servidores até fora da caserna, 
se necessário, para o melhor desempenho do Instituto. 
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Indagado sobre a possibilidade de penalização dos responsáveis pelas 
falhas do acordo e pelo não-repasse de verbas, responde que a UPPM 
elaborou um estudo técnico sobre o assunto e a Comissão Permanente, um 
memorial apontando a imperfeição técnica e ilegalidade do acordo e 
chamando ainda a atenção para o fato de que um tratado a ser cumprido em 
30 anos deveria ter autorização legislativa e, no que diz respeito ao 
recolhimento do servidor, para o fato de que não poderia haver acordo, pois 
trata-se de caso em que o Estado é depositário infiel. 

Perguntado se, como segurado, teve acesso a essas informações, 
responde que não; apenas se inteirou dos fatos quando passou a compor o 
quadro diretor da UPPM. 

Indagado se considerava crime o não-repasse, responde que pessoa 
jurídica, no caso, o Estado não comete crime - os agentes responsáveis pela 
retenção das verbas, incluindo os atuais, é que devem ser acionados pelo 
Ministério Público para que paguem, no mínimo, 20% da folha. 

Sobre as principais queixas dos segurados quanto aos serviços prestados 
pelo IPSM, afirma que o plano de benefícios está comprometido e corre o 
risco de maiores dificuldades em médio e longo prazos. Com a utilização das 
reservas do Instituto, perdeu-se o equilíbrio atuarial. Há problemas também 
na área de assistência à saúde, pois os preços pagos aos conveniados estão 
desatualizados e os recursos para a saúde não têm chegado ao IPSM. 

Relata que, na visão da UPPM, ao primeiro sinal de inadimplência, a 
direção do IPSM já deveria ter acionado mecanismos jurídicos para forçar o 
Estado a cumprir a sua obrigação. A UPPM considera que as iniciativas do 
IPSM foram muito tímidas, restringindo-se a ofícios em tom emocional. Faltou 
rigor administrativo. 

Questionado sobre os quadros de direção do IPSM, compostos tão-
somente de oficiais superiores, o que caracterizaria um "cabide de 
empregos", responde não concordar com essa opinião, afirmando que são 
cargos em comissão, de recrutamento amplo, providos por indicação do 
Diretor-Geral do Instituto, que, por sua vez, é sabatinado pela Assembléia, 
havendo, portanto, legalidade no provimento. Diz que é preciso preocupação 
com os critérios de competência e espírito previdenciário. 

Maj. Domingos Sávio de Mendonça (em 19/10/99) 
Entende que o Estado precisa prestar serviço previdenciário eficiente para 

o policial militar, que é um profissional estressado pelos riscos do ofício. 
Afirma que, desde 1994, o policial amparado pelo IPSM ficou inseguro 
porque o Instituto se fragilizou economicamente. 

Como segurado, não foi cientificado do débito do Estado para com o IPSM. 
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Ocorreu, no entanto, queda de qualidade na assistência à saúde, o que 
gerou reclamações de toda ordem. Cortaram-se também os empréstimos 
financeiros, num momento de defasagem salarial, o que foi muito sentido 
pela corporação. Em vista dos cortes, comentava-se informalmente o não-
repasse. 

Indagado sobre a composição dos quadros do Instituto, providos só por 
oficiais, responde que o critério de provimento deve ser a competência, pois 
há grande responsabilidade de gestão financeira e o futuro das famílias dos 
segurados depende da boa gestão. 

Diante do pedido de sugestões para evitar que o problema do não-repasse 
se repita, manifesta-se favorável a que se estabeleçam mecanismos legais 
para responsabilizar os maus gestores. Sugere também que se faça 
prestação de contas periódica, enviada a todos os segmentos. 

Indagado sobre a possibilidade de punição dos responsáveis pelo não-
repasse, afirma que é preciso colher provas concretas da improbidade 
administrativa e da apropriação indébita e enviá-las ao Ministério Público 
para análise. 

Quanto à negociação da dívida, afirma não ter sido informado sobre os 
termos acordados entre a direção do IPSM e um Governo, à época, 
candidato à reeleição. Entende que o acordo dilapidou o patrimônio do IPSM 
e que recapitalizá-lo será um processo longo e difícil. 

Sobre a possível responsabilidade dos oficiais Pedro Seixas e Márcio Alves 
na condução da negociação, afirma que não se pode responsabilizar apenas 
os dois, uma vez que o Instituto tinha um Conselho participando do processo. 
Ad_emais, afirma que talvez essa negociação tenha sido vista como a única 
sa1da para evitar a completa ruína do Instituto. Por não conhecer o contexto 
geral, não se sente seguro para afirmar que a negociação da dívida não 
tenha sido uma boa solução. 

Quanto à composição do Conselho e à direção do Instituto, acha que é 
preciso observar 0 princípio da eficiência, demitindo-se aqueles que não 
corresponderem. Desde que se acompanhe e avalie a observância desse 
princípio, pensa que a participação deve ser a mais ampla e democrática 
possível. Acredita ainda que esta CPI mostrará caminhos novos ao Instituto, 
pois é integrada por dois Deputados militares. 

Perguntado novamente sobre a questão do não-repasse de verbas ao 
Instituto, reitera que só soube do problema informalmente e que houve 
repercussão na assistência à saúde, principalmente no interior, onde 0 
pessoal é atendido por meio de convênios. 

Inquirido sobre a questão da competência da atual gestão do IPSM, afirma 
que o Instituto vem sendo gerido com competência pelos militares e que 
estes estão bem preparados para fazê-lo, pois administram valores muito 
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mais importantes, tais como o direito à vida e à liberdade. 

Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho (em 23/11/99) 
Declara-se assessor da Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC 

- do IPSM, lá trabalhando desde março de 1994. Afirma também ter 
participado do Fórum sobre Seguridade Social promovido pela Assembléia 
Legislativa em 1998, ocasião em que mostrou a difícil situação do IPSM. Vê 
como alvissareira a instalação da CPI, por se preocupar com a situação do 
IPSM, que teve seu fundo previdenciário zerado em dezembro de 1998, em 
razão do uso das reservas para pagamento de despesas de custeio. Diz que, 
atualmente, o Instituto trabalha com regime de caixa, com o agravante da 
falta generalizada de recursos no Estado. 

Questionado se teria sido informado sobre o não-repasse de valores ao 
Instituto, afirma que sim e que já divulgou essa informação. Cerca de 20% de 
toda a folha de pagamento da Polícia Militar eram relativos à contribuição 
patronal, que, de agosto de 1995 até hoje, está retida. De maio de 1996 a 
junho de 1998, houve também a retenção da contribuição dos segurados. 

Sobre a qualificação de "apropriação indébita" no que se refere à retenção 
dos valores descontados dos segurados, afirma não se sentir autorizado a 
julgar a determinação governamental. Esclarece que, no art. 165, a 
Constituição Federal prevê a vinculação exclusiva do orçamento da 
seguridade social. Como o constituinte mineiro não previu orçamento 
independente para a Previdência do Estado, foi adotado o sistema de caixa 
único e não se fez o repasse. Considera, então, que houve uma retenção 
irregular, a qual espera ser revista e reparada. 

Sobre os prejuízos sofridos pelos segurados, afirma que eles não existiram, 
porque as reservas do Instituto foram utilizadas para custeio de pensões e 
assistência à saúde dos dependentes. Quanto às reclamações relativas aos 
convênios, garante que nenhuma fatura deixou de ser paga e que a 
administração deles fica a cargo da própria Polícia Militar, que tem "braços" 
em todos os municípios do Estado. Concluí afirmando que todo plano de 
saúde tem sua avaliação pendente entre o desejável e o possível e que, se 
houve prejuízo para alguma parte, foi exclusivamente para o fundo de 
reserva do Instituto. 

Questionado sobre a quem atribuir a responsabilidade pelo não-repasse, 
responde não saber. Na ocasião, os Secretários de Estado afirmavam se 
tratar de uma situação passageira que obrigava o Governo, naquele 
momento, a desviar os recursos para o atendimento de outras prioridades. 
Também não foram chamados a opinar sobre o problema; só ouviram dos 
dirigentes: '"Não vamos pagar". 

Sobre as providências tomadas pelos dirigentes do IPSM, diz que, quando 
os atrasos se converteram em cortes, o Diretor-Geral do Instituto enviou 
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ofícios aos Secretários de Estado da Fazenda e de Administração, bem 
como ao Comandante-Geral da Polícia Militar. A seguir, solicitou-se a 
inspeção do Tribunal de Contas. Não se fez o acionamento judicial porque 
não há precedentes para o caso de autarquia acionar o Estado. Ademais, em 
nenhum momento o Governo disse que não pagaria. 

A respeito do acordo assinado no final de 1998, esclarece que o 
instrumento reconhece a dívida e propõe seu pagamento em 30 anos. O 
IPSM fez objeção a esse acordo porque o Conselho do Instituto não havia 
participado da elaboração do instrumento. Solicitou-se, então, à Secretaria da 
Fazenda a revisão deste. Com relação à correção do débito pela UFIR, 
considera correta a adoção do índice, porque ele é indicado como parâmetro 
tanto pela legislação federal como pela estadual. Os juros de 6% ao ano 
também são considerados aceitáveis. No entender do Conselho 
Administrativo do IPSM, o acordo não é imoral, nem ilegal, mas é lesivo ao 
Instituto. Não acha, no entanto, que houve má-fé da direção do IPSM, mas o 
plano atuarial do Instituto ficou totalmente comprometido, e isso faz com que 
seja necessária uma revisão deste, com possível ajuste no desconto do 
segurado. 

Quanto ao fato de só haver oficiais no Conselho do IPSM, explica que a lei 
em vigor define a composição do Conselho da seguinte forma: um 
representante dos inativos e um servidor efetivo do Instituto, sendo a 
presidência exercida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. Os demais 
~e_mbros são de livre indicação do Governador, que não está impedido de 
Indicar não-oficiais. Hoje, há até mesmo representantes de outras categorias 
no Conselho, e 0 depoente não tem nenhuma objeção quanto à participação 
democrática. 

Quanto ao provimento de cargos no Instituto, explica que a lei define os 
cargos como comissionados e de livre provimento do gestor do órgão, no 
caso seu Diretor-Geral. Acredita que a escolha de oficiais se deve a sua 
experiência e competência, além da confiança de que gozam junto à direção. 
Como na corporação a ascensão se dá por meio de uma carreira, sendo o 
mérito aferido por exames e concursos, considera democrático e justo que o 
oficialato ocupe tais cargos, uma vez que a sua capacidade já foi testada no 
exercício da profissão. Além disso, não se pagam altos salários no IPSM, e 
os oficiais reformados representam também economia de encargos sociais. 

Cel. Cleber A. Menezes (em 23/11/99) 
Questionado sobre o patrimônio do IPSM, afirma não conhecer os dados, 

mas diz que há móveis e imóveis na composição patrimonial do Instituto. Diz 
ainda que eventual uso desse patrimônio para cobrir despesas do Instituto 
depende de lei autorizativa. Não sabe se o Estado poderá transferir imóveis 
de sua propriedade para agilizar o ressarcimento de seu débito para com o 
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Instituto. 

Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho 
- Sobre a questão da transferência de patrimônio imobiliário do Estado para 

o Instituto, dirigida ao Cel. Cleber, o Cel. Baracho responde que acha isso 
pouco útil, pois as necessidades são financeiras e a reversão de imóveis é 
muito difícil. Quanto à transferência de ações de companhias estatais, 
entende que seria interessante para o Instituto, mas o Tribunal de Contas não 
permite que a autarquia faça aplicação em ações do mercado financeiro. 

Sobre restrições à carteira de empréstimos, responde que, no ano 
passado, houve realmente restrições para assegurar reservas financeiras. 
Esse ano, em compensação, houve ampliação dos empréstimos, com mais 
de 4 mil financiamentos, importando mais de R$8.000.000,00 emprestados, 
respeitado o teto de cinco salários "per capita", parcelados em dez vezes pela 
Tabela Price. Não há empréstimos acima desse teto, a não ser quando se 
empresta mais de uma vez à mesma pessoa. Não sabe informar se alguma 
autoridade já teria feito empréstimo acima do teto estabelecido e indica o 
Diretor de Finanças, Cel. José Braga, para responder à questão. 

Cel. Mauro Lúcio Gontijo 
Presidente do IPSM. Aceitou enfrentar as dificuldades causadas pela falta 

de aporte financeiro ao Instituto. Diante da ilegalidade e da inconveniência do 
acordo celebrado pela administração anterior, tomou as providências cabíveis 
solicitando a realização de auditoria junto à Secretaria da Fazenda. O 
Conselho Administrativo, diante desses fatos, não aprovou o acordo por ser 
prejudicial. O fato de ser Comandante-Geral e Presidente do Conselho 
Administrativo, nomeado pelo Governador, pode inibir o nomeado quando há 
prática de atos lesivos. Na atual administração paira, no entanto, a 
transparência e a legalidade. Atualmente, o Instituto recebe os repasses das 
despesas mensais. Diz que o acordo não atende à legalidade nem à 
expectativa dos segurados, uma vez que o valor nele avençado é desprovido 
da correção monetária e não foi referendado pelo Conselho Administrativo. 
Faltou publicidade do ato administrativo. 

Como Presidente do Conselho Administrativo e, simultaneamente, 
Comandante-Geral da PMMG, preocupa-se com o futuro da instituição. 

Defende os ex-Diretores do IPSM. 
Concorda com a paridade na administração, desde que com integrantes da 

instituição. 
Concorda com a paridade no Conselho Administrativo. 
Cel. Nélson Fernando Cordeiro 
Ex-Comandante da PMMG no período de 5/1/95 a 14/2/97, portanto, 

durante 26 meses. 
Procurou tomar as providências formais. O Governador não consultou o 
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IPSM, por isso, inconformado, exonerou-se com perdas. O Cel. Leonel 
Arcanjo era o Diretor-Geral do IPSM quando foi Comandante-Geral da 
PMMG. O Estado lançou mão das reservas técnicas do IPSM. 

Cel. Antônio Carlos 
Do final de fevereiro de 1997 a dezembro de 1997 comandou a PMMG e, 

por conseguinte, foi Presidente do Conselho Administrativo do IPSM. Sabia 
das dificuldades que enfrentaria no comando. Jamais indicou ninguém para 
ocupar cargos de confiança no Instituto. Entende que se deve resguardar o 
Instituto e se devem proteger os interesses dos segurados. Tomou várias 
providências contra o não- repasse das contribuições previdenciárias. 
Demonstrou para as autoridades governamentais da época as dificuldades 
enfrentadas pelo IPSM, seja formalmente, por escrito, seja pessoalmente. 
Responsabiliza a assessoria do governo pelo não-repasse da contribuição 
social ao IPSM. À frente da PMMG procurou atender às necessidades mais 
emergentes, tais como a reivindicação dos vencimentos, a recomposição da 
frota e a operação. Exonerou-se em dezembro, mas ficou demissionário 
antes. 

Não obstante tenha ocorrido corte de convênios, não houve queda abrupta 
dos serviços. A preocupação era mais com o futuro, e não com o presente 
momento. A reserva técnica esgotou-se, gerando prejuízo para o Instituto, 
que sempre foi bem gerenciado. Diz que o IPSM possuiu a carteira de 
empréstimo correspondente a até cinco vencimentos do solicitante. Esse 
benefício sempre funcionou de forma democrática e por isso deve ser 
~antido. Esclarece que o princípio militar consiste na lealdade, mas com 
Independência em relação ao Governo. 
C~l. Márcio Lopes Porto 
Fo~ convidado pelo Cel. Leonel Arcanjo para participar do Conselho 

Administrativo do IPSM. A reserva técnica do IPSM estava exaurida, uma vez 
que fora destinada pelo Governo para outros fins. Diz que, na condição de 
Comandante-Geral da PMMG, não tinha tempo para participar do Conselho 
Administrativo. Essa situação deve ser revista, porque a atribuição do 
Com_andante-Geral é a segurança pública e a do IPSM é administrativa 
previdenciária. Deve ser mudada a regra do IPSM, para que os seus 
integrantes lhe dediquem tempo integral. É favorável à paridade junto ao 
~onselho Administrativo, posto que ele próprio tentou colocar praça nesse 
Importante órgão do IPSM. 

Sr. João Heraldo Lima (em 7/12/99) 
:g Questionado sobre a exclusão do Conselho do IPSM na aprovação do 
-~ contrato de dezembro de 1998, alega que desconhecia as normas 

g_ estatutárias do Instituto, não sabendo que o Conselho teria de aprovar 0 
acordo. o 
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Sobre a correção da dívida, à época do contrato, informa que conheceu 

e auditou os valores fornecidos pela direção do IPSM, baseando-se na 
interpretação jurídica da questão das transferências, no sistema de caixa 
único. 

Acerca dos motivos da retenção, alega que faltavam recursos. Não 
considera normal a retenção, mas explica ter sido a opção administrativa 
possível, em face de outras prioridades como, por exemplo, a folha de 
pagamento dos servidores do Estado. Explica ainda que a relação entre o 
Estado e o IPSM é conjuntural e de longo prazo, podendo ser solucionada 
em momento propício. Ademais, afirma que o Instituto funcionou o tempo 
todo, cumprindo todas as suas obrigações no período. 

No que diz respeito aos prejuízos sofridos pelo Instituto com a retenção, 
reafirma que houve no setor público brasileiro, de modo geral, no momento 
de transição do regime inflacionário para a estabilização da moeda, 
coincidente com o Governo anterior, uma grande incapacidade financeira que 
obrigou o Governo de Minas Gerais a fazer opções quanto aos gastos. 
Julgou-se, na época, que os transtornos causados ao IPSM, resguardada a 
continuidade da sua prestação de serviços, seriam menores. 

Não concorda com a afirmação de que as bases de negociação do acordo, 
com a correção pela UFIR e juros de 6% ao ano, seriam lesivas ao Instituto e 
refletiriam uma relação de subserviência entre o Governo do Estado e a 
direção do Instituto, que tem seus dirigentes indicados pelo Governador, 
afirmando ainda que, em momento propício, é possível rever o acordo. A 
negociação feita refletia o desejo de se dar "horizonte" ao Instituto, respeitada 
a limitação financeira do Estado naquele momento histórico. "As dificuldades 
passam - o Estado e o IPSM permanecem", diz o depoente. Afirma ainda 
que, para refinanciar o seu passivo previdenciário, o Estado queria, à época, 
vender a AÇOMINAS, empresa que dava prejuízo ao erário. 

Inquirido sobre suas funções e responsabilidades, afirma ter sido Secretário 
de Estado da Fazenda no período compreendido entre 1°/1/95 e 31/12/98, 
sendo responsável pela arrecadação e pelo repasse de verbas do Tesouro 
Estadual. 

Discorda da afirmação de que, nesse período, não foram feitos repasses ao 
IPSM. Segundo o Dr. João Heraldo, não houve repasse integral, mas, em 
nenhum momento, deixou-se de repassar dinheiro ao Instituto, que teve os 
seus compromissos imediatos pagos pelo Tesouro. 

Perguntado sobre de quem teria sido a decisão de reter as verbas do 
Instituto, responde que foi uma decisão administrativa de um Governo do 
qual fazia parte. Essa decisão estabeleceu como prioridades o pagamento de 
pessoal ativo, inativo e pensionistas, entre outras. 

Acerca de possíveis cortes de despesas com publicidade e subvenção 
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social, afirma não saber exatamente a incidência dos cortes. Sabe apenas 
que, em razão dos constrangimentos financeiros, o calendário de repasses a 
todos os órgãos foi revisto, sofrendo alterações e adaptações ao fluxo de 
caixa do Estado. Afirma também não ter entrado no mérito de todas as 
decisões, por fugirem de sua área de competência. 

Afirma que a diretoria do Instituto o procurou para conversar sobre a 
inadimplência do Estado, falando sobre as dificuldades impostas àquela 
autarquia, ocasião em que foram feitas as negociações, reconhecida a 
prioridade de pagamento da folha. 

Sobre a possibilidade de ter ocorrido "irresponsabilidade fiscal" por parte do 
Estado, manifesta-se contrariamente, afirmando que todos os atos tinham 
sólido respaldo jurídico. Cita a legislação pertinente e afirma ainda que não 
houve desvio de recursos, pois estes foram contabilizados e registrados. 

Perguntado se teria conseguido acordo tão bom quanto o assinado com o 
IPSM, responde que o acordo de renegociação da dívida do Estado foi feito 
em bases ainda melhores. 

Sobre sua própria crença na previdência pública, diz que vê o tema com 
muita preocupação com o futuro, pois, no País, concederam-se benefícios 
muito superiores à real capacidade de seu cumprimento, configurando-se um 
enorme déficit público. 

Ante a declaração do Deputado Sargento Rodrigues de que, após ter 
contribuído 14 anos com o Instituto, sentia-se muito triste ao ouvir do 
depoente que as decisões tomadas foram as melhores, declara ter dito que 
as decisões foram as melhores nas circunstâncias, dando a entender, assim, 
que foram as decisões "menos piores". Explica, ainda, que não houve desvio, 
mas, sim, retenção de verbas, pois não houve mudança orçamentária, 
havendo registros de débito e crédito no interior da administração. Isso 
tam?ém não configura nenhuma inovação, uma vez que é uma prática 
hab1tua1 na administração pública estadual desde a década de 70. 

Declara que 0 Poder Legislativo, o Poder Judiciário, todos os órgãos 
estaduais da administração direta e indireta e todos os agentes da sociedade 
que tinham contas a receber do Estado tiveram alteração no seu calendário 
de recebimento, em virtude da crise pela qual passava o caixa estadual. 

Interrogado sobre o conceito de "moratória", diz que é "a suspensão 
unilateral de um contrato". Explica que a revisão possível do contrato firmado 
entre o Estado e 0 IPSM em dezembro de 1998 não configuraria uma 
moratória, pois seria bilateral, não implicando ruptura de nenhuma das 
partes . 

Solicitada sua opinião sobre as dificuldades gerais do Estado, diz que a 
situação atual é melhor do que a de 1995 porque houve ganhos de 
arrecadação em virtude de reajustes tarifários em combustíveis, energia e 
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telecomunicações, com um aumento de cerca de R$50.000.000,00 por 
mês. Isso, no entanto, não resolve o problema do passivo previdenciário do 
Estado, que é muito grande. 

Questionado sobre a demora na assinatura do contrato, que só se deu no 
último mês do Governo 'anterior, responde que os problemas surgem e cada 
um é resolvido a seu tempo. O Governo anterior cuidou primeiro da questão 
da dívida, e o momento oportuno para resolver o problema do IPSM foi o final 
do mandato. 

Termina reafirmando que lastima a necessidade de retenção e 
renegociação com o IPSM, pois tem grande respeito pelos militares 
segurados pelo Instituto. Parabeniza a Assembléia pela iniciativa da CPI e 
deseja sucesso nos trabalhos. 

Sr. Arésio Antônio Dâmaso de Almeida (em 7/12/99) 
Inquirido sobre o acordo feito em dezembro de 1998, responde que, à 

época, examinou uma minuta deste, não se lembrando, porém, dos valores 
nele discriminados. 

Sobre a não-apreciação do acordo pelo Conselho de Administração do 
IPSM, diz não ter sido consultado sobre essa questão. 

Ante a afirmação de que o acordo foi feito com base em valores históricos, 
sem a devida correção do passivo, informa que assinou o acordo com base 
nos cálculos feitos pela Secretaria da Fazenda. 

Perguntado sobre a medida jurídica cabível em situação em que o cidadão 
se sinta prejudicado pelo Estado, responde que o caminho é o recurso ao 
Poder Judiciário. 

Informa que as relações do IPSM com a Secretaria da Fazenda não 
passavam pela Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que o IPSM tem área 
jurídica própria. Por essa razão, sente-se impedido de opinar a respeito do 
acordo, pois isso requereria a análise de um contexto muito amplo, do qual 
não participou. 

Indagado sobre a necessidade de uma lei autorizativa para a celebração do 
acordo, responde que lhe parece não ser necessária tal lei, pois trata-se de 
uma simples situação em que duas entidades (credor e devedor) fazem um 
pacto administrativo. Entende também que a Diretoria do IPSM era 
competente para assinar o acordo, não havendo ilegalidade na não-
participação do Conselho, pois tratou-se de ato simples de gestão 
administrativa. 

Sobre o fato de que a data da assinatura do acordo pudesse ferir o 
princípio da moralidade, por ser final de mandato do Governo, diz não 
concordar com essa tese, pois um governo pode praticar atos administrativos 
até o último dia de seu mandato. Considerando-se, ainda, que o acordo 
previu carência para a sua revisão, fica claro que não houve ofensa ao 
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referido princípio. 

Sobre a possível ofensa ao princípio da eficiência, afirma não perceber 
como tal princípio estaria sendo lesado com a assinatura do acordo. 

Sobre a possibilidade de o acordo não respeitar princípios consagrados na 
Emenda à Constituição n° 20, já promulgada à época, reafirma que não havia 
nenhuma ilegalidade naquele ato administrativo e reitera que este pode ser 
revisto a qualquer momento em que as partes o queiram. 

Sobre o que pode ser feito em prol do saneamento das finanças do IPSM, 
responde que o Poder Judiciário é a instância à qual devem recorrer 
quaisquer das partes que se sintam prejudicadas. A ação do Poder 
Legislativo seria a de sugerir as providências a serem tomadas, uma vez que 
não há como legislar sobre um ato perfeito. Além do mais, uma lei que ferisse 
as competências específicas poderia ser argüida junto ao Supremo Tribunal 
Federal, que sempre respeita os limites entre os Poderes. 

Instado a classificar juridicamente o não-repasse de verbas pelo Estado ao 
Instituto, responde que "não repassar" em Direito é "inadimplência". 

Sr. José Augusto Trópia Reis (em 9/12/99) 
Em suas considerações iniciais, relata dados sobre a retenção de verbas 

do IPSM pelo Estado, da seguinte forma: 
· ano de 1995: retenção de R$41.000.000,00, da parte patronal; 
· até abril de 1996: não-repasse da parte patronal; 
· de abril a julho de 1996: não-repasse da parte patronal e da parte do 

segurado· 
·de ag~sto a dezembro de 1998: retenção da parte patronal e repasse da 

parte do segurado; 
· ano de 1999: repasse da parte do segurado e de cerca de 40% da parte 

patronal devida. · 
Em 1997 e 1998, foram também retidos cerca de R$15.000.000,00, 

referentes à reserva técnica. No ano de 1999, o Estado fez as liberações 
mínimas para que 0 IPSM não tivesse problemas de caixa. 

Afirma que a Secretaria da Fazenda vem trabalhando, em conjunto com a 
diretoria do IPSM, na elaboração de um projeto de lei que estabeleça um 
reescalonamento da dívida para quitação em médio prazo. O Instituto, porém, 

~ vem funcionando plenamente, com o pagamento de todas as suas 
E obrigações. 
~ . Questionado sobre a participação patronal, diz que é uma contribuição 
.g Imprescindível. Acha, porém, que a atual contrapartida do Estado, da ordem 
~ de 20% da folha de pagamento, enquanto o segurado contribui com 1 O%, é 
·~ mui!? alta, pois o Instituto não cobre as aposentadorias. Tais alíquotas, na 
g_ previdência privada, incluem o pagamento das aposentadorias. Acha que isto 
~ tem que ser revisto, mas não antes da feitura de um estudo atuarial que 
~ 
E 
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confira exatidão aos cálculos e às projeções. Mas, por enquanto, entende 
que os repasses têm que ser feitos de acordo com a legislação atual. Diz 
ainda que o déficit atual está muito acima da capacidade de pagamento do 
Estado. 

Sobre a disposição do Estado de aceitar a proposta do Conselho de 
renegociação da dívida em 50 meses, a partir de 30/3/2000, diz não saber 
ainda responder se essa proposta poderia ser cumprida. Diz que é preciso 
estabelecer um cronograma e que há esforços de entendimento com a 
diretoria do IPSM para a fixação de prazos por meio de uma fórmula 
exeqüível. 

Questionado sobre a moralidade do acordo firmado em dezembro de 1998, 
diz não conhecer o instrumento. Acha, porém, que a data da assinatura, 
coincidente com o final do mandato do Governo anterior, denota a tomada de 
uma decisão para outros governos cumprirem. Por outro lado, afirma que, no 
entendimento do Governo atual, há pouca margem de negociação, pois cerca 
de 71% da receita do Estado estão comprometidos com a folha de 
pagamento, e 15%, com a dívida. 

Para o repasse da contribuição patronal, o Estado deveria desembolsar, 
mensalmente, R$8.500.000,00, desconsiderada a parte em atraso. Isso 
representa mais de 1% da receita mensal. 

Questionado sobre quais medidas o Estado pretende tomar para cumprir a 
Emenda à Constituição n° 20, diz não saber com exatidão. Afirma, no 
entanto, que o Estado trabalha na tentativa de estabelecer um fundo para 
resolver o problema da previdência. Os estudos preliminares para a criação 
desse fundo deverão estar concluídos até o final deste ano. Por outro lado, o 
Estado vem buscando um acerto de contas com a União para acertar dívidas 
do INSS (cerca de R$15.000.000.000,00). No entanto, mesmo sem reservas 
técnicas, acha que se deveria criar o fundo para o pagamento mensal dos 
inativos, cuja folha custa cerca de R$160.000.000,00 por mês. 

Sobre a exaustão da reserva técnica do IPSM, afirma que o Instituto ficou 
realmente refém do Tesouro e, sem reserva, passou a trabalhar com um 
regime de caixa incompatível com o regime previdenciário. 

Instado a reiterar seus compromissos com uma solução para o impasse do 
IPSM, assegura que o Estado jamais deixará de pagar as contas do Instituto 
e que está à disposição dos Deputados para, juntos, buscarem uma solução. 
Afirma também que a revisão de dispositivos da Lei Kandir, proposta no 
Senado, por meio de projeto de resolução do Senador José de Alencar, traria 
alento novo para Minas Gerais, que tem uma extensa pauta de exportação. 
Hoje, perde-se o valor equivalente a uma arrecadação mensal por ano. 

Sr. Francisco Moreira de Miranda Júnior (em 16/11/99) 
Identifica-se como Inspetor da Secretaria da Fazenda e diz ter atendido a 
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uma demanda do IPSM para avaliar a consistência dos valores 
negociados entre o Instituto e o Estado por ocasião da assinatura do 
contrato, em 18/12/98. Nessa avaliação, constatou que os valores estavam 
corretos, exceto por pequeno erro de cálculo, irrelevante para o Instituto. 

Sobre a não-correção monetária dos valores no contrato, afirma que não 
havia previsão legal para que se corrigisse o montante. Portanto, não houve 
erro dos gestores do Instituto que assinaram o contrato com base nos valores 
históricos. Há necessidade de se reformular a legislação porque os 
comandos jurídicos em vigor não prevêem tais correções. 

Sobre a auditoria feita nas contas do Instituto, afirma que foi conduzida pela 
Superintendência Central de Auditoria da Secretaria da Fazenda, no 
exercício de sua função precípua de controle de contas estaduais. O objetivo 
dessa auditoria foi averiguar os valores negociados em 18/12/98, a pedido da 
atual administração. Concluiu-se que o valor correto da dívida é de 
R$461.041.843, 75, devido a não-repasses feitos entre 1995 e 1998. 

Instado a classificar o não-repasse, diz desconhecer os motivos do 
Governo anterior para fazê-lo, não podendo, portanto, afirmar que houve 
"desvio". Prefere afirmar que houve "retenção" ou "atraso" no repasse dos 
valores devidos ao Instituto. 

Sobre a postura da direção do IPSM quanto à retenção feita pelo Governo 
anterior, diz que há uma preocupação notória da diretoria do Instituto quanto 
a essa questão. Afirma também que a direção não teria como fazer muita 
coisa no passado, pois o Estado é que tem que fazer o repasse. 

Quanto ao comprometimento financeiro e atuarial do Instituto, acha, com 
certeza, que no futuro a saúde financeira da autarquia ficará comprometida. 
~firma, no e~tanto, qu~ os atuais compromissos do IPSM estão sendo pagos 
ngorosamente. 

Sobre se seria defensável a atitude do Governo anterior de reter os 
recursos do Instituto, diz que a lei é clara ao definir que o Governo deve 
repassar os recursos da contribuição previdenciária. A retenção não é 
defensável, portanto. 

Quanto à legalidade do acordo, afirma parecer-lhe faltosa a elaboração de 
uma lei autorizatíva para a sua celebração. Quanto à questão da moralidade, 
diz que o Estado não deveria ter acumulado uma dívida tão grande, pois os 
recursos eram devidos. Diz ainda que a aplicação dos recursos referentes à 
dívida no FIF, investimento financeiro que paga uma das menores taxas de 
juros do mercado, faria com que o seu montante em 31/12/98 alcançasse 0 
valor de RS737.000.000,00. Como não há, porém, legislação prevendo a 
correção dos valores, o valor legalmente devido é o histórico. 

Concorda que a omissão da direção do Instituto, ao não enviar minuta de 
projeto de lei para ser aprovado pela Assembléia, com o objetivo de 
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resguardar o IPSM quanto à correção de débitos, caracteriza-se como 
mau gerenciamento. 
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Na condição de segurado do IPSM e conhecedor do débito do Estado para 
com esse Instituto, manifesta-se bastante preocupado com o futuro 
recebimento de seus próprios benefícios. 

Sobre o longo prazo em que a dívida foi negociada no acordo de dezembro 
de 1998 (30 anos) e seus possíveis prejuízos para o Instituto, afirma que o 
Estado deveria renegociá-la em menor prazo. Há, porém, enormes 
dificuldades para fazê-lo, devido à situação financeira em que o atual 
Governador encontrou o Tesouro Estadual. 

Sobre o cumprimento do acordo pelo atual Governo, não sabe informar, 
pois a auditoria só trabalhou com os dados relativos ao Governo anterior. 

Quanto à participação de praças da Polícia Militar no Conselho do IPSM, 
hoje só composto de oficiais, considera-a justa e democrática. Ressalva, 
porém, que os atuais conselheiros e dirigentes do Instituto são muito 
profissionais na sua gestão. 

Sobre as limitações de seu julgamento, afirma que, em nenhum momento, 
furtou-se a reconhecer o erro e a ilegalidade da retenção. Deixou apenas de 
manifestar-se sobre a possibilidade de desvio ou corrupção, por não sentir-se 
autorizado a fazê-lo e por falta de informação comprobatória. 

Questionado pela Presidência da Comissão, informa que, a partir do acordo 
firmado em dezembro de 1998, a dívida passou a ser corrigida pela UFIR, 
acrescida de juros de 6% ao ano. Esclarece também algumas dúvidas sobre 
a diferença encontrada pela auditoria na avaliação do acordo. Informa, 
outrossim, que o Estado ainda não começou a pagar essa dívida; a 
postergação se deveu a problemas de caixa, especialmente em razão do 13° 
salário de 1998, que ficou para o atual Governo pagar. 

Anexo 11 
Análise dos principais documentos 
Ofício n° 024/99-DG/APC, do IPSM, datado de 16/9/99, que encaminha à 

CPI cópias do Plano de Assistência à Saúde, aprovado pela Resolução 
Conjunta PMMG-IPSM n° 7/95, de 9/8/95 e da Resolução Conjunta PMMG-
IPSM n° 10, de 27/3/98, que altera o Plano de Assistência à Saúde (fi. 1). 

Relatório de Auditoria n° 222.028.99, da Superintendência de Auditoria 
Operacional da Secretaria de Estado da Fazenda (fi. 34 ). 

Termo de Negociação de Dívida combinado com outros pactos adjetos (fi. 
49). 

Plano de Assistência à Saúde, aprovado pela Resolução Conjunta PMMG-
IPSM n° 7/95, de 9/8/95; Resolução Conjunta PMMG-IPSM n° 10, de 27/3/98, 
que altera o Plano de Assistência à Saúde. 

Sobre o Plano de Assistência à Saúde da PMMG-IPSM há informações de 
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que foi resultado de longa elaboração e estudos, de que participaram as 
áreas de planejamento estratégico, saúde e pessoal da PMMG. A Polícia 
Militar e o IPSM compartilham a gestão do Plano, cabendo àquela as 
atividades relacionadas ao credenciamento de profissionais e 
estabelecimentos de saúde, à realização da assistência propriamente dita e 
ao recebimento e conferência de faturas e ao IPSM, a liquidação da despesa 
e seu pagamento. Esse Plano dispõe sobre prestação de consultas médicas, 
assistência ambulatorial e hospitalar, exames laboratoriais e diagnósticos e 
outros procedimentos pertinentes à assistência médica ambulatorial e 
hospitalar; assistência odontológica; assistência à saúde mental; assistência 
farmacêutica; atribuições de supervisão médica e odontológica de saúde; 
contrapartida financeira, estatal e do segurado, em cada caso. Disso se 
observa que dois princípios importantes ressaltam: de um lado, a busca da 
expansão possível da oferta de serviços de saúde, condicionada, como não 
poderia deixar de ser, a parâmetros e limites de ordem orçamentária e 
financeira; de outro lado, a necessária introdução e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de controle da utilização de tais serviços. Coletânea da 
Legislação do IPSM, fls. 64 a 93; 

Parecer Técnico elaborado pela União do Pessoal da Polícia Militar (fi. 97). 
Ofício n° 6/99-DG/APC do IPSM, de 27/3/99, que solicita designação de 

auditoria técnica ao Sr. Secretário de Estado da Fazenda acerca do Termo 
de Negociação de Dívida entre o Estado e o IPSM (fi. 115). 

Ofício n° 96553/99-CG, do Gabinete do Comandante-Geral da PMMG, que 
trata da Dívida do Tesouro para com o IPSM, endereçado ao Sr. Secretário 
da Fazenda, datado de 2/8/99, através do qual hipoteca apoio ao IPSM 
quanto à necessidade de atualização do débito (fi. 143). 

Ofício n° 18/99-DG/APC, do IPSM ao Comandante-Geral da PMMG, 
informando-lhe sobre a discordância do acordo da dívida celebrado entre o 

5 Poder Executivo e o IPSM, visto que não foi aprovado pelo Conselho 
.., Administrativo dessa autarquia, nem tampouco foi fixado o valor débito 
:; quanto ao período a que se refere o Termo de Negociação a aditar, ou seja, 
" R$737.037.422,56, acrescidos ao valor atualizado, de R$41.605.575,64, .:: 

correspondentes ao débito acumulado do Tesouro com o IPSM relativo à 
~ contribuição patronal de fevereiro a junho de 1999, atualizado, até abril, pela 
E variação da FIF-MG. Com isso, o valor global da dívida é estabelecido em R$ 
~ 778.642.998,20 (fi. 145). 
~ Ofício no 25/99-DG/APC, do IPSM, datado de 5/11/99, que encaminha à 
g CPI a relação nominal dos servidores comissionados do Instituto, com a 
·~ respectiva remuneração, a relação de bens imóveis e informação sobre o 
g regime previdenciário dos militares licenciados (fls.163/165). 
~ Termo Aditivo ao Termo de Negociação de Dívida c/c Outros Pactos 
~ 
E 
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Adjetos (fi. 148). 

1 - Do Termo de Negociação da Dívida combinado com outros pactos 
adjetos 

Datado de 18/12/98, assinado pelo Diretor-Geral do IPSM, Cel. Pedro 
Seixas da Silva e pelo Estado, respresentado pelo então Secretário da 
Fazenda, Sr. João Heraldo Lima. O Estado reconhece o débito, em valores 
históricos, de R$464.526.980,30, relativos à contribuição patronal de agosto 
de 1995 a dezembro de 1998 e à contribuição dos servidores referente ao 
período de maio a julho de 1998. Esse contrato é também assinado pelo Sr. 
Arésio Antônio de Almeida Dâmaso e Silva, então Procurador-Geral da 
Justiça. 

A cláusula segunda desse contrato dispõe que a dívida será paga pelo 
Estado em 360 parcelas mensais, iguais e consecutivas, com vencimento 
todo dia 30 de cada mês, sendo a primeira a partir de março de 1999, 
parcelas essas corrigidas com base na variação da UFIR, mais juros de 6% 
ao ano. 

A cláusula terceira possibilita ao Estado ceder ao IPSM seus direitos 
creditórios oriundos de leilão, alienação das ações da AÇOMINAS e outros 
ativos de sua propriedade. 

2- Ofício n° 18/99-DG/APC, datado de 2/8/99 (assunto: dívida do Tesouro 
para com o IPSM; referência: Of. Gab. SEF. SC/99, de 28/6/99; anexo: 
minuta de termo aditivo. 

Nesse documento, o Sr. Mamede Campanha de Souza, Cel. PM QOR, 
Diretor-Geral do IPSM, manifesta a rejeição de alguns termos do contrato, 
alegando, entre outros motivos, não ter tido conhecimento prévio da 
negociação, a qual teria infringido o art. 5° da Lei n° 11.406, de 28/1/94, uma 
vez que o IPSM foi prejudicado por não possuir uma legislação específica 
quanto à correção monetária dos valores devidos pelo Estado e que a 
auditoria da própria Secretaria de Estado da Fazenda reconheceu que o 
levantamento numérico em que se baseara o acordo, por referir-se apenas 
ao valor histórico da dívida, sem lhe promover nenhuma atualização, 
prejudicou o Instituto, impossibilitando-lhe incorporar à reserva benefícios do 
rendimento decorrente de sua aplicação. Ademais, nos termos da Lei n° 
11.406/94 (art. 1 O, incisos VIII e IX), constituem receita do IPSM "a aplicação 
de sua receita" e "a aplicação e a administração de sua reserva de benefícios 
concedidos e a conceder". 

Por esses motivos, concluiu o Diretor-Geral do IPSM que "não é possível 
referendar, quanto aos valores numéricos levantados, o mencionado acordo, 
cuja efetivação teria legalidade duvidosa, uma vez que não é possível ao 
administrador, sem lei que a determine, qualquer renúncia à receita". 

Esclarece, ainda, o Diretor-Geral do IPSM que o valor total corretamente 
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atualizado, indicado pela própria Autoria Operacional da Secretaria da 
Fazenda, corresponde a R$ 778.642.998,20. 

3- Parecer da União do Pessoal da Polícia Militar 
Documento datado de 2/9/99, da Comissão Permanente de Previdência 

Militar, vinculada ao Centro de Estudo, Pesquisa e Planejamento da UPPM. 
Essa Comissão foi constituída com a finalidade básica de estudar as 
questões previdenciárias de interesse da classe dos militares e acompanhar 
sistematicamente as ações governamentais relativas à previdência militar, 
postulando e propondo soluções. 

4- Parecer do Conselho Administrativo do IPSM 
O presente relatório tem por objetivo apreciar a proposta de Termo Aditivo 

ao Termo de Negociação da Dívida combinado com Outros Pactos Adjetos, 
celebrado entre o IPSM e o Estado de Minas Gerais. 

O referido instrumento propugna pela prorrogação do prazo para 
cumprimento da obrigação de pagamento assumida pelo Estado (a partir de 
30/3/2000); reconhece, entretanto, como devido o valor de R$ 
468.669.109,71, equivalente a 479.702.261,7310 UFIRs (valor corrigido com 
base na UFIR, acrescido de juros de 6% ao ano). 

Consiste, em resumo, na seguinte recomendação: 
a) torna-se oportuna e necessária a submissão desta questão ao Conselho 

Administrativo do IPSM, para conferir à atribuição de seu Diretor-Geral, 
expressa nos termos do inciso V do art. 9°, a tranqüilidade necessária, como 
co~~ição de eficácia de seu ato, pois trata de decisão que diz respeito à 
poiJ.tlca financeira do Instituto, que estará, caso venha a se concretizar, 
registrada nas contas insertas em seus relatórios de atividade; 

b) propõe o acatamento da proposta da SEF, materializada através do seu 
termo aditivo ao termo original, por entendê-la legal e factível; 

c) ao IPSM nada contribui a manutenção de uma "eterna queda de braço" z 
\3 com o Governo, tentando provar um valor que ele, manifestamente, não 
.., reconhece. O termo anterior, assinado no final do Governo passado, 
.~ produziria seus efeitos a partir deste ano, o que não ocorreu. O Governo 
; atual além de reconhecer a dívida, pede a sua prorrogação, como condição 

necessária à busca de providências para a resolução do problema. Ou seja, 
~ ele reconhece que deve, não tem como pagar no momento e pede um tempo 
~ para adquirir as condições para isso, nos termos da legislação vigente. 

:;; 5 - Parecer do jurista Sacha Calmon 
o A Diretoria-Geral do IPSM, preocupada, mas atenta à situação enfrentada 
::; pelo Instituto, oferecendo subsídios, solicitou ao emérito jurista Prof. Sacha 
-~ Calmon algumas informações. Devido a sua importância esclarecedora, 

g_ ~eproduziremos na íntegra sua resposta aos quesitos constantes no item 5, 
g as fls. 175 a 205: 
</> 

~ 

E 
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"1 -O Termo de Acordo 
1.1 - Não tendo havido sua publicidade nem sua aprovação pelo Conselho 

Administrativo do IPSM, estaria ele em vigor, obrigando-se ambos os 
pactuantes ao seu cumprimento? 

Não. Segundo a legislação aplicável, é indispensável a aprovação do 
Conselho Administrativo do IPSM para a validade de instrumentos jurídicos 
que representem gravame a seu patrimônio. Todavia, deve-se lembrar que 
não são necessários acordos nem leis para que se dê cumprimento à 
Constituição. 

1.2 - Seria ele o instrumento hábil para definir as condições de pagamento 
da dívida? 

Sim, em tese, caso celebrado na forma da lei. 
1.3 - Em caso de não-cumprimento do acordo por parte do Estado, o que 

poderia o IPSM fazer? 
Exigir em juízo o cumprimento do acordo, com a ressalva de que uma 

eventual condenação ficaria submetida ao demorado regime dos precatórios. 
Daí se depreende que o entendimento com o Governo Estadual é a melhor 
forma de resolução do litígio. 

1.4- Seria mais conveniente uma lei, como fez o IPSEMG? 
Sim, para dar maior transparência à avença. Todavia, não nos parece que 

a edição de lei possa representar maior garantia de recebimento dos 
atrasados, pois o não-pagamento tem origem no desrespeito à própria 
Constituição, e quem viola esta última pode muito bem descumprir uma lei. 

1.5 - Que implicações teria na ação civil pública movida contra o Estado 
pela União do Pessoal da Polícia Militar? 

Em princípio a extinguiria, por resolver amigavelmente a lide deduzida 
(transação terminativa do litígio). Todavia, se a entidade autora não 
concordar com os termos do acordo, por julgá-lo lesivo aos interesses da 
categoria, admite-se que possa insistir no prosseguimento da ação, o que 
dificultaria o diálogo com o Governo Estadual. Nessa circunstância, a 
eventual procedência da ação seria em prejuízo do próprio acordo. O melhor 
é envolver a União do Pessoal da Polícia Militar nas tentativas e obter dela o 
compromisso de desistir da ação em caso de celebração do acordo. 

2- A Retenção, pelo Estado, das Contribuições Devidas ao IPSM 
2.1 - As parcelas descontadas nos vencimentos do segurado (8% do 

salário) são tributos? De que natureza? Poderiam ser recolhidas ao caixa 
único do Estado e retidas no Tesouro do Estado? 

Sim, possuem a natureza jurídica específica de contribuição social em prol 
da previdência e da assistência social dos servidores civis e militares dos 
Estados membros da Federação, de acordo com o art. 40, ele o art. 149, da 
Constituição Federal. 
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Sim, podem ser recolhidos ao caixa un1co do Estado, não sendo 

obrigatória, nos termos da jurisprudência do STF, a adoção do regime 
parafiscal, ou seja, a atribuição do poder de arrecadar diretamente à 
autarquia destinatária de sua receita. 

Não. Tendo destinação constitucional específica, não podem, em nenhuma 
hipótese, ser retidas pelo caixa único do Estado, sendo obrigatória sua 
entrega ao IPSM, sob pena de crime de responsabilidade. 

2.2 - Sanção cabível contra o Estado, o Governador e agentes políticos e 
administrativos implicados? 

Constitui crime de responsabilidade, imputável a todos os agentes 
envolvidos, o fato de exigir, receber e não repassar os recursos ao IPSM. O 
caixa único do Estado serve para acompanhar, sistematizar e controlar as 
receitas do Estado, não, porém, para justificar a falta do repasse, até porque 
a dita exigência decorre da Constituição do Estado e das leis que regulam 
seu cumprimento. As sanções cabíveis são as previstas na Constituição e 
nas leis, na hipótese de virem a ser julgados por crime de responsabilidade 
os gestores responsáveis pela destinação dos recursos. Contudo, a 
condenação por crime de responsabilidade exige consenso político, difícil de 
ser conseguido. 

6- Ofício n° 35/00- DG/APC, do IPSM, datado de 10/12/99, endereçado à 
CP!, contendo informações sobre as bases legais e constitucionais, além dos 
procedimentos administrativos adotados, para a cobrança retroativa efetuada 
sobr~ os segurados compulsórios do Instituto, quando do retorno desses 
servidores a sua condição funcional, especialmente nos casos em que, 
afastados do IPSM tenham contribuído para outro regime previdenciário. 
Constando no ofíci'o 0 número de segurados que se encontram nessa 
situação. 

O referido ofício informa também sobre os empréstimos efetuados pelo 
Instituto em favor de Comandantes-Gerais do IPSM e Chefes do Gabinete 
Militar, a partir de 1994, contendo a data da concessão do empréstimo, o 
valor emprestado, 0 fator de correção e o prazo para resgate. 

7 - Ofício n° 10025/2000 SEC/3a Câmara, assinado pelo Sr. Sylo da Silva 
Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia do 
Processo Administrativo n° 604.677, decorrente de inspeção realizada no 
IPSM com o objetivo de apurar atraso no repasse de recursos destinados a 
essa entidade pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais, referente ao período 
de 1995 a agosto de 1997, cuja conclusão é a seguinte: 

~ _1 -determinar que os valores devidos pelo Tesouro Estadual, em razão do 
·~ nao repasse, a tempo e modo, das contribuições previdenciárias do IPSM, 
g_ sejam repassados à referida entidade, devidamente atualizados e acrescidos 
~ de juros legais, a fim de reparar as perdas financeiras sofridas no período de 
!? 
:::. 
E 
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retenção dos recursos, porquanto, de acordo com as disposições do art. 
35 da Lei· n° 10.366, de 1990, as reservas e disponibilidades financeiras 
temporárias do IPSM serão objeto de aplicações financeiras, observadas as 
condições de valorização, rentabilidade e segurança. Cumpre esclarecer que 
as contribuições previdenciárias destinadas ao IPSM, notadamente as 
oriundas dos segurados, não podem integrar a atual forma de gestão de 
recursos financeiros utilizados pelo Estado, que se convencionou chamar de 
"caixa único" ou "conta única", tendo em vista tratar-se de receita vinculada à 
consecução dos objetivos do Instituto, qual seja a prestação previdenciária a 
seus beneficiários, por força de lei. É certo, ainda, que o atraso no repasse 
dos recursos pelo Governo Estadual faz com que a direção do Instituto lance 
mão das disponibilidades financeiras para honrar seus compromissos 
previdenciários, que se afiguram como a razão de sua própria existência, 
sem manter os necessários níveis de reservas técnicas, em conformidade 
com o atual plano atuarial, aprovado pelo Decreto n° 32.609, de 11/3/91; 

2 - deixar de examinar a legalidade do Termo de Negociação de Dívida, 
celebrado em 18/12/98 e utilizado pelo Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário 
da Fazenda, como prova de que a dívida com o IPSM não feria os textos 
legais e como reconhecimento da licitude dos atos do Governo, porquanto o 
citado Termo foi firmado em período não abrangido pela inspeção ora 
apreciada. Por esse motivo, o exame do Termo deverá ser feito no processo 
próprio de prestação de contas da Autarquia, ou, ainda, no Processo no 
614.955, que abrangeu o período de 1997 a 1999; 

3 - representar aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo sobre a 
irregularidade apurada, em observância ao disposto no inciso XVIII do art. 76 
da Constituição mineira, para que sejam tomadas as medidas para pôr termo 
ao procedimento ilegal, uma vez que o débito do Tesouro Estadual com o 
Instituto, relativo ao período inspecionado, ainda não foi satisfeito, e que a 
prática de não repassar integralmente as contribuições previdenciárias 
devidas ao IPSM está se perpetrando também na atual gestão, de acordo 
com informações prestadas pelo Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, 
Secretário da Fazenda na época; 

4 - determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, conforme 
requerido pelo Procurador de Justiça (fi. 227); 

5 - deixar de aplicar qualquer penalidade aos dirigentes do Instituto, como 
também ao Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário da Fazenda. Os primeiros 
foram diligentes, solicitando providências do Governo Estadual para 
regularização do débito. Quanto ao segundo, não restou evidenciada ou 
tipificada a ocorrência de deliberada má-fé na retenção das contribuições do 
IPSM, mas equivocado entendimento da lei, pois o procedimento se 
transformou em praxe na administração, conforme ficou patente no Processo 



no 443.918, no qual se examinou matéria idêntica à tratada nestes autos. 
Anexo 111 

Proposições apresentadas (minutas de projetos de lei e requerimentos) 
Projeto de Lei no 

Autoriza o IPSM a alienar bens. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica o IPSM autorizado, observada a legislação vigente, a alienar 
bens do seu acervo patrimonial. 

Parágrafo único- A alienação de que trata o "caput" deste artigo deverá ser 
motivada e aprovada pelo Conselho Administrativo da referida autarquia. 

Art. 2 ° - O produto da alienação será destinado ao atendimento dos fins 
institucionais do IPSM. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4o- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Comissão Parlamentar de Inquérito do IPSM 
Justificação: Não obstante 0 valioso acervo patrimonial imobiliário do IPSM, 

acumulado ao longo do tempo, alguns desses bens, conforme foi apurado 
pel~. CPI, geram prejuízos para o Instituto. Seja porque não são locados com 
facilidade, ficando por isso vulneráveis às intempéries e ao vandalismo, seja 
porque, devido a sua natureza, não oferecem nenhuma rentabilidade. 

A proposição que ora apresentamos visa a dar maior flexibilidade e rapidez 
~a .to~a?a das decisões políticas, possibilitando a venda ou a permu~a de 
mov~ls Improdutivos e onerosos, ficando o produto de sua venda destmado 

aos fins sociais da autarquia. 
. Projeto de Lei n° 

Cna o Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares de Minas Gerais- CBI-IPSM. 

~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
., Art. 1o- O Conselho de Beneficiários do IPSM, órgão auxiliar inserido na 
:; estrutur~ do IPSM, tem por objetivo fiscalizar a execução da política de 
= prestaçao de serviços e benefícios da autarquia . 
.§ Art. 2o- Compete ao CBI - IPSM: 
o 

"' o 
·~ 

I -fiscalizar: 
a ) a política de atendimento ao usuário e de prestação de serviços; 
b) a política de concessão de benefícios; 
c) as diretrizes para afirmação de convênios; 
d) as questões relativas ao patrimônio imobiliário e mobiliário do IPSM; 
li- oferecer sugestões para: 
a) a melhoria do atendimento aos usuários em postos próprios ou 

~ conveniados; 

c 
õ :::. 
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b) a otimização dos serviços prestados, direta ou indiretamente; 
111 - recomendar a anulação ou a correção de atos contrários às regras da 

boa administração, acionando, quando necessário, os órgãos superiores 
competentes. 

Art. 3° - O CBI - IPSM é composto por cinco representantes dos servidores 
públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, contribuintes ou 
beneficiários da autarquia, cada um deles indicados por associações 
representativas dos servidores no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. 

Art. 4 ° - O Presidente do CBI - IPSM, escolhido por seus membros na 
forma do regulamento, terá mandato de dois anos, permitida a reeleição para 
igual período. 

Art. 5° - Os membros do CBI - IPSM, escolhidos na forma da lei, serão 
designados pelo Governador do Estado e não perceberão remuneração de 
nenhuma espécie pelo desempenho de suas atividades. 

Art. 6° - O IPSM fornecerá suporte técnico e administrativo para o 
funcionamento do CBI- IPSM. 

Art. 7 o- As normas complementares relativas às atividades do CBI - IPSM 
serão estabelecidas em seu regimento interno. 

Art. 8 °- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de . 
Comissão Parlamentar de Inquérito do IPSM 
Justificação: A participação dos usuários na fiscalização direta do IPSM 

visa à melhoria do atendimento e da prestação dos serviços. A proposição é 
de cunho democrático, porque dá oportunidade aos representantes dos 
diversos segmentos dos policiais militares de interferir positivamente no 
controle das atividades de seu interesse. 

Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 154/99 
Altera a Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, que reorganiza a autarquia 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ° - O art. 6° da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a ter a 

seguinte redação: 
"Art. 6°- O Conselho Administrativo é composto por treze membros efetivos 

designados pelo Governador do Estado, entre segurados do IPSM 
previamente eleitos pelos contribuintes e beneficiários do IPSM, para um 
mandato de quatro anos, possibilitada a sua reeleição. 

§ 2° - O Presidente do IPSM será escolhido pelos membros do Conselho 
Administrativo.". 
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Art. 2° - O parágrafo único do art. 8° da Lei no 11.406, de 28 de janeiro 

de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 8°- .............................................................. . 
Parágrafo único- A diretoria do IPSM será exercida por militares da reserva 

do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais, nomeados pelo Governador do Estado.". 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, de de. 
Comissão Parlamentar de Inquérito do IPSM 
Justificação: A proposição tem por objetivo ampliar o número de 

componentes do Conselho Administrativo do IPSM, de maneira a 
proporcionar maior representatividade aos militares naquele órgão, bem 
como democratizá-lo por meio de eleição. 

Com efeito, o Conselho Administrativo do Instituto, que atualmente é 
composto por nove membros efetivos, nos termos desta proposição, passará 
a contar com treze. 

Pretende-se também aumentar o prazo do mandato dos membros do 
Conselho Administrativo de dois para quatro anos, facultada a sua reeleição 
seguinte, para possibilitar a continuidade administrativa do Instituto. 

A revogação do§ 2° do art. 6° da Lei no 11.406, de 28/1/94, que dispõe ser ° Comandante-Geral da Polícia Militar o Presidente nato do IPSM, é medida 
salutar, porque, segundo se apurou nos trabalhos desta CPI, há dificuldades 
para o exercício das atribuições dessa autoridade junto à Polícia Militar e ao 
IPSM. Ademais, sendo 0 Comandante-Geral cargo de confiança do Chefe do 
Executivo, muitas vezes a tomada de decisões políticas do IPSM deixa-o em 
situação de constrangimento. 

O grande benefício que esta CPI pretende oferecer ao IPSM é a paridade 
na composição do Conselho Administrativo e da diretoria do Instituto, 
tornan?~-o mais heterogêneo devido às características da própria estrutura 
da Policia Militar 

Já o art. 2° .do substitutivo visa a aglutinar, por questão de técnica 
legisl~tiva, o projeto de lei que altera a redação do parágrafo único do art. 8° 
da Lei no 11.406, de 28/1/94, constante do Anexo 111 deste relatório. 

Projeto de Lei n° 
Autoriza o Poder Executivo a renegociar débito com 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° - Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar o débito existente 

~ com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
"' !: 
E 
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Gerais- IPSM. 

Art. 2° - A renegociação de que trata o artigo anterior obedecerá a critérios 
definidos por comissão paritária que estabelecerá especialmente: 

I - prazo de parcelamento; 
11 - consolidação do débito, inclusive definindo fatores de correção 

monetária e juros aplicáveis; 
111- condições de pagamento; 
IV- penalidades. 
Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá oito membros e 

será nomeada pelo Governador do Estado, assegurada a participação de: 
I - quatro membros indicados pelo Governador do Estado; 
11 -um membro indicado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros Militar; 
111 -um membro indicado pela união do Pessoal da Polícia Militar; 
IV - um membro indicado pela Associação dos Praças da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar; 
V - um membro indicado pelo Centro Social dos Cabos e Soldados da 

Polícia Militar. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Comissão Parlamentar de Inquérito do IPSM 
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos se faz imprescindível 

para autorizar o Poder Executivo a renegociar o débito com o IPSM, a 
exemplo do que ocorreu com o IPSEMG. 

-Publicar para os fins parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno. 
Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 
inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Comissão 
Especial das Construtoras e de outros Deputados, em que solicitam a 
constituição de comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias de 
favorecimento nos pagamentos feitos, no período de julho a dezembro de 
1998, às construtoras que mantinham contratos com o Estado; nos termos do 
inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Eduardo Brandão, em que solicita em que solicita seja o Projeto de 
Lei n° 787/2000 incluído em ordem do dia, uma vez que as Comissões de 
Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira perderam o prazo para 
emitir seu parecer; nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimentos dos Deputados Marco Régis, em que solicita a 
retirada de tramitação do requerimento que pede a destinação da 1 a Parte de 
uma reunião ordinária para homenagear a Santa Casa de Misericórdia de 
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Belo Horizonte; Luiz Menezes e outro, em que solicitam a retirada de 
tramitação do requerimento que pede a destinação da 1 a Parte de uma 
reunião ordinária para homenagear a Escola de Farmácia e Odontologia de 
Alfenas; e Álvaro Antônio, em que solicita a retirada de tramitação do 
Requerimento n° 1.038/2000; e defere, ainda, nos termos do inciso XX do art. 
232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade, 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que solicitam a 
realização de reunião especial para homenagear a Faculdade Mineira de 
Direito da PUC-MG por seus 50 anos de fundação. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado lrani Barbosa, solicitando 

seja a Secretária da Justiça convocada a prestar esclarecimentos sobre a 
morte de detento na Penitenciária Agrícola José Maria Alkmim e demais 
rebeliões, ocorridas nos últimos anos, no Município de Ribeirão das Neves. 
Com a palavra, para encaminhar, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, 
estaremos votando favoravelmente a esse requerimento de convocação da 
Secretária da Justiça. Temos mais um registro de rebelião no Centro de 
Internamento Provisório - CEIP - do Horto, acontecida no dia 13/3/2000, 
quando morreram queimados os adolescentes Carlos Alberto de Paula, de 15 
anos; Ewerton José Teixeira, de 13 anos; e Francisco Lourenço Filho, de 17 
anos. 

Nós, da Oposição, já tínhamos feito requerimento para que fosse 
convocada a Secretária da Justiça, e, novamente, outro requerimento de 
Deputado da Situação é apresentado na frente do nosso. 

Essa é uma situação que se arrasta no Estado de Minas Gerais. Tivemos 
oportunidade de dizer, quando o Governador substituiu o Secretário da 
Justiça, à época, 0 Deputado Luiz Tadeu Leite, que não era uma questão de 
nomes, mas de política de Governo e prioridades. Infelizmente, as mortes 
continuam. 

Houve mais três mortes no CEIP, praticamente o único do Estado de Minas 
Gerais, para onde são levados os adolescentes. Temos várias denúncias 
com relação ao CEIP. A Comissão de Direitos Humanos está aprovando um 

~ requerimento para ir ao CEIP, no Horto, a fim de conhecer a situação dos 
E adolescentes que estão vivendo ali. 
~ Estamos vendo as rebeliões no sistema penitenciário do Estado 
~ administrado pela Secretaria da Justiça, continuarem. Praticamente, nã~ 

tínhamos rebeliões. Agora, a todo momento, estamos acompanhando o 
acontecimento de rebeliões, infelizmente. Elas colocam em risco os 

c; 

õ funcionários da Secretaria da Justiça e as populações que vivem próximas a 

., 
o 
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~ essas unidades penais. Virá aqui a Secretária convocada para prestar 
~ 

E 



esclarecimentos sobre a morte de um adolescente interno ocorrida na 
Penitenciária José Maria Alkimim, no dia 13 de março deste ano? 
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Lamentavelmente, estamos vendo, nas áreas da justiça e dos direitos 
humanos do Governo, a ocorrência dessas mortes. Queremos lamentar que 
o Governo continue sem uma política para tratar da questão do adolescente 
autor de ato infracional. Não há política alguma no Governo para tratar dessa 
grave questão. Tivemos a oportunidade de denunciar que o nosso Estado 
tem apenas Monsenhor Messias, próximo a Sete Lagoas, para tratar do 
cumprimento da medida sócio-educativa de todos os adolescentes que 
cometem infração. Não vemos, até este momento, possibilidade alguma de 
ter um centro de reintegração do adolescente infrator em Belo Horizonte. É 
perversa a mistura que a Secretaria de Justiça faz com os adolescentes 
autores de ato infracional, colocando juntos adolescentes com trajetória de 
rua na . região de Belo Horizonte com adolescentes do interior. Portanto, 
votaremos favoravelmente à vinda da Secretária de Justiça, para que possa 
esclarecer a política desse Governo. 

Esse Governo se diz, a todo o momento, de centro e de esquerda. 
Queremos saber qual a sua política na área social, na área da criança e do 
adolescente. O que vemos é somente aquela política antiga de se 
beneficiarem companheiros e partidários na Secretaria da Criança e do 
Adolescente. Que Governo voltado para o social é esse? Que Governo 
progressista é esse, que não tem proposta alguma para essa área tão 
importante, a da criança e do adolescente? Não há proposta alguma. Que 
Governo é esse que continua com o patrulhamento dos tempos da ditadura 
militar, com o Secretário da Segurança Pública a patrulhar o trabalho dos 
Deputados, tentando intimidá-los no trabalho desenvolvido pelas comissões? 

Foi assim na CPI que tratou da questão das carteiras facilitadas, está 
sendo do mesmo jeito agora, na CPI do Narcotráfico, quando o Secretário da 
Segurança Pública ligou para o Presidente da CPI, Deputado Marcelo 
Gonçalves, dizendo-lhe que não podia tomar atitudes. Ora, precisamos de 
uma reação da Assembléia Legislativa contra este Governo, que veio com a 
fachada de governo de esquerda. Estamos vendo a verdade sobre ele. Vimos 
aqui o que a base do Governo montou, na semana passada, para tentar 
defender a área da saúde, envolvida em tantas irregularidades. Vimos o que 
montou essa base do Governo para defender a ADEMG. Agora o Auditor 
vem dizer que todas as denúncias foram comprovadas, as licitações estão 
sendo anuladas. Essa é a verdade sobre este Governo. Não há nada de 
novo, pelo contrário, nele há tudo de velho, de retrógrado, há tudo o que não 
queremos para o Estado de Minas Gerais. 

Por isso, a Oposição estará atenta para denunciar como estão sendo 
destinados os recursos da área da saúde, os da área social, como os 
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adolescentes estão morrendo sob a custódia do Estado, enfim, para 
denunciar como aquele detento morreu na José Maria Alkimin. Os Deputados 
da base governista estão patrocinando os erros deste Governo, fortalecendo 
os seus erros. 

Vimos e estamos acompanhando as injustiças deste Governo com vários 
servidores. A todo o momento, ele quer pressionar o Poder Legislativo. Mas 
quero parabenizar os Deputados da Oposição nesta Casa, que resistem 
firmemente a este Governo. Eles estão dizendo a verdade, denunciando 
como estão sendo utilizados os recursos na área da saúde. Criticam o 
Governo Federal, mas gastam R$8.000,00 por mês com um Vectra, na área 
da saúde, para servir ao Superintendente. Gastam, num dia, R$400,00 com o 
almoço e o jantar do Superintendente. Ainda criticam o Governo Federal. 
Dizem que falta dinheiro na área da saúde. Esse dinheiro é mal utilizado no 
nosso Estado. Querem mais recursos para serem utilizados como? Virão aí 
~s. R$_53.000.000,00 para as obras do Sul de Minas. Serão utilizados sem 
lic1taçao. Será que é 0 melhor preço mesmo? As cadeias estão sendo 
construídas sem licitação, as irregularidades do DETRAN, até hoje, não 
foram explicadas. Estamos aguardando as explicações. 

Encaminhamos favoravelmente para que a Secretária venha explicar as 
mortes das crianças e a morte no sistema penitenciário. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicitamos seja feita a chamada 

para recomposição de "quorum". 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 

proceder à chamada dos Deputados para recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria)-(- Faz a chamada.) 
~ S~. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Considerando 

a m~~lstência de "quorum" para votação, a Presidência deixa de apreciar a 
matena, que será votada em outra oportunidade. 

-Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, Maria Tereza 
Lara e Hely Tarqüínio, em que solicitam a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno. 

c 2a Fase 
~ O Sr. Presidente _A Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a 
~ discussão da matéria constante na pauta. 
5i Discussão de Proposições 
.g O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição 
~ de Lei no 14.274, que dispõe sobre o fornecimento de informações para a ·! defesa de direitos e 0 esclarecimento de situações. A Comissão Especial 
~ perdeu prazo para emitir parecer. 
~ Questões de Ordem 
~ 
f 
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O Deputado Hely Tarqüínio- O art. 70 tem uma série de pedidos. 
O Sr. Presidente- A Presidência concederá a palavra aos Líderes, pelo art. 

70, ao final desta fase. 
O Deputado Hely Tarqüínio- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, como vai votar a matéria se o 

art. 70 não está sendo observado? 
O Sr. Presidente - Havendo matéria importante a ser apreciada na 2a Fase, 

a Presidência resolveu só conceder a palavra aos Líderes após esgotar-se 
toda a matéria. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Quer dizer que o senhor vai voltar ao item 
anterior? Não estamos entendendo a seqüência da reunião. Gostaríamos que 
V. Exa. nos explicasse. É questão de ordem. 

O Sr. Presidente -A questão de ordem ainda é sobre o art. 70? 
O Deputado Hely Tarqüínio - Não, gostaríamos de saber qual é a ordem 

dos itens da reunião. 
O Sr. Presidente - Estávamos procedendo ao encaminhamento da votação 

do requerimento do Deputado lrani Barbosa. Porém, como não havia 39 
Deputados em Plenário, passamos à fase seguinte. 

O Sr. Miguel Martini - Mas, Sr. Presidente, a ordem dos trabalhos foi 
alterada. 

O Sr. Presidente - A ordem está seguindo o Regimento Interno. Informo 
aos Srs. Deputados que a matéria está vencida. Nos termos do § 2° do art. 
145, c/c o art. 233, do Regimento Interno, a Presidência designa relator em 
Plenário o Deputado Chico Rafael e lhe indaga se está em condições de 
emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Com a palavra, o 
Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, estamos dando início ao 
relatório. 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.274 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição 
de Lei no 14.274, que dispõe sobre o fornecimento de informações para a 
defesa de direitos e o esclarecimento de situações. 

Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia Legislativa, por meio da 
Mensagem no 1/2000, foi à Comissão Especial, a qual perdeu o prazo 
regimental para a emissão de seu parecer. Vem, agora, ao Plenário, para ser 
examinado nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei n° 14.274 tem em vista estabelecer a obrigatoriedade 

de o poder público fornecer a qualquer pessoa informações de seu interesse 
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particular ou de interesse coletivo ou geral, para a defesa de direitos e o 
esclarecimento de situações, no prazo de até 15 dias contados da data do 
pedido. Nas razões do veto, o Governador levanta objeções de ordem 
administrativa e de interesse público à proposição. 

Cumpre assinalar que a Constituição da República determina, em seu art. 
5°, XXIII, que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado". 

Tal preceito constitucional, assecuratório do direito de que ora cogitamos, 
demanda legislação integrativa para o seu pleno exercício, o que foi 
providenciado por meio da edição da Lei Federal n° 9.051, de 18/5/95, que 
dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações. Já em seu art. 1°, tal diploma normativo 
estabelece que essas certidões deverão ser expedidas no prazo 
improrrogável de 15 dias contados do pedido no órgão expedidor. O campo 
de incidência dessa norma estende-se sobre todo o território nacional, 
alcançando, pois, os órgãos e entidades da administração centralizada ou 
autárquica, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 
E~ face dessas ponderações, resulta claro que falta à proposição que 

motivou o veto governamental em análise uma das notas características de 
qualq.uer norma legal, qual seja a nota da novidade, entendida como a 
propnedade de introduzir inovações no ordenamento jurídico. Com efeito, a 
providência legislativa por ela preconizada já se acha consubstanciada em lei 
federal, conforme vimos, razão pela qual propugnamos pela manutenção do 
veto objeto deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto somos pela manutenção do Veto Total à Proposição 

de Lei n° 14.274 ' 
Sala das Reun.iões, 21 de março de 2000. 

Questões de Ordem 
O Deputado Luiz Fernando Faria - Diante da falta de "quorum" para a 

continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a 
reunião. 

O Deputado Miguel Martini - Recomposição de "quorum", Sr. Presidente . 
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito à Sra. Secretária que proceda à 

.= 
~ chamada dos Deputados. 
·~ 

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen)- (-Faz a chamada.). 

,-" ....... 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de 
amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, 
bem como para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 77a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 15/3/00 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento- Abertura - 13 Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 13 Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado lrani 
Barbosa; questão de ordem; discurso do Deputado Sebastião Costa; questão 
de ordem; chamada para recomposião de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; apresentação da Emenda no 1; 
votação do requerimento, salvo emenda; aprovação; leitura da Emenda no 1; 
votação da Emenda n° 1; aprovação - Questões de ordem; composição da 
Mesa; esclarecimentos sobre os debates; debates - Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silv_eira -
Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio Avelar - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira -José Henrique- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis- Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 20 horas, a lista de 
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
Ata 

-O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. · 

2a Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 23 Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a votação de 
requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado lrani Barbosa em que 

solicita seja convocado 0 Sr. João Baptista Magro Filho, Superintendente da 
FHEMIG, para prestar esclarecimentos ao Plenário desta Casa sobre 
lic_itação com cartas marcadas, conforme matéria jornalística do "Estado de 
Mmas", edição de terça-feira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, antes de começar a contar o 

meu tempo, de 1 o minutos, queria apresentar uma questão de ordem a V. 
Ex~., nos seguintes termos. Não estariam inscritos alguns Líderes e não 
tenam prioridade sobre mim? 

O Sr. Presidente_ No encaminhamento, sim. O Deputado Carlos Pimenta 
já falou e o Líder Sebastião Navarro Vieira pediu para falar depois. 

O Deputado Sebastião Costa - O Deputado Hely Tarqüínio não estaria 
inscrito? 

O S!. Presidente - Foi 0 quarto a falar. Com a palavra, para encaminhar a 
votaçao do requerimento, 0 Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, mas 
antes de iniciar a minha fala gostaria de ter uma informação, para que possa 
desenvolver o meu raciocínio. Dentro da minha visão, quando se encaminha, 
já estamos em processo de votação. Assim sendo, é um processo único e 
indivisível. Uma vez confirmada essa assertiva, entendo que não temos 
número suficiente de Deputados para votar. Se não temos número para 
votar, também não teríamos para encaminhar a votação. 

Questão de Ordem 
Assim, solicito a v. Exa. que encerre, de plano, a reunião e resguarde o 

meu tempo, para que possa fazer o encaminhamento na próxima reunião. 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 
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para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Responderam à chamada 24 
Deputados. Há mais 18 Deputados nas Comissões, perfazendo um total de 
42. Portanto há "quorum" para a continuação dos trabalhos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 

"Acrescente-se ao requerimento o seguinte: 
"Ficam convocados o Diretor Administrativo e o Diretor Financeiro da 

FHEMIG para prestarem esclarecimentos sobre as licitações e compras de 
hortifrutigranjeiros por esse órgão". 

Sala das Reuniões, 15 de março de 2000. 
Sebastião Costa 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Vem à Mesa uma emenda 

de autoria do Deputado Sebastião Costa, que recebeu o n° 1. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência determina ao Sr. 
Secretário que proceda a leitura da Emenda n° 1, do Deputado Sebastião 
Costa. 

O Deputado Gil Pereira-(- Lê:) 
-A Emenda n° 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada anteriormente. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento do Deputado lrani Barbosa com a 
Emenda n° 1. 

A Presidência gostaria de propor aos Líderes do PSDB e do PFL se não 
poderíamos trazer o debate que está ocorrendo no Plenarinho aqui para o 
Plenário, pois seria melhor para o Poder e mais confortável para os 
Deputados que querem participar do processo de perguntas e 
questionamentos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o Plenário está 

parado, mas o Plenarinho está funcionando. Assim, gostaria de sugerir a V. 
Exa. que comunicasse à TV para se fazer a transmissão do Plenarinho, o que 
será mais gratificante para o telespectador que nos assiste. 

O Sr. Presidente - A Presidência já determinou à assessoria que a 
transmissão fosse feita do Plenarinho, e não da sessão do Plenário pela 
importância. Assim, consultamos aos Líderes do PSDB e do PFL se não seria 
mais conveniente que o encontro ocorresse no Plenário da Casa. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, se V. Exa. concordar, 
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solicitamos o encerramento da reunião para todos participarem da reunião 
no Plenarinho. 
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O Sr. Presidente - Deputado Hely Tarqüínio, não há espaço físico para 
realizar essa reunião no Plenarinho. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, queremos protestar, porque 
espertamente a Comissão de Fiscalização Financeira convocou o 
Superintendente da FHEMIG para vir à reunião dessa comissão, mas não ao 
Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência pode provar ao senhor e aos mineiros que 
o Presidente da FHEMIG não pôde estar presente neste Plenário porque 
Deputados do PSDB e do PFL fizeram todo um processo de obstrução 
durante todo o tempo permitido. Pareceu a esta Presidência que não era 
intenção que as pessoas que acusaram viessem aqui prestar os 
esclarecimentos. No entanto, a pessoa está aqui, no Poder Legislativo, neste 
momento, num dos plenários acanhados que temos. A Presidência propõe 
que o debate aconteça neste Plenário. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Posso concordar desde que esta reunião seja 
suspensa ou encerrada. A outra começaria aqui, de acordo com o 
requerimento do Deputado lrani Barbosa. V. Exa. pode prorrogar o prazo 
desde que não seja apreciada matéria. 

O Sr. Presidente _ Acabamos de aprovar o requerimento do Deputado lrani 
Barb?s~. A Presidência apenas quer cumprir o que foi aprovado por 
unanimidade, inclusive com uma emenda apresentada. Vamos fazer o 
debate. Os Deputados 'farão as perguntas, e o Presidente irá respondê-las. 
Em ve~ de acontecer no Plenarinho, será no Plenário, que é muito mais 
confortavel para todos. Essa é a única diferença. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, quero entender se essa 
cons~lta feita ao PFL e ao PSDB, nominalmente, tem a concordância da 
Com1ssão de Fiscalização Financeira. 

O Sr. Presidente _ Sim, isso já foi devidamente conversado e entendido 
com o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira . 

O Deputado Sebastião Costa - Indago a V. Exa.: o Diretor Financeiro 
daquele órgão estaria presente também, já que a emenda faz alusão a ele? 

O Deputado Hely Tarqüínio - Perguntaria a V. Exa. se, ocorrendo o debate 
neste Plenário, por hoje fica encerrada a reunião, e não vamos, depois, 
prorrogar essa pauta. 

O Sr. Presidente - Estou querendo resolver o problema da melhor forma 
~ possível, dando amplo direito aos Deputados que têm perguntas de formulá-
~ las. Esta Presidência não se comporta como outras no passado, quando 
~ Deputados que estavam por dentro da matéria, querendo discuti-la e em 
~ condições de contribuir com o debate não tinham o direito de fazer uso da 
~ 
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palavra. Não é essa a intenção da Presidência. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria que ficasse 
esclarecido o seguinte: o Diretor Financeiro estaria presente ou teria que vir 
em outra data? 

O Sr. Presidente - A Presidência solicitou à assessoria que verificasse se o 
Diretor Financeiro estará presente. Se ele estiver, estaria cumprido; se não, 
numa outra oportunidade, caso V. Exa. não ficasse satisfeito, ele seria 
convocado a vir até a Assembléia. 

O Deputado Sebastião Costa- Não temos objeção. 
O Sr. Presidente - A Presidência está sendo informada de que o Diretor 

Financeiro está na reunião da Comissão. 
O Deputado Sebastião Costa - Ótimo. 
Outra coisa que gostaríamos de deixar bem claro é que o requerimento do 

Deputado lrani Barbosa foi apresentado, e já havia um no mesmo sentido, 
dos Deputados Hely Tarqüínio e Sebastião Navarro Vieira. Portanto, não 
pode ser atribuída a nós a oposição, a questão é que a pauta trazia outra 
matéria além do requerimento, estávamos discutindo a outra matéria, Sr. 
Presidente. Temos o dever de defender que esse fato seja passado para a 
opinião pública de Minas. Isso é dever cívico. Não temos nada em contrário 
que venha a Plenário, que vá à praça, nada disso. 

O Sr. Presidente - Então, podemos solicitar aos convidados que venham ao 
Plenário. Convidamos a compor a Mesa o Exmo. Sr. Armando Costa, 
Secretário da Saúde. A Presidência convida também os Exmos. Srs. 
Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Saulo Moreira, Secretário 
particular do Governador; João Baptista Magro Filho, Superintendente-Geral 
da FHEMIG; Leonardo Cardoso de Barros, Diretor Administrativo da 
FHEMIG; Jésus Fernandes, Diretor Financeiro da FHEMIG; Sônia Cardoso, 
Diretora Hospitalar da FHEMIG, assim como o Sr. Múcio Leão, Diretor de 
Ensino e Pesquisa da FHEMIG, e o Deputado Márcio Cunha, Presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira. Com a palavra, o Sr. João Baptista 
Magro Filho, que terá 10 minutos para resumir as colocaçôes que foram 
feitas na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Inicialmente, gostaria de agradecer ao 
Presidente desta Casa, a todos os Deputados presentes, às autoridades e, 
mais uma vez, ao corpo de funcionários da FHEMIG, Diretores e 
funcionários, e dizer, como há pouco, que muito me honra estar aqui, 
novamente. Disse que é a terceira vez que aqui venho. A primeira, quando fui 
submetido à sabatina e coloquei os planos para a Fundação. A segunda, 
convocado pela Comissão de Saúde, para falar sobre o atendimento 
domiciliar aos pacientes pós-internação. 

A terceira, como disse, é esta, que de certa forma, me constrange, mas 



espero que possamos, nesse momento de tensão, construir alguma coisa 
positiva para a Fundação. 
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Tentei explicar que tudo começou com a concepção que essa diretoria tem 
para a Fundação e gostaria de insistir nisso. Existem, no Brasil, hoje, 
algumas linhas de pensamento sanitário, de pensamento sobre a saúde. 
Uma linha acha que o setor privado deve ser ampliado, outra pondera que o 
setor público é importante. Disse, naquela oportunidade, que eu era de uma 
linha que valorizaria a cooperação entre os dois e queria lembrar que, nesse 
momento, dirigia uma instituição pública. 

Disse e repito que considero a Fundação Hospitalar uma das mais 
importantes instituições sanitárias do País e, pela função que exerci na minha 
vida, como professor de saúde pública na Universidade Federal, tive 
oportunidade de conhecer grande parte das instituições de saúde do Brasil e 
principalmente das Américas. 

A FHEMIG é fundamental para Minas Gerais. Eu disse que a idéia não era 
acabar com a FHEMIG, como alguns imaginavam em anos passados. Disse 
que a idéia não era transformar os hospitais em organizações sociais, 
conforme alguns pensavam. Falei claramente que a idéia era reorganizar a 
FHEMIG, ampliá-la e torná-la cada vez de maior qualidade para o povo 
mineiro. 

Na primeira vez que aqui vim e também na segunda - estou repetindo, 
portanto -, disse que para isso precisava de alguns instrumentos: centralizar 
compras em grande quantidade e deixar de fazer compras pequenas em 
cada unidade hospitalar, fazer protocolos de procedimentos, padronizar 
co~pras, porque um comprava de um fornecedor, outro de outro. Os 
equipamentos eram de várias instituições, e isso aumentava o custo da 
Fundação. Falei que os hospitais do interior precisavam de mais cuidados. 
Le':lb.rei que ainda havia grande quantidade de hospitais que eram antigas 

~ colon1as de hansenianos e que era meu interesse me dedicar a elas . 
., Essa postura nos levou, durante esse tempo, a conseguir retirar a FHEMIG 
-~ do ~oticiário, como vocês podem observar, porque fomos melhorando a 
; qu~IIdade da Fundação. A FHEMIG sempre aparecia no noticiário. Nesse 
c: proJeto, a nossa idéia é que ela se constitua numa rede de hospitais, e não 
~ em hospitais isolados. E, principalmente - e aí é o fulcro da questão -, que 
E trate de cuidados hospitalares e deixe outros cuidados para quem 
~ provavelmente possa fazê-los melhor. Aí surgiu a pergunta: posso melhorar 
.g as condições da FHEMIG? Tenho dinheiro para investimentos? Tenho 
:g dinheiro para comprar novos tomógrafos, novas lavanderias? E concluí, como 

·< os senhores também o farão, pois conhecem o orçamento, que não havia ., 
g dinheiro para novos investimentos. 
~ Fizemos um amplo diagnóstico de vários itens. E há até um item 
2 
E 
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interessante: relação de bens da FHEMIG cedidos a terceiros. Por 
exemplo, há um aparelho de raios X, tomógrafo, cedido a outra instituição. Na 
época em que foi cedido, deveriam estar sobrando. Existe hospital da 
FHEMIG doado para o setor privado, o CARDIOMINAS era da Fundação. 

Fizemos um amplo diagnóstico e, para simplificar, também um diagnóstico 
das lavanderias hospitalares. Visitamos todas elas, e aqui está esse 
diagnóstico. Constatamos que tínhamos que fazer alguma coisa. Fizemos 
uma análise de todas as lavanderias, procuramos saber como o Ministério da 
Saúde estava tratando essa questão e vimos que havia terceirizado seus 
próprios hospitais, principalmente no Rio de Janeiro. 

Fomos à Secretaria de Administração, solicitamos uma autorização para 
esse estudo. Uma de nossas lavanderias foi autuada pela Prefeitura de Belo 
Horizonte e uma dessas lavanderias perdeu o alvará de funcionamento. 

Então, chegamos a uma situação de constrangimento que nos levou a 
tomar algumas iniciativas. Por isso, fizemos a proposta de terceirização, que 
levamos à análise superior. Essa proposta foi aprovada, e iniciamos o 
processo de licitação, visando levar a lavanderia para a região do Barreiro, 
região do Hospital Júlia Kubitschek, uma vez que temos uma usina de lixo 
perto do Hospital Eduardo de Menezes. Assim, queremos criar ali uma 
central de apoio para aquela região. Para não me alongar muito, fizemos o 
processo licitatório e fomos surpreendidos com alguns questionamentos a 
esse processo. Tudo o que eu expliquei há pouco pareceu-nos correto. Cabe-
nos tomar cuidado até a abertura da licitação. Quanto a outras coisas que 
venham a ocorrer fora da Fundação, fica difícil para mim tomar conhecimento 
delas; por exemplo, a maneira como as empresas estão tratando a Fundação 
ou coisas assim. São inúmeras as licitações. 

Então, a licitação foi aberta e está sendo questionada. Para resumir, 
gostaria de dizer que é uma licitação em andamento e que ela ainda se 
encontra em período de recurso. A empresa ou as empresas interessadas 
podem recorrer. Além disso, eu ou a comissão de licitação ainda podemos 
considerar a necessidade de interromper essa licitação. 

Ainda sobre a questão das lavanderias, infelizmente, ocorreram outros 
problemas, e eu procurei mostrar que fomos olhar os preços do Ministério; 
consultamos, vimos os preços médios e procuramos cumprir as normas do 
Ministério, dentro do banco de preços. Determinei ainda que toda licitação da 
FHEMIG deve seguir o banco de preços do Ministério. Nesse banco, temos 
uma média dos preços praticados nos vários hospitais do Brasil. 

Também sobre a questão das compras de hortifrutigranjeiros, expliquei que 
esse processo ainda está em andamento e que as questões de preço 
mínimo, médio e máximo, em muitas categorias de alimentos, são 
equivalentes. Quanto aos automóveis, expliquei que precisávamos aumentar 
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a nossa frota, a fim de atender a um pedido e a necessidades da 
Secretaria de Estado da Saúde, para cuidados ligados à hemodiálise, 
oncologia e fisioterapia, especialmente porque nós, na FHEMIG, estamos 
tirando os pacientes do hospital e cuidando deles em casa. Expliquei também 
que, em determinados momentos, pela urgência - temos 22 unidades e 
sempre temos problemas em CTis e outras unidades de urgência -, como 
aconteceu na questão dos fios cirúrgicos, chegamos à licitação. Se tivermos 
dificuldades para concluí-la, temos que anulá-la e, como já foi feito em vários 
momentos, dispensar a licitação, fazendo uma compra emergencial para, 
depois, abrir nova licitação. 

Por último, falei que considero a Fundação Hospitalar a mais importante do 
Estado e que gostaríamos de cooperar com os municípios, como agora 
estamos cooperando com a Secretaria do Interior, assumindo três unidades 
hospitalares que estavam com essa Secretaria. Disse ainda que 
pretendemos expandir os serviços da Fundação e que vamos abrir um 
hospital em Venda Nova. Que consideramos que o nosso trabalho com os 
pacientes em casa deve se estender para, no mínimo, 500 pacientes. 
Observem: 500 pacientes cuidados em casa, ou 100 pacientes cuidados em 
ca~a, representam quase um hospital que não tivemos que construir para 
CUidar dessas pessoas. 

Para concluir a exposição que fiz há pouco, agradeci aos senhores pela 
o~ortunidade de estar aqui. Disse ainda que gostaria que entendessem que a 
mm_h~ presença aqui novamente é a repetição de uma correspondência que 
enviei a todos os senhores no dia 8/6/99. 

O o~í~io enviado do meu gabinete tem o número 178/99. Enviei esse ofício, 
que d1z1a: os senhores precisam ajudar a Fundação Hospitalar. A situação 
tende a se agravar; a situação é calamitosa, exigindo prontas intervenções 
em nossa administração. 

Da mesma maneira que enviei esse ofício aos senhores, gostaria que 
entendessem a minha presença, aqui. 

Com a minha presença, aqui, hoje, considero que posso renovar o meu 
~pelo. Agradeço a oportunidade, apesar da dificuldade pessoal que enfrento, 
JUnta_mente com toda a Fundação. Não estou acostumado, como profissional 
?a area da saúde, a questões dessa ordem, mas entendo que são 
Importantes. 

Gostaria de dizer aos Deputados que me questionam que a minha 
pres~nça é para pedir ajuda para construirmos melhor a Fundação 
Hos~1talar. Insisto em que não posso dizer que não existam erros num 
a_mb1ente de mais de 14 mil pessoas. Sobre os questionamentos, do ponto de 
v1sta do encaminhamento, não os enxerguei. 

Como falei, há pouco, peço que venham para dentro da Fundação 
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Hospitalar, para somar esforços conosco, esquecendo-se as questões 
partidárias, porque a Fundação Hospitalar precisa muito dos senhores. 
Poderíamos transformar esse momento numa nova proposta para a 
Fundação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai estipular um tempo de 3 minutos para 
a formulação das perguntas e o mesmo. tempo para as respostas. Os 
Deputados terão o direito de formular quantas quiserem, mas cada pergunta 
e seus respectivos comentários deverão se ater a 3 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, 
quero registrar a alegria de aparecer na Rede Minas de Televisão. Pelo 
menos assim conseguimos aparecer, porque estão transmitindo ao vivo esta 
reunião pela Rede, e os Deputados de Oposição não têm muito espaço 
naquela Rede. 

Quero ainda registrar que, quando se quer trazer pessoas para dar 
explicações aqui, vêm muito rapidamente. É pena que não tivemos a mesma 
pressa para trazer o Secretário e o Diretor de Obras. Esses o Governo não 
quis trazer. Quando quer, traz seus convidados rapidamente. 

Vamos às perguntas, porque temos dúvida. Estamos ainda sem entender 
algumas coisas. Diante do que foi dito, em razão do mau estado de 
conservação das lavanderias, seria feita uma terceirização, até que fossem 
recuperadas. Quanto vai custar a recuperação de cada lavanderia? Quanto 
foi levantado para se fazer esse planejamento? 

Segunda questão: por que fazer um contrato com vigência de 60 meses, se 
o usual é apenas 12? Não seria prudente fazer pouco a pouco? 

Terceira questão: por que existe uma cláusula prevendo que a vencedora 
da licitação poderia exigir 5% do valor total do contrato até 30 dias de sua 
assinatura? 

Quarta: qual a explicação para que muita gente - pensei que fosse somente 
a Oposição, mas ficamos sabendo que foi muita gente - já soubesse, 1 O ou 
15 dias antes, a empresa que venceria essa licitação? Como explicar que 
essa empresa que foi habilitada, a Brasil Sul, que não possui lavanderia em 
Belo Horizonte ou em Minas Gerais, somente com uma carta de intenção foi 
a vencedora dessa concorrência? 

Por que a comissão de licitação da FHEMIG pediu, em ofício, que a 
empresa inabilitada abrisse mão do prazo de recurso de que tinha direito. No 
nosso entendimento, existem muitas argumentações, mas até agora 
nenhuma convenceu. Queremos saber que ganho o Estado teria. Essa é a 
prioridade para a FHEMIG nesse momento? Essa é a questão emergencial? 

Por um lado, vemos que essa licitação teria sido viciada. Há também a 
questão dos fios cirúrgicos, que vamos perguntar depois. Na outra, dispensa-
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se a licitação mesmo depois de haver sido iniciado e cancelado esse 
processo de licitação. São algumas perguntas para começarmos pelo menos 
a entender. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Boa noite a todos. É um prazer 
estarmos aqui para esclarecer à Casa e à opinião pública essas questões. 
Achamos que, de certa forma, há injustiças. Decidimos terceirizar as 
lavanderias por alguns princípios. Primeiro, consideramos que a Fundação 
tem uma missão maior e solidária, que é o atendimento assistencial. 
Devemos priorizar cada vez mais a alocação de recursos com aquisição de 
novos equipamentos, com metodologias gerenciais, com ferramentas 
humanas capacitadas, treinadas e voltadas principalmente para o 
atendimento assistencial. Portanto, estamos, lenta e gradativamente, 
deixando de atuar em setores onde não temos a competência que 
deveríamos ter. 

Recentemente, terceirizamos o nosso serviço de nutrição dietética ao preço 
de RS2,27 por refeição. Recebemos mumeros abaixo-assinados 
comprovando a eficácia da medida e da qualidade dos serviços, atestadas 
pelos nossos funcionários. Mas, como o Dr. João Baptista disse muito bem, 
com relação às lavanderias, providenciamos amplo diagnóstico - não foi uma 
ação aleatória. Fizemos amplo diagnóstico sobre a situação dos nossos 
equipamentos encontrados e da infra-estrutura encontrada. Para que 
consigamos consertar toda a Fundação, no que diz respeito à infra-estrutura 
física de equipamentos, é necessário algo em torno de R$27.000.000,00. 
Esses dados nos foram repassados e representam uma estimativa de nossa 
Divisão de Engenharia e Segurança e de nossa Divisão de Arquitetura. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros- Terceirizamos porque constatamos "in 
loco" e através do diagnóstico feito com base no roteiro de vistoria fiscal da 
Vigilância Sanitária de Belo Horizonte que nenhuma das lavanderias 
hospitalares da rede FHEMIG possuía na sua totalidade os pré-requisitos 
exigidos pela Vigilância Sanitária. Portanto, não poderíamos oferecer um 
serviço de qualidade, que nós, da atual gestão, queremos levar à população 
de Minas Gerais. 

Terceirizamos porque não somos eficientes na totalidade das nossas ações 
no gerenciamento de lavanderias hospitalares. Não é a nossa missão maior e 
solidária - a nossa missão-fim. Buscamos junto ao Ministério da Saúde, 
através de ampla consulta ao banco de preços, a constatação de que os 
hospitais públicos, principalmente os federais, tinham as lavanderias 
hospitalares terceirizadas, e a um custo médio de R$12,00 ou R$14,00 por 
quilograma de roupa processada. E não se trata simplesmente de uma 
lavagem de roupa; é lavagem, desinfecção, esterilização, transporte e 
costura reparadora. Estipulamos, em edital, que o nosso preço máximo seria 
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de R$1,90, e isso para mais, para que pudéssemos ter a construção de 
uma instalação capaz de proporcionar, à Fundação, um local para se instalar 
a lavanderia central num tempo hábil, até que consigamos reformar todas as 
nossas lavanderias. Qual é o tempo? Temos que ter um tempo longo para 
planejar e batalhar por novos recursos. Assumimos a Fundação Hospitalar 
com R$2.500.000,00 de débito na fonte própria do SUS, e hoje esse débito, 
através de gerenciamento, foi baixado para R$600.000,00. Então, conseguir 
novos recursos para reformar nossas lavanderias hospitalares não é uma 
tarefa que conseguimos realizar de um dia para o outro. Não é decisão nossa 
a de terceirizar tudo, tanto que, em Patos de Minas, tínhamos terceirização, 
mas conseguimos consertar os equipamentos, rompemos com a 
terceirização e agora estamos lavando roupa em nossa própria lavanderia. 
Pois bem, não terceirizamos a totalidade das roupas processadas em Belo 
Horizonte. São processados 8.000kg por dia, terceirizamos até 4.000kg. 
Então, são 50% das roupas processadas na FHEMIG. 

Terceirizamos, porque tivemos um hospital, o Galba Veloso, que não teve 
seu alvará de licença sanitária liberado pela Prefeitura de Belo Horizonte. 
Isso foi amplamente divulgado, inclusive pelos jornais de grande circulação 
de Minas Gerais. O Hospital Galba Veloso foi reprovado por causa da 
lavanderia hospitalar, que obteve um índice de 43%. Então, foi uma decisão 
madura a de terceirizar a lavanderia, a metade da roupa processada. 

Por que o capital social de R$500.000,00? A Lei n° 8.666 permite que 
estipulemos até 1 O% do valor total a ser contratado, o que representaria 
R$3.680.000,00, se processássemos todos os 4.000kg de roupa, 
considerando o preço máximo estipulado em edital. Até agora não sabemos 
se haverá preço máximo, porque temos recurso, e o prazo dele é até sexta-
feira. Então, se tivermos todos esses preços, o quantitativo total e o prazo 
total de contrato, poderíamos estipular um capital social de até 
R$1.368.000,00. Pois bem, estipulamos o valor de R$500.000,00 para que 
outras empresas tivessem maior possibilidade de acesso a nosso certame 
licitatório. Então, ele foi 3,65% do permitido por lei. 

A caução de R$50.000,00 é outro item que foi colocado em edital, para que 
não fosse permitida a entrada de empresas que não iriam honrar suas 
propostas até o final do certame licitatório. É muito fácil uma empresa entrar 
num certame licitatório polêmico, de alto investimento, sem depósito caução, 
colocar uma proposta que não é compatível com o mercado e, depois, 
simplesmente, retirar sua proposta, fazendo com que percamos todo o 
processo licitatório. Foi uma medida de autodefesa da Fundação. 

Todos esses itens foram cumpridos. Tivemos, também, um ato paralelo a 
esse, que depois posso passar às mãos dos senhores, um pedido de 
parceria, juntamente com a parceria de Belo Horizonte, no que tange e 
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respeita à possibilidade de abrirmos um conven1o com a lavanderia 
hospitalar municipal, que processa hoje 2.400kg. Jà nos foi respondido que 
podemos iniciar as discussões. Então, não temos a pretensão de passar tudo 
para a iniciativa privada, temos também a intenção de prestigiar as parcerias 
com as instituições públicas, como a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem 
uma lavanderia municipal ociosa. A resposta está aqui. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- A Presidência quer apenas 
um esclarecimento. Por que o prazo de vigência do contrato é de 60 meses e 
não de 12 meses, como seria o normal? 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Respondendo a essa pergunta: o 
prazo é suficiente para que a Fundação promova todos os processos de 
estudo interno em relação às nossas lavanderias já existentes. Para que 
saibamos, com certeza, o prazo e o valor necessário à demanda, para que 
consertemos a lavanderia do Galba Veloso, que requer uma série de 
procedimentos e contato com o setor de arquitetura, que nem sempre está 
capacitado a realizar projetos, porque tem duas pessoas apenas para fazê-
los, os da Fundação toda, possivelmente, teríamos de licitar, através de 
procedimentos licitatórios regulares, para podermos contratar empresas 
especializadas, a fim de fazermos projetos arquitetônicos para as 
lavanderias. Seria um prazo, também, para que consigamos, através da 
aprovação da proposta constitucional de Brasília, recursos novos para a 
saúde. Será um prazo, também, suficiente para que o galpão passe a 
pertencer à Fundação, porque exigimos, em edital, a construção de um 
galpão, a partir de 36 meses da vigência do contrato. Essa não é uma prática 
nova na Fundação. No Governo anterior, tivemos um processo de dispensa 
de licitação para instalar uma usina de tratamento de lixo no Hospital 
Eduardo Menezes, pelo prazo de cinco anos de vigência. Isso também está 
aqui, e não é um hábito novo que estamos criando. Essa foi, até mesmo, uma 
forma de nos espelharmos em uma parceria mais longa e concreta para bons 
projetos. Esse é um bom projeto, tanto é que nós o mantivemos. 

O Sr. Presidente - A segunda pergunta: (- Lê:) "Por que existe cláusula 
prevendo que a vencedora da licitação pode exigir 5% do valor total do 
contrato, que seria em torno de R$14.000.000,00, até 30 dias da sua 
assinatura?". 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Esses 5% dariam menos de 
R$14.000.000,00, porque a proposta toda do contrato é de R$3.680.000,00. 
Então, esse é o investimento sobre o qual nossa divisão de engenharia 
levantou os valores do custo estimativo da construção do galpão. Se 
rompêssemos o contrato de uma hora para outra, esse valor teria de ser 
ressarcido depois que o galpão tivesse sido concluído. 

O Sr. Presidente - Terceira pergunta: (- Lê:) "Como explicar que o Estado 
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de Minas tenha publicado o nome da única habilitada antes mesmo da 
abertura de envelopes para habilitação?". 

o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Pelo processo licitatório regular, 
temos, no edital, estipulado que as empresas deveriam proceder a vistorias 
técnicas até cinco dias úteis antes da entrega das propostas de habilitação. 
Esse tempo é suficiente para que o mercado conheça as empresas que 
fizeram as vistorias técnicas para conhecerem os locais onde deveriam 
trabalhar, pegar as roupas e lavá-las. Esse tempo é suficiente para o 
mercado saber as empresas que poderiam participar do processo de 
habilitação. E é um tempo suficiente para o mercado consultar a vigilância 
sanitária municipal e saber que nenhuma lavanderia situada em Belo 
Horizonte possui alvará de licença sanitária para funcionamento. Esse dado é 
muito fácil de ser obtido. Três empresas fizeram todas as vistorias técnicas, e 
uma fez um comunicado por escrito à Fundação, pedindo que abríssemos 
mão e prorrogássemos o prazo porque não conseguiu juntar, em tempo hábil, 
toda a documentação. E pediu mais, que ampliássemos os valores do teto 
máximo estipulado, porque não conseguiu chegar, na composição final dos 
seus custos, ao valor de R$1 ,90. Então, esse é um prazo suficientemente 
hábil para que as concorrentes saibam qual será, ou qual deve ser, ou qual 
poderá ser a licitante vencedora do certame licitatório normal. 

O Sr. Presidente - A quarta pergunta: (- Lê:) "A Brasil Sul foi habilitada, 
sendo que não possui lavanderia suporte, tem apenas uma carta de intenção 
para a construção dessa lavanderia em São Gonçalo. Em caso de 
emergência, lavará a roupa dos hospitais em São Gonçalo?". 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Com relação ao processo licitatório, 
temos uma comissão permanente de licitação, composta por quatro membros 
efetivos titulares: os Srs. Alencar Tadeu Winter; Cláudio Pedrosa Assunção, 
ex-Chefe do Departamento Jurídico do Governo anterior; Luís Paulo Araújo, 
também da assessoria jurídica do Governo anterior; e José Antônio Macedo, 
que já faz parte da comissão há anos. O Presidente da Comissão não é 
considerado um de seus membros. É uma comissão de licitação do mais alto 
gabarito, e, se a documentação não estiver conforme as exigências do edital, 
a empresa deverá ser inabilitada. Temos que ter acesso a tal documentação, 
pois desconheço os documentos de habilitação da empresa e não posso 
afirmar que erramos, mas apenas que a comissão é do mais alto gabarito, e 
determinaremos, já que o prazo recursal para a habilitação das empresas 
vence na sexta-feira, a promoção de novas diligências sobre a documentação 
apresentada e o cancelamento imediato do processo licitatório, caso se 
constate qualquer erro. 

O Sr. Presidente- Quinta e última pergunta: (- Lê:) "Por que a comissão de 
licitação da FHEMIG pediu, em ofício, que a empresa inabilitada abrisse mão 
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do prazo recursal?". 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Esse é um processo que já praticamos 
na FHEMIG há muitos anos. Quando temos certames licitatórios e se 
apresentam poucas empresas na fase de habilitação, para que tenhamos 
maior agilidade no processo, contatamos as empresas inabilitadas e 
solicitamos que abram mão do prazo recursal. Isso, de maneira alguma, pode 
ser interpretado como forma de pressão para a agilização do processo 
licitatório. o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. A Presidência 
insiste, para o bom andamento dos trabalhos, que seja feita uma pergunta 
por vez. No final, os Deputados que julgarem conveniente fazer novas 
perguntas terão oportunidade para tal. 

o Deputado João Leite - Atendendo ao pedido do Presidente, farei três 
perguntas. Quero também dizer da minha satisfação de aparecer na TV 
Minas, uma vez que somos proibidos de ser filmados por essa TV. É uma 
satisfação poder falar ao seu telespectador, já que essas explicações estão 
sendo transmitidas diretamente. Gostaria de perguntar ao Superintendente 
qual é o número de servidores da lavanderia da FHEMIG, servidores que 
serão afastados para que essa empresa cuide da lavagem das roupas dos 
hospitais da FHEMIG. Gostaria de saber também sobre a destinação de 
terreno e a indenização à empresa pelo investimento nesse terreno do 
Estado. Com relação à caução de R$500.000,00, gostaria de saber se, nos 
fornecimentos de carne e leite, as exigências são as mesmas. Por fim, queria 
indagar se todos os diretores de hospitais receberam um automóvel e se é do 
modelo Vectra, como o que hoje atende ao Superintendente da FHEMIG. Por 
enquanto, são essas as minhas perguntas. Muito obrigado. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Deputado João Leite, afirmei, em minha 
exposição anterior, que nenhum funcionário será dispensado. Estamos em 
fase de expansão, assumindo novas unidades hospitalares, como é o caso 
do hospital de Venda Nova, que deverá ser criado, ainda este ano, com um 
número elevado de profissionais. Se for nece.ssário, algum funcionário poderá 
ser remanejado, mas não será demitido. E comum remanejarmos muitos 
funcionários, treinando-os em novas funções. Esqueci-me de dizer que, nas 
lavanderias, o ambiente é muito insalubre e agressivo às pessoas que lá 
trabalham há muitos anos, sendo-lhes, aliás, benéfica a troca de função. 

De qualquer forma, no Hospital Júlia Kubitschek a idéia é que a lavanderia, 
uma vez lá instalada, possa gerar novos empregos. A nova lavanderia poderá 
oferecer novos empregos, e os funcionários que tiverem de ser remanejados 
assim o serão. 

Quanto à questão dos terrenos é um fato interessante. A FHEMIG possui 
muitos terrenos. Imagino que saibam isso. Por exemplo, em Betim, temos 
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muitos alqueires de terra na Colônia. No Hospital Júlia Kubitschek temos 
uma área grande de terrenos. No Hospital Eduardo Menezes também. Nos 
hospitais do interior temos muitos terrenos. Também temos muitos problemas 
com esses terrenos. 

Com prudência, ao contrário do uso de terrenos de vezes anteriores, fui ao 
Conselho Curador e submeti a eles o fato do uso dos terrenos, que teria de 
ser autorizado para a construção ali da lavanderia. Esse terreno teria a 
autorização do Conselho Curador. 

A questão dos automóveis. O Vectra está com a Diretoria, é de minha 
utilização e de pessoas convidadas ou de pessoas a quem o nível central 
assim destina. 

Os outros diretores têm outros carros, Gol, Corsa, e temos em cada 
unidade um número de carros razoáveis à disposição das diretorias e dos 
hospitais. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como temos somente três 
minutos, vou dispensar os cumprimentos. O meu Líder do PFL pediu licença 
para se pronunciar em primeiro lugar. Cedi, mas a Mesa não atendeu ao 
pedido. 

Queria dizer aos responsáveis da FHEMIG que esses processos de 
corrupção não são novos. Isso é velho na República brasileira e chegamos à 
conclusão que o nosso poder público está de fato apodrecido. Isso é uma 
realidade, não só de Minas Gerais, mas do poder público brasileiro, de 
maneira geral. 

Quero fazer aqui uma menção à imprensa investigativa, que faz um 
trabalho excepcional para a transparência dos processos do poder público no 
País e, se Deus quiser, vai continuar denunciando fatos sobre os quais a 
opinião pública deseja esclarecimento. 

Sei que o processo de licitação - a Lei n° 8.666 - não pode delimitar 
território. Evidentemente, é uma ação que tem de se estender por todo o 
território brasileiro. Mas parece-me estranho buscar no Rio de Janeiro 
alguém para lavar roupa. Será que Minas Gerais não tem lavanderia, mesmo 
que, com isso, se tivesse de partir o processo, em vez de centralizá-lo, para 
que outras lavanderias também fossem credenciadas, diminuindo o valor do 
patrimônio líquido e para que outras empresas mineiras participassem? 

Será que temos que ir a São Paulo, através da CEAZZA, não a CEASA de 
São Paulo, é a CEAZZA, com dois "zês", buscar hortigranjeiros? Parece-me 
um tanto estranho, embora esse processo licitatório seja nacional. 

Também deixa-me em dúvida o preço de R$1 ,90, já que estava sendo 
operado a R$1 ,60, e, evidentemente, concluindo o questionamento, queria 
saber do Diretor Financeiro e do Superintendente qual a relação de trabalho 
com o Vice-Governador Newton Cardoso. 
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O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Em relação a uma empresa do Rio 

de Janeiro vir até aqui e ganhar um certame licitatório público, de amplo 
acesso, divulgado na imprensa e em um jornal de grande circulação, não 
podemos, pela lei, restringir a participação de nenhuma empresa brasileira. 
Quando fazemos concorrência internacional, não podemos restringir a 
participação de nenhuma empresa internacional. Temos grandes laboratórios 
vendendo medicamentos para nós. Não tínhamos como restringir a entrada, 
legalmente, de nenhuma empresa nacional. Foi um processo licitatório 
aberto, público e com direito de participação de qualquer licitante do País. 

Em relação ao fato de o hortifrutigranjeiro buscar em São Paulo, as 
empresas têm filiais no Brasil inteiro. A empresa CEAZZA, com dois "zês", e 
não com "s", fornece para a FHEMIG há bastante tempo. Entrou porque o 
processo foi público e dá direito de acesso a qualquer participante. 

o Deputado Paulo Piau - Com relação a R$1 ,90 e a R$1 ,60, 
evidentemente, há relação com o Vice-Governador. 

o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Em relação ao preço de R$1 ,90, 
fizemos esse preço novamente baseados em consulta ao Banco de Preços 
do Ministério da Saúde, que tinha um preço médio praticado pelos hospitais 
públicos federais também em R$2,00 e R$14,00. Abaixamos 12,4% desse 
preço e estipulamos como preço máximo em edital, não somente para lavar 
roupa, desinfetar, transportar, fazer costura reparadora, mas também para 
construir o galpão. O valor que temos na Fundação, a metodologia de 
composição dos custos ainda não é a ideal. Não temos ainda como computar 
nos custos coisas importantes como, por exemplo, a depreciação dos 
equipamentos, a manutenção, o transporte das roupas de uma unidade para 
outra, o que também é embutido nos custos. Nossa composição de custos 
interna ainda é frágil. 

Em relação ao Vice-Governador, Newton Cardoso, meu nome é Leonardo 
Cardoso de Barros minha mãe é de Curvelo, Marília Tanure Cardoso de 
Barros, já falecida, 'e meu pai, José Antero de Barros, é de Conceição do 
Mato Dentro. Não tenho nenhuma ligação de parentesco, e sim de respeito 
ao trabalho profissional desempenhado pelo Vice-Governador do Estado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
faz muito tempo, tive a satisfação de receber a visita do Sr. João Magro, 
quando indicado para o alto cargo que agora ocupa. V. Sa. me causou a 
melhor das impressões, e foi com tranqüilidade que emprestei meu aval 
nesta Assembléia à indicação do seu nome. Por isso mesmo, choca, causa 
surpresa ver o que agora está acontecendo, a ponto de a imprensa mineira 
publicar, com antecedência, a firma vencedora, numa demonstração clara e 
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Gostaria só de lembrar o que aprendi há muito tempo. Aqui está justificado 



\______ 

642 
que está tudo conforme a Lei n° 8.666, mas, há muitos anos, aprendi que 
a lei serve para encobrir, às vezes, muita irregularidade. Nem tudo que é 
legal é moral. 

Feitas essas considerações, passo direto à minha pergunta. V. Sa., no item 
5 de sua exposição, diz que a privatização das lavanderias foi considerada 
ainda a mais adequada, uma vez constatado que o Ministério da Saúde 
terceirizou as lavanderias dos seus hospitais. 

O Governador do Estado acaba de chegar dos Estados Unidos, onde, sem 
pejo de ofender nosso País, procurou dar uma demonstração clara e 
ostensiva de que confronta tudo aquilo que é praticado pelo Governo Federal, 
a ponto de dizer que se declara candidato à Presidência da República para 
atrapalhar o candidato à sucessão do atual Presidente, que promove uma 
política neoliberal de desestruturação e de desmonte do Estado. 

Foi-lhe perguntado: as ações da CEMIG seriam vendidas? Ele disse que 
não. Furnas? Não. Os Bancos estaduais? Não. O Sr. Maxwel, que promoveu 
o encontro, falou que foi importante que o mundo empresarial, o capitalismo, 
pudesse saber que, no Brasil, ainda existem discursos retrógrados dessa 
natureza. 

O Governador do Estado traça uma política de confronto direto com tudo 
aquilo que é praticado pelo Governo Federal, que é neoliberal e promove o 
desmonte do Estado por meio de terceirizações. V. Sa. copia o que o 
Ministério da Saúde está fazendo em termos de terceirização. Quem está 
certo, Sr. João Magro, o Governador do Estado, nas suas definições, ou V. 
Sa., na política que implanta? 

Gostaria de saber do Diretor Administrativo uma questão que ficou em 
dúvida nas explicações que deu. Disse que precisava de 60 meses de 
contrato porque só tinha dois funcionários para elaborar projeto. Pergunto: Se 
não tivesse nenhum funcionário, o contrato com essa empresa do Rio seria 
"ad eternun"? Mas isso a Lei n° 8.666 não permite. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Deputado Navarro, espero, 
sinceramente, que mantenha a sua opinião por muitos e muitos anos, para 
que eu possa ter a honra de lhe provar isso. Da mesma maneira, respeito-o 
muito e lhe agradeço mais uma vez por sua intervenção. Acho que estamos 
hoje, no País, precisando de maior cooperação entre fórmulas várias. 

Em São Paulo, a questão da cardiologia foi bem resolvida. São Paulo criou 
uma fundação privada que suporta o Instituto do Coração - INCOR, público, 
ligado ao Hospital das Clínicas e à Secretaria da Saúde. 

No Rio, os hospitais públicos foram entregues às cooperativas. Na Bahia, 
transformaram os hospitais em organizações sociais. O Ministério terceirizou 
as lavanderias. Então penso que essas fórmulas mistas não remetem às 
questões maiores a que se refere. 
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Procurei, como foi dito aqui, manter um pouco das lavanderias na 
Fundação, e há a idéia de que uma parte deve ser terceirizada. 

643 

Falei no começo que acho que os setores públicos e privados têm de parar 
de competir na área da saúde, porque isso tem causado danos ao paciente, 
com um constrangindo o outro. Então tentamos uma cooperação nesse 
sentido. Isso não leva à conclusão de que um esteja certo e o outro esteja 
errado. 

o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Em relação a essa dúvida, que ainda 
persiste, o SUS tem três problemas tradicionais: o equipamento de saúde 
pública nunca é suficiente para atender toda a demanda assistencial; temos 
os problemas conjunturais: saneamento básico, desemprego, fome e miséria; 
temos problemas estruturais: recursos humanos insuficientes e falta de uma 
fonte de recursos definitiva e suficiente para poder financiar o SUS. A 
FHEMIG também tem problemas estruturais em larga escala. Nós a 
assumimos sem projeto, sem planejamento, administrando por crises. 

Então o prazo de 60 meses do contrato é para que mudemos essa filosofia 
gerencial, dentro da Fundação, e passemos a administrar com planejamento. 
Não temos, hoje, recursos suficientes para reformar todas as lavanderias de 
um dia para o outro. Não há projetos prontos para poder reformar as 
lavanderias. 

Isso demanda pessoal, licitação para contratar empresas para fazer 
projetos, demanda dinheiro. E, quanto ao prazo de 60 meses, exigimos em 
edital a construção de um galpão que vai pertencer aos quadros da 
Fundação, ao patrimônio público. Consideramos esse prazo suficiente para 
que possamos nos estruturar internamente, para que busquemos novas 
alternativas e que esse serviço, funcionando na sua plenitude, atenda a 
nossa demanda assistencial. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Superintendente, vou trazer para 
discussão a experiência da administração do PT em Betim e em Belo 
Horizonte, com Patrus Ananias, no que se refere a licitação. Não vou entrar 
na discussão legal, porque acho que o problema é muito mais complexo, nem 
na avaliação do Governo anterior, porque acho que este, em matéria de 
desastre com tudo o que é público, não serve como referência. A FHEMIG 
não é uma ilha. Lá aconteceram os mesmos desastres que aconteceram em 
todos os órgãos, instituições, autarquias, secretarias, etc. Só que o Governo 
atual foi eleito para fazer certo, para fazer diferente. Temos de ter isso 
sempre como referência. Nas administrações do PT, dentro da lei, procurou-
se, ao máximo, desburocratizar a licitação, colocando condições para que 
muitas empresas pudessem participar. No setor de obras em Belo Horizonte, 
Patrus foi uma grande referência no Brasil, porque pequenos e 
microempresários puderam participar. Reduziram-se exigências, 
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principalmente uma que é perversa aos pequenos, no processo de livre 
concorrência, que é a questão do capital inicial. Ai eu pergunto? Por que um 
limite tão alto para participar da concorrência, especialmente na questão de 
hortifrutigranjeiros? Conheço de perto as empresas que prestavam serviço, 
pois são de Contagem. Com as exigências desse edital, não tiveram mais 
condições de participar. Por que essa exigência tão alta? O que se queria? 
Acho a idéia de favorecer empresas de Minas um critério fundamental. 

Na questão dos hortifrutigranjeiros, por que o desconto no preço máximo? 
Isso não tem lógica. Não encontrei isso em nenhum edital da Prefeitura de 
Betim ou de Belo Horizonte. Acho que é um problema a ser explicado e 
esclarecido a este Plenário. 

Finalmente, Sr. Superintendente, de quem é a responsabilidade sobre 
essas decisões do edital? É do senhor? De algum Diretor? Diretor de que 
área? Acho que edital, da forma como está estabelecido, cerceia, sim, a livre 
participação de pequenas e médias empresas. Não estou fazendo uma 
conjectura, mas uma afirmação do ponto de vista que tenho a respeito da 
questão. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Temos setores que cuidam disso, 
Deputado. Existe a Diretoria Financeira, a Diretoria Administrativa; os 
procedimentos vão para análise técnica à Diretoria Hospitalar, à Assessoria 
Jurídica, chegando a mim para análise e, às vezes, para conclusão. Acho 
que sua idéia é importante. Temos de nos preocupar com essa maior 
participação das pessoas. 

Quanto à questão do preço, referi-me anteriormente ao preço máximo, ao 
preço médio e ao preço mínimo. Foi feita uma análise sobre isso. Até trouxe 
aqui uma planilha que mostra que os preços, muitas vezes, são 
absolutamente os mesmos. No item 1 de uma planilha de hortifrutigranjeiros, 
o preço mínimo é 12, o preço médio é 12, e o preço máximo é 12. Na maioria 
dos casos, os preços são absolutamente os mesmos. Obviamente, existem 
custos diferentes. Eu disse lá que havia um interesse em melhorar a 
qualidade do produto. 

E existia uma queixa interna, das nutricionistas de vários setores, de que os 
produtos no preço mínimo estavam com qualidade muito ruim. Como o preço 
máximo estava compatível com o preço mínimo mais o desconto sobre ele, 
ele ficava até menor que o outro. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Complementando o Dr. João Baptista, 
todos os setores da Fundação são ouvidos e participam das nossas 
formulações de editais. Por exemplo, se se vai fazer um galpão, o setor de 
arquitetura, o de engenharia, a parte administrativa são ouvidos, e a Diretoria 
Hospitalar é ouvida para dizer se é bom para melhorar a assistência fazer-se 
determinado tipo de processo. O setor jurídico dá o seu aval, o ensino e 
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pesquisa também, todos participam. 

Com relação ao capital social, procuramos, Deputado Durval Ângelo, 
colocar um índice percentual de 3,65%. Pela lei, poderíamos ter colocado até 
1 O%. Foi, então, um índice abaixo da metade exigida por lei. Consideramos 
que foi, pela magnitude do processo licitatório e pela importância dele para a 
Fundação, um capital razoavelmente ( ... ) Vou procurar me certificar sobre 
qual era o capital do hortifrutigranjeiro, pois não sei. 

Com relação ao valor estipulado na tabela de desconto em cima do 
CEASA, os preços médio e mínimo são para aquela pessoa que vai buscar 
diretamente na pedra. Consultamos o CEASA. E aquela pessoa que vai até 
lá às 3 horas da madrugada e busca aquela caixa. No nosso edital pedimos 
em cima do preço máximo, porque a qualidade das anteriormente distribuídas 
não estava satisfazendo os nossos serviços de gerenciamento e de controle 
de gêneros alimentícios. Em diversas reuniões, foi apontado que a qualidade 
dos hortifrutigranjeiros fornecidos e também das nossas carnes não era 
suficiente. Então procuramos colocar o desconto em cima do preço máximo, 
para que pudéssemos ter maior qualidade dos produtos ofertados, não 
impedindo, entretanto, as empresas licitantes de oferecer o desconto que 
quisessem. Se elas quisessem dar 30%, 40%, 50% de desconto, poderiam 
fazê-lo. No boletim do CEASA que consultamos, vimos que há diversos itens 
da tabela que têm os preços médio, mínimo e máximo equivalentes. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite- Quero, inicialmente, parabenizar o Dr. João 
Baptista Magro e 0 Dr. Leonardo por suas participações. Queria fazer cinco 
perguntas, mas gostaria que o Dr. João Baptista, para facilitar o nosso 
entendimento, respondesse apenas "sim" ou "não" a elas. Farei um curto 
comentário ao final. Primeiro, queria perguntar a V. Exa.: A terceirização de 
serviços públicos é algo abominável, proibido ou não recomendável no 
serviço público? 

O Sr. João Baptista Magro Filho- Não. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Segundo: Pode-se delimitar uma área 

territorial para proibir que empresas de fora participem de licitações aqui e 
que empresas mineiras participem de licitações em São Paulo ou no Rio 
Grande do Sul? 

O Sr. João Baptista Magro Filho- Não. . 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Terceira: E proibido a autoridades, como 

V.Exa., adquirir, ter e usar carro oficial que seja de boa qualidade, para ter 
mais segurança? 

O Sr. João Baptista Magro Filho- Não. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Quarta: Qual o preJUIZO que todas as 

~ denúncias aqui feitas trouxeram até agora ao serviço e ao erário público 
mineiro? 
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O Sr. João Baptista Magro Filho- Que eu saiba, nenhum. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Finalmente, a quinta pergunta: o anúncio 

cifrado prova em si, tendo sido publicado anteriormente ao resultado, que se 
sabia do resultado antecipadamente? Não, vou responder e direi por quê. 
Ouso responder a essa pergunta pelo seguinte: se havia apenas duas 
empresas ao final, é muito fácil alguém, para ter uma prova antecipada, 
publicar em um jornal um anúncio cifrado sobre uma empresa e em outro 
jornal outro anúncio cifrado com relação a outra empresa. Qualquer que seja 
o resultado que der, a pessoa pode dizer que antecipadamente previra o 
resultado. E nenhum de nós sabe que algum outro anúncio pode ter sido 
publicado também. 

Portanto, é lamentável estarmos aqui por causa de denúncias que foram 
levantadas e que conseguiram parar esta Casa, quando temos vetos e outros 
assuntos que analisar. E ficamos trazendo autoridades para explicar detalhes 
e, até agora, não vi irregularidade. Se houvesse alguma, não me admiraria, 
porque sabemos que quem faz licitação, quem faz compras, não é o 
Governador, o Secretário nem o Superintendente de uma fundação. São 
pessoas do quarto, do quinto ou do sexto escalão, em que se encontram 
vários ex-funcionários do Governo Eduardo Azeredo e de outros Governos 
anteriores. Não me admiraria se houvesse, mas não vi irregularidade. 

Portanto, Sr. Presidente, é necessário que esta Casa comece, daqui para a 
frente, a cuidar de assuntos mais sérios e a denunciar coisas com 
profundidade. Quem tem rabo de palha não deve brincar com fogo. Quero 
terminar a minha fala fazendo uma pergunta ao Superintendente. Gostei 
muito de saber que um prédio público, um hospital chamado CARDIOMINAS, 
foi doado a particulares. Gostaria que V. Exa. explicasse rapidamente como 
isso ocorreu. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Comentava com o Secretário particular do Govern_ador 
Itamar Franco exatamente este novo momento que estamos vivendo. E um 
momento extremamente importante e cabe-me aqui discordar das afirmações 
do vice-Líder do Governo. Estou na Assembléia há 13 anos e já vi três 
Governadores passarem por aqui. Mas não vi nenhum Governador responder 
de forma tão rápida, tão clara, tão cristalina a denúncias como esta. Também 
não vi a Assembléia, por sua Oposição, obviamente, mas principalmente por 
sua base de sustentação, criar os mecanismos para que as pessoas 
acusadas tivessem a oportunidade de vir aqui para se justificar. Reconheço 
que temos matérias importantes e relevantes no processo de votação, mas 
entendo também que todo o tempo que usarmos aqui neste processo servirá 
para que as administrações futuras venham a se mirar nesta administração, 
pelo menos até agora. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Realmente, Deputado Luiz Tadeu Leite, 
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acho que V.Exas. deveriam remexer nos arquivos desta Casa e parar 
para estudar essa questão do CARDIOMINAS e de como tudo ocorreu. Sei 
que o CARDIOMINAS era uma fundação ligada à Fundação Hospitalar e que 
possuía vários equipamentos. Disse também aqui que vários equipamentos 
da FHEMIG foram cedidos em épocas passadas a outras instituições. Acho 
até que ocorreu uma coisa estranha. Há uns 15 dias, declarei publicamente 
que, como Superintendente da Fundação, gostaria de retomar o 
CARDIOMINAS, uma vez que o povo não está tendo atendimento nessa área 
de cardiologia. Vários hospitais privados que prestavam atendimento em 
cirurgias cardiovasculares estão deixando de fazê-lo. Então, vamos precisar 
de um instituto de cardiologia público. E criei, dentro da Fundação, o Instituto 
do Coração de Minas. Foi uma iniciativa que contou até com um pouco de 
ousadia. Determinei que um grupo, coordenado pelos Drs. Charles Simão 
Filho e Samuel Franco iniciasse os estudos para a fundação do Instituto. 
Então, não sei se existe alguma relação com esses fatos, mas sei que depois 
disso começamos a ter uma série de problemas. Espero que possam debater 
a questão do CARDIOMINAS, trazendo-o de volta para o setor público. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 
Secretáno, Sr. Superintendente, o que vejo neste Governo, endossando as 
palavras do Presidente, é que se inaugura nova forma de administrar a coisa 
pública. Verificamos grande diferença entre este Governo e o passado. Este 
Governo, hoje, recebe uma denúncia de coisa que ainda não foi consumada, 
de licitação que ainda está sob julgamento, vai ser julgada pela Comissão. 
Pode até mesmo 0 último que lá permaneceu e apresentou o seu preço ser 
desqualificado. não ser 0 escolhido e ter de formar-se outro processo 
licitatório. No entanto, a Oposição fez as suas denúncias, e o Governo quer 
que sejam apuradas, dando liberdade a este parlamento para fazer as 
investigações. No passado, as coisas eram completamente diferentes. 

Denunciamos o processo da venda das ações da CEMIG. Estivemos, todo 
o PMDB, com o Governador no Palácio, tratando do processo da venda da 
CEMIG, que, tudo indicava, estava viciado. E o Governador, em momento 
algum, procurou apurar. Pelo contrário, endossou todo o processo de venda 
das ações da CEMIG. Denunciamos, também, a entrega do CARDIOMINAS. 
E o CARDIOMINAS foi entregue. 

E os mesmos que, aqui, hoje, denunciam precipitadamente o processo 
licitatório, concordaram plenamente e endossaram todas as vendas do 
Governo passado. Tiveram, portanto, comportamentos completamente 
diferentes. No passado, tiveram um comportamento, e, hoje, têm outro, que é 
de denúncia. São os mesmos que acobertaram e votaram a favor da venda 

i da CEMIG, entregaram o CARDIOMINAS, ocultaram processos licitatórios 
viciados do Governo passado. 
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Parabéns ao Governo, Sr. João. Quero dizer que estamos discutindo 

uma ação que pode ou não vir a ser consumada. Até agora, nada, nenhum 
processo, nenhuma licitação do hortifrutigranjeiro nem da lavanderia foi 
julgada nem homologada. Estamos participando de uma guerra que nunca 
existiu.(- Palmas.) 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, queríamos manifestar 
nosso respeito e apoio ao Sr. João Baptista Magro e a toda a equipe 
presente. Sabemos de todo o esforço que, hoje, a FHEMIG faz e como foram 
recebidas todas as Secretarias, órgãos e fundações pelo Governo passado. 
Tudo foi sucateado e acabado. Assim foi na área da saúde, da segurança, da 
justiça e tantas outras. 

Queremos, neste momento, aplaudir toda a rede FHEMIG. De forma muito 
especial, quero dar meu testemunho do trabalho de um dos hospitais da 
rede, o Júlia Kubitscheck. (- Palmas.) Conheço esse hospital de perto, há 
mais de 15 anos. Sei do trabalho abnegado daqueles profissionais, inclusive 
com a comunidade que aqui se faz presente. 

Quero homenagear todos os Diretores dos hospitais da rede FHEMIG, por 
meio de nosso querido Dr. Salim lssa, incansável batalhador. Não queremos 
perguntar, Sr. Superintendente, mesmo porque não temos mais dúvida. Só 
tem dúvida quem quer buscar e cavar as dúvidas. Está tudo explicado. 
Sabemos da seriedade e idoneidade de V. Exa. e de sua assessoria. 

Em nome dos Deputados do PSB, gostaria de dizer que somos contra a 
privatização e contra empréstimos de material de coisa pública. Somos pela 
saúde pública, pela educação pública e por tudo aquilo de que nosso povo 
precisa e a que, constitucionalmente, tem direito. A saúde não espera. 
Portanto, Sr. Superintendente, continue seu belíssimo trabalho. Que Deus o 
abençoe. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. 
esclarecesse ao Plenário quem é o autor do requerimento que ensejou a 
vinda do Superintendente e dos Secretários de Estado. Ficam insinuando que 
estamos utilizando expedientes para impedir votações importantes. Sr. 
Presidente, não estamos fazendo isso. É preciso esclarecer a opinião pública 
de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece a V. Exa. que recebemos dois 
requerimentos. Um, do Deputado lrani Barbosa, e outro, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira e outros. Os dois requerimentos versavam sobre o 
mesmo assunto. Segundo o Regimento Interno, o requerimento que é 
apresentado primeiro tem preferência. Assim, o requerimento é do Deputado 
lrani Barbosa, com uma emenda de V. Exa. Respondida a questão de ordem, 
a Presidência passa a palavra ao Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, a Comissão de Saúde, 
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talvez, tenha sido o espaço em que mais vezes estivemos com o 
Superintendente-Geral da FHEMIG, João Baptista Magro. Na terceira reunião 
da comissão, S. Exa. esteve lá apresentando o projeto da FHEMIG. Naquela 
ocasião, fez o diagnóstico de sucateamento da rede FHEMIG e de sua 
importância para Minas Gerais. Naquela oportunidade, defendeu a 
centralização das lavanderias e das compras da cozinha central, para 
melhorar a qualidade e diminuir os custos. Solicitou-nos também esforços 
para a melhoria da rede física e dos equipamentos que estavam sucateados. 
Lutava ainda para terminar a construção e equipar o Pronto-Socorro de 
Venda Nova. Quando discutimos a LDO e o orçamento, S. Exa. estava lá, 
para lutar por mais recursos. 

No final do ano passado, tivemos a oportunidade de ver a ousadia que foi o 
lançamento do Programa Rede FHEMIG Domiciliar. Há 15 dias, tivemos o 
prazer de apresentá-lo a esta Casa. Vimos sua luta constante e permanente 
pelo concurso público devido ao alto número de servidores públicos 
contratados. O Superintendente sempre discutiu conosco sobre o sistema 
misto, ou seja, a grande questão colocada na Comissão de Saúde entre nós 
mesmos, é como fica a questão pública da saúde quanto aos recursos. S. 
Exa. sempre defendeu um debate para definirmos como seria essa questão 
do ponto de vista misto. Levantou, inclusive, o exemplo da fundação que 
apóia a Universidade de São Paulo. 

Sr. João Baptista, nesse sentido, vejo coerência em seu discurso e em sua 
prática. Quando busca a teceirização, está no mote daquilo que vem 
discutindo e defendendo. 

Farei uma pergunta final, para fazermos uma comparação: diante da falta 
de recursos e da enormidade de problemas que existem com relação à 
questão dos equipamentos e seu sucateamento, em quanto ficaria a compra 
desse material para a lavanderia, para a rede FHEMIG domiciliar? Muito 
obrigado. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Fizemos um estudo que mostrou que 
necessitaríamos de recursos da ordem de, no mínimo, R$24.000.000,00 para 
reformar e equipar a Fundação. Temos problemas nos equipamentos e 
algumas vezes somos surpreendidos, pois, quando instalamos um 
equipamento, pelo fato de o prédio ser muito antigo e ter redes elétrica e 
hidráulica também antigas, os equipamentos sofisticados sofrem nos nossos 
prédios. 

Agradeço o fato de o senhor citar nossa presença batalhando pela 
FHEMIG. Reforço, mais uma vez, o que disse anteriormente: que possamos 
aprender com esta reunião e que possamos contar com os senhores, o mais 

i breve possível, ajudando-nos a reerguer, de forma profunda, a Fundação. 
O Deputado Amilcar Martins - Rapidamente, tenho várias questões a serem 
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esclarecidas. Era minha intenção não participar do questionamento do 
Prof. João Baptista Magro, por uma questão de relacionamento pessoal, já 
que ele é meu colega na UFMG há muitos anos. Já havia manifestado isso 
aos meus colegas de bancada e a ele próprio. Mas algumas questões têm 
que ser recolocadas nos seus devidos lugares, não se aceitando o desvio 
das questões que estão sendo discutidas nesta noite. 

Em primeiro lugar, é preciso dizer que não é verdade que o CARDIOMINAS 
tenha sido entregue a um hospital particular. É uma mentira dita pelo 
Deputado Luiz Tadeu Leite. O CARDIOMINAS foi entregue ao mais 
importante e maior hospital filantrópico de Minas Gerais, que é a Santa Casa 
de Misericórdia. E isso foi feito após um amplo processo de discussão e d~ 
aprovação pela ampla maioria da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. E 
um hospital filantrópico, não é particular. 

O segundo esclarecimento é sobre os equipamentos que foram doados e 
que estavam sendo sucateados desde o malfadado Governo Newton 
Cardoso. Parte deles foi doada ao hospital de Betim, administrado pelo PT, 
partido que, se tiver a decência de falar a verdade, vai confirmar o que estou 
dizendo. E a outra parte foi doada ao Hospital das Clínicas, da UFMG, que o 
Prof. João Baptista Magro conhece muito bem. A verdade tem que ser 
restaurada na sua integridade. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero manifestar aqui minha indignação. Fui, 
hoje, interpelado por dois jornalistas que me perguntaram como eu reagiria 
ao fato de que o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Armando Costa, teria 
afirmado que esses questionamentos feitos em relação a procedimentos 
licitatórios na FHEMIG seriam provocados pelo Governo Federal, que estaria 
passando informações à bancada de oposição na Assembléia Legislativa. Na 
verdade, isso não é resposta; resposta seria, sim, uma discussão feita com 
seriedade, honradez, clareza e transparência sobre as questões que foram 
levantadas, e não, levantar-se de maneira leviana uma informação, que, 
desafio, se foi efetivamente dada pelo Secretário de Estado da Saúde, que 
este prove que o Governo Federal teve alguma participação nesse episódio. 

Finalmente. termino dizendo ao Deputado Luiz Tadeu Leite: essa questão 
de "rabo-de-palha" vale para todo mundo. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Srs. Deputados e aos 
convidados que está em discussão a FHEMIG. Com relação à questão de 
ordem já anunciada pelo Líder do PSDB sobre o CARDIOMINAS, a 
Presidência concederá a palavra a V. Exa. assim que tivermos esgotado o 
assunto objeto desta reunião, que é a FHEMIG. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Mas V. Exa. concedeu a palavra ao Deputado 
Antônio Andrade, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- E concederei a V. Exa. com o maior prazer. 
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O Deputado Hely Tarqüínio - O senhor está sendo injusto, parcial e 

unilateral. O CARDIOMINAS foi citado, e fui Presidente de uma das 
Comissões do CARDIOMINAS e relator da outra. Agora, disseram aqui uma 
porção de inverdades. Não quero entrar no problema da FHEMIG, até por 
uma questão ética. Não falarei mais nada, nem sobre o CARDIOMINAS, em 
protesto contra o seu procedimento. V. Exa. está fugindo do Regimento 
Interno e está fazendo marcação. 

O Sr. Presidente - O senhor poderá falar no final deste encontro. A 
Presidência, continuando, da forma como iniciou, o debate, concederá a 
palavra ao próximo orador inscrito, que é o Deputado Doutor Viana. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados e componentes 
da Mesa, estava um pouco apreensivo no início, mas, aos poucos, tudo vai 
sendo colocado em seus devidos lugares. Primeiramente, gostaria de dizer 
da satisfação de ser um membro desta Casa, que abriu, mais uma vez, as 
portas, democraticamente, para se buscar um esclarecimento sério e correto 
da verdade a respeito dessa denúncia que chegou, recentemente, ao 
conhecimento de todos nós. Em segundo lugar, gostaria de, mais uma vez, 
reafirmar a admiração que estamos tendo pelo Governo Itamar Franco, que 
está agindo rapidamente, para não deixar que os fatos tomem os caminhos 
mais diversos possíveis. Basta que se levante qualquer suspeita, mesmo 
antes de se chegar ao final da própria licitação, e o Governador Itamar 
Franco já quer colocar tudo em pratos limpos, que é uma característica do 
seu caráter, da sua personalidade e da sua índole, de não deixar prevalecer 
nenhuma dúvida sobre a seriedade do seu Governo. Gosto disso e 
parabenizo o Governador por essa maneira correta de agir. O nosso 
Superintendente, que já conheço e já visitei, falou-me do seu ideal e da sua 
vontade de melhorar 0 atendimento no serviço público da saúde de Minas 
Gerais. Dr. João, em meu nome e em nome do PDT, que apóia o Governo, 
gostaria de desejar que, ao final de tudo isso, prevaleça a verdade, que tudo 
tome o seu verdadeiro lugar e que o senhor, com toda a sua equipe de 
administração e com todos os componentes dos hospitais da FHEMIG, volte 
a se preocupar e a lutar continuamente em busca de uma saúde melhor para 
o povo de Minas Gerais. Era isso o que gostaria de dizer. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Inicialmente, gostaria de dizer que 
não conhecia o Dr. João Magro pessoalmente, mas que aprendi a admirá-lo 
através de meu filho, que foi seu aluno na Universidade. Pelas conversas que 
tivemos, posso dizer que tem sido um professor exemplar e comprometido 
com o interesse público e com a formação do bom caráter e do compromisso 
com a vida e com a dignidade humana. Fico muito honrado de tê-lc como 
integrante do Governo que apoiamos. 

Gostaria de fazer algumas considerações. O Governo Itamar Franco, não 
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apenas com relação a V. Exa. e ao setor de saúde, deve levar _em 
consideração as afirmações do meu companheiro Deputado Durval Angelo, 
ou seja, de valorizar a microempresa e a pequena empresa. Temos de 
pensar nisso, na valorização do emprego e nas possibilidades de 
desenvolvimento do Estado. 

Às vezes, essas licitações que exigem grandes volumes de recursos 
excluem. Gostaria de fazer essa reflexão. Em nenhum momento, esse fato 
pode ser o determinante de um fator de corrupção. 

Nesse ponto, gostaria de fazer mais uma reflexão, especialmente para meu 
colega, Deputado Paulo Piau. Fico indignado com sua afirmação de que a 
corrupção seja uma prática corrente, insinuando que esse seja um processo 
praticado na FHEMIG. Isso é inaceitável. Não podemos estabelecer um 
princípio de denúncia e associá-lo logo a julgamento e condenação. (-
Palmas.) Existe uma denúncia que deve ser apurada, mas não podemos 
condenar por antecipação. V. Exa. está aqui, e estenderemos nossas ações 
para colocar tudo em pratos limpos, tornando clara a ação administrativa, o 
que deveria ser uma prática quotidiana de todos os Governos. 

Gostaria, ainda, de fazer outra reflexão. Não vou tratar agora de 
CARDIOMINAS, mas de outra questão, que já foi colocada aqui como uma 
eventual prática de corrupção: descobrir, antecipadamente, através de um 
anúncio cifrado, que uma empresa seria a vencedora. É preciso que 
reflitamos a respeito de uma empresa de muito maior valor para Minas e para 
o País a qual foi objeto de um empreendimento em que o anúncio não foi 
cifrado, mas público e transparente. A transação foi denunciada seis meses 
antes e consistiu na entrega da CEMIG ao capital internacional. (- Palmas.) 
Vocês já se esqueceram disso? A entrega foi anunciada e denunciada por 
vários autores do Estado e do País. A CEMIG seria entregue para uma 
empresa específica americana, e, de fato, isso ocorreu. Não podemos admitir 
que o que está havendo seja prática de corrupção. Há uma denúncia, e 
devemos apurá-la. 

Para encerrar, gostaria de dar mais um dado. Concluirei em um tempo 
menor do que usou o meu companheiro e amigo Deputado Miguel Martini. 
Estamos fazendo a avaliação do sistema financeiro, e é uma tragédia o que 
tem havido no País. Minha esperança é que, ao longo da história deste 
Governo ... Encerrarei e farei a conclusão em uma próxima intervenção. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 
convidados, tive ontem a oportunidade de, da tribuna, expressar o meu 
sentimento e pensamento com relação ao episódio. A função mais importante 
desta Casa é fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Dr. João Baptista 
Magro, ao submeter seu nome para a Superintendência da Rede FHEMIG, 
obteve o apoio quase que unânime da classe médica do Estado, inclusive o 
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nosso, enquanto médico e membro da Comissão de Saúde. Esse 
episódio, pelo menos até o momento, não mudará o meu pensamento em 
relação ao senhor, mas, por outro lado, é importante que se entenda que não 
está em jogo aqui a pessoa do Sr. João Baptista ou do Dr. Armando Costa. A 
denúncia foi feita por um órgão de imprensa, o "Estado de Minas", 
acompanhado por vários outros, e esta Casa - e aqui discordo da fala do 
Deputado Luiz Tadeu Leite - tem a obrigação importantíssima de apurar os 
fatos. Esse fato foi grave e tornou-se público, havendo, aliás, nas suas 
palavras, a confissão de que alguém errou, em um universo de 14 mil 
pessoas. Queremos exatamente que a falha seja detectada e corrigida a 
tempo, pois esse órgão é extremamente importante e tem prestado grandes 
serviços à população de Minas Gerais. 

Faria só uma pergunta: as licitações serão canceladas? Se forem 
canceladas, gostaria de indagar, até mesmo, tomando como exemplo o fato 
que aconteceu, se as regras serão mudadas, se as empresas de Minas terão 
a oportunidade de participar do processo. Se não forem mudadas as regras, 
se a licitação não for cancelada, gostaria de saber quando essa empresa que 
já se proclama ganhadora da licitação poderá operar, que prazo terá para 
construir um galpão, adquirir as máquinas e começar a operar no Estado e se 
isso vai trazer algum prejuízo para os hospitais da rede FHEMIG. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Deputado, agradeço suas palavras e, 
particularmente, já tinha lhe falado a esse respeito. Particularmente, não tive 
tempo de concluir o assunto. Estou pedindo aos grupos internos que se 
debrucem, com toda a atenção, sobre essas questões e concluirei sobre elas 
em tempo hábil. 

Esqueci de comunicar aos senhores, mas eu o farei agora, que solicitei ao 
Procurador-Geral do Ministério Público que averiguasse e analisasse todos 
esses processos e desse seu parecer. Tomei essa iniciativa como forma de 
total transparência quanto a todos os processos. Solicitei ao Procurador-
G~ral que se debruçasse sobre esses processos junto conosco, para que não 
pa1re sobre eles nenhum tipo de dúvida. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Gostaria de registrar e lamentar a 
ausência, nesta Casa, nesta noite, do Deputado Alberto Bejani, que foi o 
parlamentar que entendeu tornar públicos os indícios que chegaram a seu 
conhecimento através da imprensa. Lamento profundamente, espero e quero 
ter a convicção de que tenha razões para não estar aqui, nesta noite, 
presenciando os esclarecimentos trazidos pela diretoria da FHEMIG. 

Trago para esta Casa uma bagagem legislativa de curto prazo, um 
aprendizado permanente. Mas trago uma bagagem de experiência 
administrativa de um executivo de grande empresa, que vivenciou a área de 
compras e de licitações de grande vulto, com grandes interesses em jogo. 

_/ 
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Vi, aqui, através das palavras dos Diretores da FHEMIG, a pertinência e 

a motivação pelas licitações que foram levadas a cabo. Vi também a 
pertinência administrativa que não se realiza só no Estado de Minas Gerais. 
É um quadro geral de terceirização das atividades fins, dedicação à 
terceirização das atividades meio e especialização nas atividades fins. Com a 
terceirização, obtém-se economicidade, mantém-se a qualidade e a 
segurança, ou seja, a qualidade do que está sendo terceirizado. 

Tudo isso ficou para mim muito claro. Não tenho dúvida de que os homens 
que compõem a diretoria da FHEMIG e aqui vieram e prestaram 
esclarecimentos têm qualificação profissional para estar nos cargos que 
ocupam e são pessoas com grande espírito público. 

Encerrando minhas considerações, gostaria de dizer que são muito 
importantes a acuidade, o zelo, o denodo no trato com a coisa pública, mas é 
importante e substantivo separar essas questões daquilo que há de mais vil, 
que são pessoas desqualificadas, que têm seus interesses contrariados e, a 
partir daí, são capazes de denegrir a imagem de uma instituição como a 
FHEMIG e de pessoas honradas, como é o caso do Diretor-Geral e dos 
demais Diretores daquela casa. Muito obrigado. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, acho que estamos discutindo 
uma denúncia, e não a instituição FHEMIG. A FHEMIG presta serviços 
relevantes ao Estado, e, mais ainda, no sistema de saúde que temos, cada 
vez mais, é importante a presença do Estado na prestação direta de serviços 
de saúde a toda a sociedade. O que estamos vendo são hospitais 
conveniados com o SUS que não atendem e ainda cobram consulta. Se 
queremos um atendimento de qualidade e sem ônus para o paciente, 
precisamos de ampliar a FHEMIG. 

Mas o que estamos discutindo é exatamente uma denúncia. A denúncia, 
em si, não tem nada de mais, mostrou apenas a pegada do pato. Pode até 
aparecer o pato por inteiro, podem aparecer o bico, as penas, o rabo, o andar 
e tudo, mas, até agora, apareceram pegadas. Então, cabe a esta Casa 
esclarecer. Espanta-me que um Deputado ache extraordinário parar os 
serviços da Casa para ouvir isso. Isso é uma oportunidade, é democracia: dar 
oportunidade ao acusado de se defender, para que depois se forme um juízo 
sobre se, realmente, é culpado ou não. 

Sr. João Baptista, V. Sa. falou sobre a preocupação com as atividades fins, 
e não com as atividades meio. Acho que o bom caminho é esse. Falou em 
centralização das compras. Pode não ser o melhor, porque hoje o grande 
sucesso é a descentralização, no caso da alimentação e da merenda escolar, 
que antes era centralizada até pelo Governo Federal. Hoje a 
descentralização leva a própria sociedade a controlar a qualidade. 

Mas quero tocar em um assunto que me pareceu incoerência. Quando se 
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fala em terceirização, pode ser uma boa solução, mas o item 8 do seu 
artigo diz que a terceirização não é uma alternativa temporária. Salvo mal 
entendimento meu, acho que não é isso que o senhor e o Dr. Ronaldo 
explanaram. Diz que no Hospital Regional Antônio Dias, onde o serviço era 
terceirizado, a lavanderia foi reformada, e o contrato com terceiros, 
cancelado. Afinal, qual é a política da FHEMIG? Acho que é importante 
conhecermos isso também, não só as mazelas. 

Outra coisa: com relação à tramitação do requerimento nessa rapidez toda, 
quisera que outros requerimentos nesta Casa também fossem assim. Assim 
não perderiam seu sentido. Então faço um apelo ao Sr. Presidente: que os 
requerimentos das diversas comissões tivessem uma tramitação mais rápida, 
para que pudéssemos prestar melhor serviço à sociedade. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Deputado, agradeço sinceramente ao 
senhor. Suas observações são pertinentes. A minha idéia, na verdade, é um 
pouco maior. Reparo hoje o que poucas pessoas repararam. Os militares 
possuem um hospital e fazem compras. O IPSEMG tem um hospital e faz 
compras isolado. Como lhe disse, a Secretaria da Justiça tem algumas 
unidades hospitalares dentro de suas penitenciárias e compra de forma 
isolada. A UEMG tem unidades hospitalares e compra de forma isolada. 
Recentemente, levei ao Governo uma idéia. Acho que devíamos ter uma 
central de compras de todo esse material. 

Estou falando sobre a área que domino mais, que é a da saúde. Se se fizer 
uma análise de todas essas compras, deve-se chegar a um resultado 
assustador. Acho que se deveria pensar em padronização, principalmente na 
área de equipamentos, fazendo compras maiores, porque o Governo 
economizaria de forma substancial, ganhando em escala. Poderia ser feita 
uma compra para 0 IPSEMG, o Hospital Militar, a rede FHEMIG e a UEMG. 

Hoje temos uma experiência muito agradável: em algumas compras 
cooperamos com a Secretaria Municipal de Saúde de Betim. Aliás, isso 
poderia ser feito em maior escala, principalmente na área dos equipamentos. 

Quanto à questão de qual é a nossa política, considero que a maior política 
é a de qualidade no serviço prestado. 

Nessa questão da terceirização, o que se está buscando é isso. Mas não 
quisemos, na nossa estratégia, concluir, deixamos essa porta aberta para 
uma parceria dentro do próprio setor público e entre os setores público e 
privado. 

O que tenho visto, ao longo desses anos de profissional de saúde pública, 
é que nosso grande erro foi achar que um é contra o outro e ambos perderam 
dinheiro, eficácia e qualidade no atendimento ao povo. Acho que a grande 
sabedoria de nós, mineiros, é conseguirmos uma interação desses sistemas. 

O Deputado João Leite - Gostaria, primeiro, de dizer da informação que 
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Todo o terreno do Júlia pertence à União. Se pedir ao Estado, este não 
pode atender o pedido, porque o terreno não lhe pertence. 

Outra questão que gostaria de entender é o fato de uma lavanderia num 
hospital ser meio, não fim. A FHEMIG estará mantendo uma lavanderia em 
qual lugar, se o contrato é para todos os hospitais? 

Uma pergunta específica: O edital de licitação prevê que os carros iriam 
para os hospitais. Só quero uma resposta simples. Os diretores receberam o 
carro ou não? 

Outra pergunta bem clara, para a qual gostaria de uma resposta: Quem fez 
o edital de licitação? Qual o nome do servidor que fez esse edital de 
licitação? 

Outra questão colocada pelos Deputados é a seguinte: diz-se que é uma 
coisa fácil, pois a Oposição recebe uma denúncia e imediatamente obtém a 
resposta, mas há 15 dias recebi uma denúncia e fiquei duas semanas 
tentando falar com o Secretário da Saúde, que não respondeu nenhuma das 
minhas ligações. 

Recebi, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia, uma denúncia. Tentamos ligar e não conseguimos resposta. 
Então nosso local de conversa, a partir de agora, é aquela tribuna, porque 
não conseguimos o contato, estão registradas as ligações, e não recebemos 
retorno. Mas algumas coisas estão mudando. 

Hoje tivemos um requerimento votado, e a vinda do Secretário, do 
Superintendente e dos Diretores ocorreu rapidamente. Já estamos até na 
Rede Minas. Quem sabe se também os outros requerimentos feitos pela 
Oposição serão atendidos com essa velocidade e estaremos novamente na 
Rede Minas, transmitida para todo o Estado de Minas Gerais? São essas as 
questões. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Em relação ao terreno do Júlia, foi 
uma observação bastante pertinente. O fato será averiguado pelo nosso 
departamento jurídico, e serão tomadas as providências cabíveis. 

Em relação a Sabará, lá existe uma lavanderia, e seu custo de reforma é 
relativamente barato, porque lá há um hospital com 36 pacientes sendo 
atendidos. Então não há grande volume de roupas a ser processado. 

Em relação a quem fez o edital, os editais da FHEMIG têm a participação 
de todos os setores, ou seja, nesse edital específico de lavanderia houve 
participação do setor de arquitetura. Na Diretoria Administrativa houve a 
participação da Divisão de Engenharia, da Divisão de Segurança e Saúde do 
Trabalhador em relação às normas básicas e regulamentadoras. 

Houve participação da Diretoria Hospitalar. Ela foi ouvida no sentido de se 
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verificar sua importância dentro das missões das unidades. Na Diretoria 
de Ensino e Pesquisa houve a participação da consulta de infecção 
hospitalar. Depois isso tudo é montado na Diretoria Administrativa, com a 
participação do seu corpo de assessores, a minha participação, e ainda é 
analisada, em seus pormenores, pela nossa assessoria jurídica. Todas as 
pessoas envolvidas na Fundação participaram da elaboração do edital. Não 
houve uma pessoa específica, não houve um setor específico ou de 
participação exclusiva na elaboração do edital. 

Quanto à questão dos carros, foram 27 os carros licitados pelas demandas 
administrativas e assistenciais. São 14 Kombis, furgões e alguns veículos 
leves de passeio. Eles ficam ou na central de veículos ou na sede da 
Superintendência-Geral. Servem a todos os servidores da FHEMIG. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, só estamos estranhando 
algumas questões. Com exceção de um ou dois Deputados, a base 
governista - é normal e faz parte do processo democrático -, ao invés de 
fazer perguntas, ficou tentando desviar o assunto e até mesmo justificando as 
ações do governo. 

A segunda questão que nos estranha é que venham com um grupo de 
claque para bater palmas, para aplaudir e para vaiar, como deve acontecer 
agora. Estou sendo vaiado. São pessoas que vieram preparadas para fazer 
isso.(- Palmas.) Agora estão me aplaudindo. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita às pessoas nas galerias que, 
mesmo provocadas, procurem não se pronunciar. 

O Deputado Miguel Martini - Elas não estavam se sentindo provocadas o 
tempo todo, estavam aplaudindo o outro lado. 

Mas vamos nos ater ao que nos interessa, porque as respostas que ouvi 
até agora foram evasivas. Coisas simples, como o número de funcionários 
que vão sofrer conseqüências com essa terceirização, sequer foram 
informadas pelo Superintendente. Depois houve algumas incoerências, como 
os R$24.000.000,00 para a reforma. O próprio Diretor Administrativo disse 
que não há recursos para reformar esses equipamentos. Esse valor é 
significativo. Pagando essa terceirização, como vão conseguir recursos para 
melhorar ou consertar esses equipamentos? V. Sa. considera a afirmação, 
corrente na imprensa, de que as exigências apontadas no edital já consistiam 
uma rigorosa pré-qualificação de empresa, com nítido favorecimento de umas 
poucas organizações? 

Pela primeira vez na história da FHEMIG uma licitação foi impedida de ser 
realizada por decisão judicial. Por coincidência ou não, tratava-se de licitação 
para o mesmo serviço terceirizado de lavanderia. Por que foi ela anulada? 
Que vícios insanáveis continha essa licitação? 

No caso desses fios cirúrgicos, quanto é que se consome mensalmente, 
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Finalmente, Sr. Superintendente, já tivemos o cuidado de pedir ao 
Ministério Público que faça a apuração dessas questões. Acredito até que, na 
verdade, as apurações maiores terão de ser feitas pela CPI das Licitações, 
que vai começar em breve nesta Casa. Muito obrigado. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Já havia explicado que nenhum 
funcionário vai ter nenhum tipo de problema com esses procedimentos. 

Em relação ao volume de dinheiro, não o temos. Ele será pago à 
terceirização ao longo do tempo. Precisaria desse dinheiro para refazer a 
estrutura hoje. 

Não tenho dinheiro nenhum para investimento. O que vou pagar na 
terceirização é ao longo do tempo. 

Estou contando com o seu apoio para isso.(-Palmas.) Concluí que não 
percebi incorreções no edital, uma vez que várias empresas, Deputado, 
apanharam o edital. Isso significa que houve interesse de várias empresas. 
Parece que 18 empresas apanharam o edital. (- Intervenção fora do 
microfone.) Sim, uma, o processo foi revisto, reaberto. 

O Deputado Miguel Martini - A questão que apresentei é a seguinte. Pela 
primeira vez, uma licitação foi impedida de ser realizada por decisão judicial. 
E temos informações de que Paulo Reis, Presidente do Sindicato de Asseio e 
Conservação, também fez essa impugnação. Quero saber quais foram as 
razões que o levaram a pedir essa impugnação. Essa é a resposta. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Existiu uma primeira tentativa de 
terceirização de lavanderias na Fundação, e houve contestações do edital 
junto ao Juiz de plantão, de cujo nome não me lembro, e ele deferiu o 
mandado de segurança. É um processo administrativo em que as pessoas 
podem pedir a impugnação, a suspensão do edital, podem dar entrada a 
mandado de segurança, como o fizeram em última instância. Então, 
republicamos esse edital. .. 

O Deputado Miguel Martini - Quero saber quais foram os vícios dessa 
licitação alegados, para pedir a impugnação. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Foram erros que o edital continha, por 
exemplo, quanto à construção do galpão. Exigimos, no primeiro edital, que 
fosse simplesmente uma lavanderia. Depois permitimos que fosse um 
consórcio de empresas, porque na época alegaram que, da empresa que 
lava roupa, não poderia ser exigida a construção de galpão. Foi mencionado 
um problema no projeto executivo. Tínhamos de apresentar uma planilha, e 
isso também foi feito. Ainda havia pequenos detalhes de nomenclatura e 
erros de português. 

Depois disso, publicamos novamente o edital com todas as correções 
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devidas. E a empresa que deu entrada ao mandado de segurança para 
impugnar o edital mandou-nos um fax, dirigido à CPL. (-Lê:) 

"Valho-me do presente para solicitar a V. Sa. o exame da possibilidade de 
prorrogação do Processo Licitatório n° 4 (que é de lavagem de roupa) em 
curso dentro dos trâmites legais, com previsão de entrega de documentação 
e proposta para o dia 9/3/00. O referido pleito justifica-se pela impossibilidade 
de a empresa Central Lave apresentar todos os documentos necessários 
para habilitar-se em tempo hábil. Salientamos, na oportunidade, que 
providenciamos visitas técnicas nas unidades que compõem a Fundação." 
Eles visitaram, porque era até cinco dias antes, querendo participar do 
certame.(- Lê:) 

"Na ocasião, solicito-lhe também reavaliar o valor máximo de 1,90 por kg 
de roupa processada, tendo em vista que, na composição de nossos custos 
de lavagem mais a construção do galpão, não chegamos a uma composição 
final necessária para a viabilização de nossa efetiva participação no referido 
processo. Certo de contarmos com o deferimento de nosso pleito, 
antecipadamente agradeço." 

Essa foi a empresa que impugnou o edital da primeira vez. 
Com relação à impugnação do presente edital, apresentada pelo Reis, 

parece-me que ele apresentou o pedido por causa do capital social. Ele o 
considerou elevado e achou que diminuiria a possibilidade da participação de 
outras empresas no certame licitatório. Mas consideramos, no parecer de 
impugnação do edital feito pela CPL, que o índice estipulado de 3,65% do 
valor total do contrato estava dentro da lei, abaixo da metade do exigido por 
ela. 

O Deputado Miguel Martini - Ainda há duas perguntas sem resposta, Sr. 
Presidente. Perguntei se ele não considera que esse edital, da forma que as 
exigências apontavam, não indica para o favorecimento de algumas poucas 
organizações. 

O Sr. João Baptista Magro Filho- Em absoluto, já tinha respondido a isso . 
Disse que, por uma questão de prudência, encaminhei ao Ministério, mas 

ainda não pudemos fazer isso. Hoje, por exemplo, estava me preparando 
para vir falar com V.Exas., e a toda a hora chega um bilhetinho, e mais 
alguma coisa fica na nossa cabeça. Mas espero ter tempo hábil a partir de 
agora para analisar esse assunto com toda a profundidade, para evitar 
qualquer dúvida. 

O Deputado Miguel Martini - Faltou a questão do fio cirúrgico. Quanto se 
consome por mês e quanto foi comprado? 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Tínhamos um processo licitatório -
Concorrência Pública n° 3/99, referente à aquisição de fio cirúrgico para o 
período de seis meses - e, dos 80 itens solicitados pela demanda 
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assistencial, 78 deixaram de ser cotados ou foram desclassificados na 
análise técnica feita pelas nossas enfermeiras e médicos ou estavam com os 
preços acima de mercado. Após ampla pesquisa junto aos nossos 
almoxarifados das unidades hospitalares, pudemos evidenciar um 
desabastecimento geral da rede no que tange a fios cirúrgicos. Pois bem, o 
valor inicial da proposta de aquisição de compras de materiais e serviços que 
nos foi encaminhada pela área assistencial contava que o consumo de fios 
totalizava o valor de R$1.836.733,25, para a compra de fios cirúrgicos para 
seis meses. Não foi possível comprar esses fios, porque 78 itens não foram 
classificados, foram desclassificados tecnicamente ou mesmo nem foram 
cotados. Depois do desabastecimento da rede, a FHEMIG providenciou uma 
compra emergencial para o período de três meses, ou seja, reduziu pela 
metade o valor anteriormente estipulado pela área assistencial, totalizando 
algo em torno de R$900.000,00, tendo em vista que equivalia à metade do 
valor inicial. Então, compramos esses fios cirúrgicos para três meses, por 
R$504.194,51, valor equivalente a 54,9% da metade do valor do processo 
anteriormente publicado. 

O Deputado Miguel Martini - Então, quanto é consumido por mês? 
O Sr. Leonardo Cardoso de Barros- Bom, são R$504.000,00 ... 
O Deputado Miguel Martini - Se o hospital não possui uma estatística para 

saber quanto consome por mês ... 
O Sr. Presidente - A Presidência dará todo o tempo ao Dr. Leonardo Barros 

- se precisar de uma calculadora, iremos fornecê-la - para que seja 
respondida a pergunta do Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Não entendi por que a claque ficou tão acesa. 
O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - É uma pergunta importante, Deputado, 

com toda a certeza. A Diretores Cirúrgicos, que tem o consolidado de fios 
cirúrgicos, acabou de me passar os dados: fica em torno de R$200.000,00 
por mês o consumo de fios cirúrgicos para toda a rede da Fundação. 

O Deputado Miguel Martini - Está vendo, Deputado Rêmolo Aloise, não foi 
tão difícil. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Queremos cumprimentar o Dr. João 
Baptista Magro. Já tivemos a oportunidade de conversar com ele 
anteriormente e sentimos que está sempre preocupado com o problema da 
saúde pública. Sabemos que esse é um problema gravíssimo no País inteiro 
e não é menos grave em Minas Gerais. Sua preocupação com a saúde 
pública mantém seu espírito aberto para escutar e aceitar sugestões. Desse 
modo é que analiso a presença dos funcionários aqui. Vieram em 
solidariedade ao Presidente da FHEMIG, pelo trabalho que tem desenvolvido 
naquela instituição. Como Vereadora em Betim, muitas vezes enchemos a 
Câmara para que as pessoas pudessem acompanhar os fatos. Defendemos 
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exatamente isso, o controle social das políticas públicas. É necessário 
que o povo organizado acompanhe os acontecimentos. Acho extremamente 
importante isto que está acontecendo aqui. As denúncias precisam ser 
esclarecidas, e tenho a certeza de que é com esse espírito que 0 Dr. João 
Baptista e sua equipe estão aqui conosco. 

Quero também dizer que tudo aquilo que os nossos companheiros de 
bancada disseram sobre a participação de pequenas empresas, creio que 
serão feitos estudos com esse fim, sem perder a qualidade e sem deixar de 
cumprir a legislação. 

Pelo que tenho visto aqui, as licitações estão dentro da legislação. Alguns 
questionamentos de caráter técnico estão sendo feitos. Isso também é 
positivo, porque estamos num espaço de reflexão, que pode ajudar inclusive 
o poder público em situações semelhantes posteriores. Não há má intenção 
da equipe com relação a isso. 

O Deputado Miguel Martini está fazendo realmente perguntas referentes à 
saúde e à FHEMIG, mas não especificamente com relação à licitação. Por 
isso, as respostas têm de ser construídas. 

Mais uma vez, os nossos cumprimentos e o nosso desejo de que a saúde, 
em Minas Gerais, esteja em condições de atender, cada vez melhor, a 
população, sobretudo os excluídos, os mais pobres, que não têm condições 
de pagar planos de saúde, muito menos de fazer o seu tratamento particular. 

O Deputado Paulo Piau -Acredito que a Oposição nesta Casa presta um 
serviço, e não, um desserviço à comunidade de Minas Gerais. Gostaria que 
as pessoas presentes entendessem o papel da Oposição, que, 
anteriormente, era feita por outros partidos. Hoje, isso mudou. O nosso 
comportamento é exatamente para defender os interesses legítimos da 
sociedade de Minas Gerais. Não existe outro objetivo por trás. 

Ontem, o PT fazia esse papel. Hoje, é Governo. Ser governo é bom, não 
resta a menor dúvida. Têm de defendê-lo com unhas e dentes, porque tem 
dinheiro e benefícios. Mas nós, da Oposição, temos de cumprir o nosso dever 
cívico de denunciar e exigir a apuração de qualquer fato, sobretudo daqueles 
denunciados pela imprensa. Esse é o nosso papel, e é desse jeito que vou 
agir até o final do Governo de Itamar Franco, porque perdemos a eleição. E, 
portanto, não nos critiquem por fazer oposição, senão vira tudo uma ditadura. 
E é bom que a galeria entenda isso. Prestar solidariedade ao Dr. João e ao 
Dr. Leonardo é uma coisa. Agora, vaiar porque a Oposição está cumprindo o 
seu papel, isso é falta de cidadania, podem ter certeza disso. 

Ninguém está questionando a importância da FHEMIG. Não houve aqui 
uma pessoa sequer que questionasse isso. Ela é, evidentemente, 
fundamental, sobretudo num país pobre, injusto, com má distribuição de 
renda. Compreendemos isso. O poder público precisa entrar nisso, porque as 
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pessoas ficam desamparadas. 

Ao poder público, Deputado Adelmo, não basta parecer sério. Ele tem de 
ser sério. E é por isso que estamos questionando, num ato democrático, essa 
denúncia sobre a FHEMIG feita por um jornal do Estado. Já pensaram o que 
a comunidade mineira esperaria de nós, Deputados, se não fizéssemos 
nada? 

Não insinuei corrupção na FHEMIG, Deputado. Meu papel nesta Casa é 
dizer que há corrupção no poder público. Quero deixar uma informação para 
V. Exa., se não tem conhecimento dela: a insegurança, hoje, é o maior 
problema do País, o crime organizado tem inteligência no poder público. 
Estou afirmando isso. Portanto, Deputado Adelmo, temos de desconfiar não 
de pessoas, mas de qualquer órgão público, que pode ter interesses, fazer 
caixa dois, aplicar em campanhas eleitorais. Essa é uma prática comum no 
País, Deputado Adelmo. Estamos vendo isso por todo o País. Não estamos 
aqui para fazer acusações falsas apenas ao Governo do Estado de Minas 
Gerais. Estamos fazendo uma acusação genérica. E é nossa missão corrigir 
isso, sob pena de este País não ganhar o ritmo de desenvolvimento que 
queremos. 

Quero terminar dizendo - responderia aos Deputados Antônio Andrade e 
Alberto Pinto Coelho, mas meu tempo acabou - que partir as licitações em 
empresas menores que pudessem participar, diminuindo o valor do 
patrimônio líquido para que esses empregos ficassem em Minas Gerais, e 
não em São Paulo e no Rio de Janeiro, parece-me um ato bastante altruísta 
para nosso Estado. Essas eram as colocações que gostaria de fazer. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, estou falando também 
como Líder da Bancada do PT. Gostaria de colocar duas questões. Nossa 
bancada apóia, de maneira explícita, a exigência dos esclarecimentos que 
aqui são solicitados. O Deputado Mauro Lobo disse que apenas viu o rastro. 
Tenho certeza de que não ocorrerá nenhum obstáculo para se apurarem 
todos os procedimentos que aconteceram - não apenas na FHEMIG - em 
toda a estrutura do Governo. Nossa posição é essa. Por esse motivo, 
estamos aliados a esse Governo que queremos esteja transparente, 
comprometido com a ética e com a aplicação dos recursos públicos. Não 
posso admitir que denúncia possa virar acusação definitiva, condenação, 
sem provas. Isso está sendo praticado aqui. Isso é inaceitável. A denúncia 
deve ser investigada e averiguada, e iremos até o final. 

Com relação à outra questão, quero responder a meu caro colega e amigo 
Superintendente João Magro. V. Exa., em sua exposição final, apresentou 
uma carta que tem uma explicitação da realidade dramática da FHEMIG. 
Como disse o Deputado Edson Rezende, V. Exa. também participou, por 
diversas vezes, de reuniões da Comissão de Saúde. Quero chamar os Srs. 
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Saulo e Armando Costa, Secretário da Saúde, como testemunhas de 
nosso empenho e de nossa defesa de que o Governo que apoiamos fique 
mais comprometido com a saúde do Estado de Minas Gerais. 

Fomos ao Governador Itamar Franco - e o Sr. Saulo está presente - e 
reivindicamos que o Governo do Estado se comprometesse a apoiar, através 
de sua prática, no orçamento, a aplicação da emenda da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 169. Sua carta está perfeitamente respondida, não 
só por nós, Deputados da Comissão de Saúde, mas também por todos os 
Deputados da Casa. Votamos na Casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Gostaria de sugerir que V. Exa. e todos analisassem o que colocamos 
nessa lei, no art. 7°, § 2°, inciso 111, e nas 14 alíneas, que colocamos de 
maneira mais detalhada do que qualquer outra questão orçamentária, a 
questão da saúde. E, de maneira explícita, a questão da FHEMIG. 
Esperamos que V. Exa. acolha deste Plenário, desta Assembléia, a resposta 
à sua carta como um comprometimento da Assembléia. Esperamos 
comprometimento do Governo com as questões de saúde no Estado. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - O Deputado Adelmo Carneiro Leão tem 
razão, é a primeira vez, na história da FHEMIG, que passa a constar, pelo 
esforço comum dos senhores e, em particular, dele e de todos nós, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Foi um ganho fundamental para a Fundação. 

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em um 
ponto, sou a favor - como disse um Deputado da Oposição. Esta reunião 
deveria ser na Comissão de Fiscalização Financeira, para não ficar restrita, 
aqui, a poucos minutos, não dando condições a nós, do Governo, ou para 
que a Oposição pudesse fazer um trabalho à altura, para que a comunidade 
e o's segmentos da sociedade pudessem acompanhar com maior 
autenticidade. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é duro vir a esta Casa uma pessoa da 
estatura do Prof. João Baptista Magro e ouvir Deputados questionarem os 
pré-requisitos da Lei n° 8.666, em todos os sentidos e em todos os governos 
que se passaram. É duro, quando eles mesmos nunca questionaram o ex-
Governador que apoiaram, quando entregou para a única empresa, sem 
licitação, em nome da emergência, sem que houvesse emergência ou 
calamidade pública, como aconteceu com o canteiro de obras da Mendes 
Júnior, em Juiz de Fora, no valor de US$25.000.000,00 à época. Isso é duro, 
Sr. Presidente. No Governo de Eduardo Azeredo, seu Secretário de Obras 
Dr. Celso de Melo Azevedo, usava decretos de emergência para dar ~ 
empresa de seus irmãos, mas os mesmos personagens desta Casa não 
denunciaram. Impediram-nos de instalar aqui, juntamente com a Oposição, 
uma CPI, para que pudéssemos apurar devidamente essas denúncias. Mas, 
como éramos minoria, fomos massacrados e desrespeitados. O Governador 
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Itamar Franco, com quem estive pessoalmente, mostrava na face sua 
expressão preocupante com relação ao que está acontecendo em nosso 
Estado. O que está em curso em nosso Estado é outra coisa muito mais 
profunda; significa inviabilizá-lo, engessá-lo, porque, sim, eles estão a serviço 
de outro projeto mais arrojado e com uma estratégia que não digo que é 
errada, pois a Oposição tem direito aos "jus esperniandi" para recuperar o 
governo que perdeu, mas eles estão a serviço de Pimenta da Veiga, eles 
estão a serviço de Fernando Henrique Cardoso, para que possamos 
inviabilizar uma possível candidatura do PMDB ao Governo do Estado e 
também à Presidência da República. 

Mas daqui, Prof. João Batista, juntamente com seus Diretores, levem a 
impressão de que a base do Governo está atenta aos acontecimentos que 
hão de vir. Mas não dispensamos, em momento algum, o valor da Oposição. 
Este é o processo democrático. Não podemos admitir, doravante, que V. Exa. 
seja tachado de irresponsável, uma pessoa que é da grandeza e do caráter 
de V. Exa. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre colega, Deputado Miguel Martini, por 
sinal meu companheiro na Comissão de Fiscalização Financeira, eu, como 
médico e cirurgião, que trabalhei por 20 anos, construí dois hospitais, não 
consegui, de maneira nenhuma, entender a pergunta que V. Exa. fez aos 
Diretores da FHEMIG. Eles não responderam. Que fio o senhor perguntou? 
Existe "n" tipos de fios cirúrgicos que podem ser usados, existe "n" 
procedimentos em que se usam fios cirúrgicos. Então V. Exa. vem fazer umé? 
pergunta, nessa altura do debate, de quanto se gastou de fio. Qual fio? E 
categute cromado, é categute simples, é mononylon? O que V. Exa. deseja 
saber é inócuo dentro deste debate. 

Deputado Miguel Martini, tenha a certeza absoluta de que tenho o maior 
respeito por V. Exa., mas não posso admitir, neste momento de 
responsabilidade, que se trata da saúde, V. Exa. querer desviar o debate 
para uma pergunta tão pequena como essa que V. Exa. fez. 

O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente e senhores da Mesa, 
gostaria de parabenizar o Dr. João Baptista Magro pela explanação que fez a 
este parlamento. Gostaria de falar aos Secretários ilustres que estão conosco 
que o "denuncismo" que existe aqui dá ibope. O nosso Governo não pode se 
deixar levar pela onda de "denuncismo" que existe aqui por parte de alguns 
parlamentares da Oposição, que não podem ver uma câmera de televisão ou 
um "flash" e, em hipótese alguma, podem ver a possibilidade de aparecer, 
que começam a denunciar o Governo. Uma denúncia vergonhosa como 
essa, senhores, não se pode levar a sério. Primeiramente, deveriam ouvir, 
analisar e apurar as denúncias. Isso causa-me estranheza, porque uma 
Oposição inteligente deve e tem de ser respeitada, mas uma Oposição feita 
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por aparícios e por parlamentares que estão fazendo campanha política 
para, amanhã, serem Prefeitos de Belo Horizonte e defensores de marginais 
não merece respeito. Gostaria de rever, aqui, nesta Casa, por que os direitos 
humanos interessam-se pelo bem-estar do marginal, e não pela família da 
vítima. 

Gostaria de falar que quem fez a denúncia participava de um Governo que 
se utilizou de ambulâncias, que foram distribuídas, a atacado e a varejo, até 
para fazer pescarias. Os senhores se lembram disso? O Dr. Hargreaves está 
aqui e sabe muito bem, como todos sabem, como foi feita a reforma do 
Grande Hotel de Araxá, que não aconteceu, mas na qual se gastaram 
R$32.000.000,00, sem licitação. Cadê a moral de quem está denunciando? É 
preciso haver critério nesta Casa. Até para se fazer oposição tem-se de usar 
a inteligência. Faço um pedido ao Secretário, Dr. Hargreaves, ao Dr. Saulo e 
ao Secretário de Saúde. Antes de exonerar qualquer um, fale com o 
Governador. Apurem os fatos, porque a Oposição aqui está sob suspeita. 

O Deputado lrani Barbosa- Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de ser o 
autor do requerimento, falarei por último, mas, de qualquer forma, os últimos 
serão os primeiros. Sr. Presidente, fiz o requerimento, convidando o 
Superintendente da FHEMIG para que aqui comparecesse, não para fazer 
alguns esclarecimentos, até porque, logo após a aprovação do meu 
requerimento, o Superintendente, acompanhado do Secretário Armando 
Costa, muito meu amigo, já estavam nesta Casa. 

"En passant", ao tomar conhecimento dessa licitação, verificamos que ela 
está dentro dos moldes, à exceção da falta de visão e entrosamento dos 
elementos que compõem o quadro de um Governo que prima pela honradez 
e seriedade. Tanto isso é verdade que, quando existe qualquer suspeita ou 
tipo de denúncia, seja da Oposição, seja da base de Governo, o Governador 
Itamar Franco tem tido uma conduta irretocável, o que deixamos bem claro. 

Antes de fazer meus comentários a respeito da licitação, gostaria de 
lembrar alguns fatos. Por exemplo, parece-me que o capital exigido para a 
licitação foi de R$500.000,00. Mas, vejam bem, entregamos 33% de nossa 
companhia energética para uma empresa cujo capital é de R$20.000,00 no 
paraíso fiscal. O CARDIOMINAS foi dado para a Santa Casa de Misericórdia, 

~ que tão bem atendeu, durante tantos anos, a população pobre de Belo 
E Horizonte, exatamente no momento em que criou o seu plano de saúde e se 
~ privatizou por completo, pois, atualmente, só atende a particulares, pelo SUS 
Vi 
o e pelo seu plano de saúde. O equipamento da lavanderia do CARDIOMINAS 
"O 

~ satisfaria todas as exigências dessa licitação. O Hospital São José foi dado 
-~ de presente para as Ciências Médicas, que é uma universidade paga, e hoje 
~ não presta nenhum serviço público ao cidadão comum. Entrarei com um 
~ projeto de reversão desse bem público, pois o patrimônio do poder público 
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deve ficar em suas mãos. Perdoe-me o Deputado Eduardo Brandão, meu 
adversário político, contra quem nada tenho, mas tive quase que, 
literalmente, bater no Ministro das bicicletas, o Alceni Guerra, para conseguir 
US$1.300.000,00 para a construção de um hospital em Ribeirão das Neves, 
que também foi dado a uma entidade que hoje não atende a ninguém. Faço 
um apelo ao Secretário para que procure saber, quando for doar dinheiro 
novamente, a quem estão atendendo, porque, atualmente, só se atendem 
pessoas que pagam, e o povão não recebe nenhuma assistência. 

Às vezes, falta bom senso ao Governo, e as soluções são práticas, desde 
desejemos tomá-las. Gostaria de fazer uma sugestão ao Superintendente da 
FHEMIG. Temos, em Ribeirão das Neves, três complexos penitenciários: a 
jovem e adulto, a que está ao encargo da Secretaria de Segurança e a que 
está ao encargo da Secretária Ângela Pace, que, em atenção a requerimento 
meu, virá aqui para se explicar. Tivemos um Secretário que deixou a 
Secretaria devido à morte de uma pessoa, entretanto já morreram três 
pessoas nessa gestão, e não vi os jornais estamparem nada em nenhuma 
página. Desconheço o motivo da discriminação. 

Pediria a V. Exa. que ficasse muito atento à minha sugestão. Não 
precisamos fazer concorrência pública para fazer a lavagem, literalmente, de 
nossa roupa suja. A Penitenciária José Alkimin, em Ribeirão das Neves, tem 
de 700 a 800 detentos, entre os quais encontramos mecânicos, pedreiros, 
eletricistas, enfim, uma gama enorme de profissionais. Poderíamos pegar 
essas máquinas que estão apodrecendo nas lavanderias e fazer um galpão 
no terreno da penitenciária, que é de 2.000ha de terra, ou seja, de 20.000m2

• 

Em uma época boa de nossos Governos, o que acredito que acontece hoje, 
dada a seriedade do Governador Itamar Franco, a penitenciária agrícola de 
Neves produzia gêneros alimentícios para abastecer todos os nossos 
orfanatos, hospitais públicos, a própria Santa Casa, etc. Hoje, temos 800 
homens lá dentro pensando em como vão fugir, sem assistência médica, 
dentária e psicológica. 

Quero dizer o seguinte: caso se diga que não temos o dinheiro para fazer lá 
o galpão, comprar o maquinário e colocar o pessoal para trabalhar, ou na 
penitenciária de Contagem, ou de Teófilo Otôni, ou Juiz de Fora, assumo um 
compromisso de arrumar um galpão de 600m2, completo, que seria em torno 
de R$35.000,00. Se não conseguirmos com a ajuda da Loteria Mineira, 
poderíamos tentar com algumas outras entidades como a CEMIG Energética, 
ou a COPASA, ou qualquer uma outra que pudesse doar isso para a 
construção. 

A manutenção das ambulâncias pode ser feita pelos detentos das 
penitenciárias. Temos excelentes mecânicos que, num dia de azar, por 
desvios passionais, desvio qualquer na vida, ou por necessidade, roubaram 
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profissionais e querem ter a dignidade de manter a profissão. 
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A capacidade médica e administrativa do Prof. João Baptista não vou 
discutir neste momento. Mas, quanto a capacidade de raciocinar o poder 
público como um todo, houve uma falha muito grande. Os R$240.000,00 que 
se vão gastar por mês para lavar a roupa do sistema FHEMIG dá para lavar 
roupa de todos os hospitais públicos de Minas Gerais. Se fizermos essa 
concessão, parte desse dinheiro pode ser pago aos detentos, que vão enviá-
lo à sua família, que, às vezes, está passando fome. 

É uma questão de bom-senso, de legitimidade, e não podemos ficar vendo, 
de um lado, uma Secretaria sem dinheiro para cuidar dos detentos e, de 
outro, uma Secretaria exposta por um processo que poderia ser resolvido por 
uma questão de bom-senso, se houvesse pessoas que estivessem pensando 
no Estado, como alguma coisa que tem que funcionar, gastando dinheiro, 
não terceirizando, mas primeiro aproveitando o que temos. Temos muita 
coisa para aproveitar; temos muitos profissionais, funcionários que podem ser 
trabalhados e reeducados, e, então ser feita uma parceria. 

O Estado tem muita coisa, somos ricos em muitas áreas. Acredito que 
podemos achar esse caminho, e seria mais legítimo do que ser uma empresa 
privada mineira, paulista, carioca ou de onde for. Temos condições de fazer. 
Faço o meu apelo e deixo aqui para que tenhamos uma condição melhor. Até 
o pessoal que for levar a roupa suja para lavar e voltar com ela limpa pode 
saber se tem um doente precisando de um médico e qualquer outra coisa. 
Pode ser feita essa reciprocidade dentro do Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, quero parabenizar 
o Dr. João Baptista e o Leonardo Cardoso, por sua firmeza. Foi lembrado 
aqui quem indicou quem e, com relação a Conceição do Mato Dentro, 
gostaria de colocar que o nosso Líder é desse Município e ele também gosta 
de prestigiar seus companheiros partidários. 

Agora, a vinda dos senhores a esta Casa satisfez a Oposição. Já que 
tivemos no início toda a Oposição presente e vimos que, depois das 
explicações, só temos quatro Deputados em Plenário. Com certeza, por 
causa do adiantado da hora ou da explanação de todos os senhores e da 
firmeza do Sr. Leonardo. Já sabemos de quem foi a indicação do nosso 
companheiro. Sabemos da fortaleza do nosso Líder. Muito obrigado . 
. O Deputado Durval Ângelo -A discussão aqui não é Governo ou Oposição. 
E o Poder Legislativo exercendo o seu poder de fiscalização. Discordo dos 
meus colegas. Não está em análise o Governo Eduardo Azeredo, que todos 
nós sabemos foi uma catástrofe, um furacão que passou neste Estado, e 
relacionar isso neste momento é ofender o próprio Governador Itamar 
Franco. 

I 
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Eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira, é a seguinte: a 

minha colocação sobre o hortifrutigranjeiro não era nunca do preço mínimo. 
Indiquei duas Prefeituras e repito: Betim e Belo Horizonte trabalham com o 
preço médio. O referencial pode ser legal, mas está equivocada a FHEMIG 
em trabalhar com o máximo. Isso é um equívoco. Evidente que o preço 
mínimo permitiria produtos de qualidade inferior, mas o preço médio não. 
Falei em preço médio, e não em preço mínimo. 

Outra coisa. Correu uma conversa de que a empresa Rio-Sul seria a 
empresa das bicicletas do ex-Ministro da Saúde, Alceni Guerra. Gostaria de 
saber se a FHEMIG tem essa informação, e se é a mesma Rio-Sul que foi 
denunciada quando do Governo Collor. Não falo aqui como Deputado de 
Governo ou de Oposição, falo como parlamentar da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

A outra pergunta é a respeito de uma outra questão que vai estourar nos 
próximos dias sobre a coleta do lixo hospitalar. A SLU faz um trabalho de 
suplência na coleta do lixo, mas cobra. Temos informações de que haveria 
uma dívida da FHEMIG de R$1.000.000,00 com a SLU; que a FHEMIG 
também já dispensou os serviços da SLU; que uma empresa privada vai 
fazer o serviço sem processo lícitatório. Pergunto se essa informação é 
confirmada ou não. Gostaria que respondesse isso. 

A outra questão é com relação ao caso da Oxgás. Essa empresa tem 
contrato com a FHEMIG desde o Governo passado. Sabemos que era um 
contrato superfaturado. Pergunto: por que essa empresa continua com um 
contrato com a FHEMIG? Há suspeitas de que essa empresa estaria 
envolvida com o Secretário de Governo anterior. Houve denúncias. Por que 
essa empresa continua prestando serviços à FHEMIG, com tantas 
irregularidades no contrato? Temos também informações de que muitas 
pessoas do Governo anterior que muitos criticam - alguém levantou inclusive 
a hipótese da presença dessas pessoas em comissões de licitação - estariam 
ainda ocupando cargos de linha de frente. 

A informação que tenho, do próprio Superintendente anterior, é a de que 
alguém comprometido com a saúde privada estaria sendo ainda conselheiro 
de uma comissão de ética da FHEMIG. Não queremos comparar com o 
Governo anterior, mas entendemos que há propostas novas. Então, por que 
essas questões persistem? 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Como falei em alguns momentos da 
minha intervenção, espero que a nossa presença aqui seja construtiva. 
Deputado Durval Ângelo, anotei, com absoluto rigor- vou inclusive pedir a fita 
deste nosso encontro - as sugestões do senhor e as colocações do Deputado 
lrani Barbosa e pretendo responder aos senhores com ação. Acho que a sua 
ponderação sobre a questão dos mecanismos que as Prefeituras do PT 
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conseguiram deve ser olhada por nós, como também a ponderação do 
Deputado lrani Barbosa. Acho interessante que o Rio Grande do Sul tenha 
feito um bom trabalho com a utilização de mão-de-obra de pessoas em 
presídios. Acho que ele tem sugestões. Anotei algumas colocações de todos 
os Deputados e pretendo analisar com rigor e ver se as coloco em prática. Os 
senhores poderão, por favor, cobrar-me. Pretendo responder aos senhores 
sobre isso. 

Com relação a quem é a empresa, eu, sinceramente, Deputado, não sei. 
Não tenho a mínima idéia de onde vem. 

Com relação ao lixo hospitalar da Fundação, encontramos uma experiência 
do Governo anterior de incineração do lixo hospitalar. Sabíamos dos 
questionamentos, mas, pelo avançado do trabalho realizado, consideramos 
que seria mais produtivo dar prosseguimento a essa questão da incineração 
do lixo, pela sua qualidade. Como lhe disse, está hoje situada no Hospital 
Eduardo de Menezes, e, em vista disso, estamos pretendendo alocar no 
Eduardo de Menezes e no Júlia uma central de apoio. Nossa idéia é que a 
lavanderia e a coleta de lixo fiquem ali. Se não me engano, essa empresa do 
lixo é a Oxigás. A situação que herdamos era muito grave, mas seria 
impossível começar tudo do zero. 

Queria dizer que não voltei a entrar em detalhes sobre a gravidade da 
situação da Fundação que encontramos. Isso fiz em duas outras 
oportunidades. Não tratei disso aqui. Como havia alguma coisa interessante, 
optamos por continuar. Realmente é essa empresa, e estamos procurando 
fazer da melhor forma possível. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Complementando o que disse o 
Deputado Durval Ângelo, se a Presidência permitir, existem realmente 
algumas tecnologias para tratamento de lixo hospitalar. Temos um problema 
na SLU, que é o aterro sanitário: hoje a vala para lixo especial, que é o lixo 
infectante, está muito saturada. 

A Resolução n° 5 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -
trata da questão do lixo infectante. Temos a tecnologia do plasma, da 
incineração, do microondas e da autoclave com esterilização. São algumas 
tecnologias existentes no mercado para tratar de lixo infectante. 

Pois bem, assumimos na Fundação, e, realmente, existia um contrato com 
uma dessas tecnologias. É uma tecnologia interessante, houve visitas 
técnicas na Espanha, montaram um contrato, na verdade, ao custo de 
R$2.130.000,00 pelo prazo de 60 meses, por dispensa de licitação, em se 
tratando de inexeqüibilidade, porque era um processo exclusivo, de 
determinada empresa que detinha o direito de comercialização. 

O Deputado Durval Ângelo - Não sou da área, só temos informações de 
que essa questão de exclusividade é questionada por técnicos da SLU. 
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O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Sim. Então, esse contrato de 

R$2.130.000,00 pelo prazo de 60 meses foi reduzido pela nossa 
administração para um ano. No contrato anterior havia uma multa rescisória 
no valor de mais de R$200.000,00, no caso de rompimento do contrato. No 
termo aditivo que está aqui, essa multa foi retirada. 

Tivemos, dentro do contrato inicial, 90.000 kg de lixo incinerado. No próprio 
processo que se montou, todo o processo de dispensa de licitação 
reconhecia que a capacidade de lixo da FHEMIG era de 45.000t. Colocamos 
em 50.000t e retiramos o encargo que era do Gaspa de tocar o aparelho, que 
era o encargo da FHEMIG ao custo de R$8.000,00, e passamos a embuti-lo 
na fatura da empresa. Então, o contrato que era nosso, por R$43.500,00, 
passou para R$25. 790,00 mensais. 

Então, foi feito um termo aditivo pelo atual Governo ao contrato do Governo 
anterior, reduzindo de R$43.500,00 para R$25.790,00. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite- Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente 
V. Exa., em relação a mim, afirmara que eu seria contrário a debates como 
este, nesta Casa. 

Muito antes, já me pronunciei da tribuna, enaltecendo essa nova forma de 
governar Minas Gerais, que é a de se adiantar às denúncias. Quando são 
feitas, o Governo é que quer que sejam apuradas, ao contrário do que ocorria 
no passado, quando a Situação escamoteava, encobria, a todo o custo, 
qualquer situação que viesse a ser levantada pela Oposição. O que disse é 
que o Governo está certo ao vir debater, mas não pode também parar ?e 
governar e vir apurar quaisquer denúncias superficiais como essa, ou seJa, 
quedais Deputados levaram ao jornal, que, por sua vez, divulgou. Não foi 
iniciativa do jornal a divulgação. É preciso que isso fique claro, porque, por 
mais uma vez, ouvimos dizer que o jornal é que levantou o fato, mas quem o 
fez foram dois Deputados. O Governo não pode, a cada uma dessas 
denúncias sem profundidade, parar de governar e vir aqui prestar 
esclarecimentos. Aliás, o que desejam os partidos da Oposição é exatamente 
isso. Quando o assunto tiver fundamentação, for coisa séria, o Governo deve 
vir aqui, sim. Isso é que está deixando em polvorosa a Oposição, porque está 
acostumada a bater e ao Governo defender. Um Governo que pede 
esclarecimentos, que aprofunda a verdade, está deixando sem argumentos 
aqueles que eram Situação e que hoje são Oposição. Disse que o Governo 
não pode parar o Estado para discutir toda e qualquer denúncia entre as que 
chegam todo dia a esta Casa, mas o Governo estar presente, através das 
suas Lideranças e dos Secretários, é mais que um direito, é um dever. 

Quanto ao segundo aspecto da minha fala, fui ofendido pessoalmente por 
um Deputado desta Casa. Não gostei da ofensa, porque, na minha região, 
costumamos reagir a essas ofensas de outra maneira, com menos elegância 
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que do modo como estou reagindo, e acredito que, nesta Casa, não cabe 
mais um Deputado ser elegante e receber uma ofensa como prova de 
desespero daqueles que estão nos ofendendo. Quando se parte para as 
ofensas, é porque cessam os argumentos. E, lamentavelmente, gostaria de 
dizer que não menti. Em primeiro lugar, quem falou que o CARDIOMINAS foi 
entregue a uma entidade particular não fui eu, foi o Dr. João Baptista Magro, 
quando estava participando do debate na comissão. O Deputado, ao que 
parece, não estava presente, como não está presente agora para ouvir a 
verdade, depois de me ter feito essa agressão, achando que eu teria tomado 
essa iniciativa. Apenas trouxe para cá essa informação que ele ter-nos-ia 
dado e aqui pedi que esclarecesse o fato. Então, não fui eu o autor dessa 
afirmativa. Se assim fosse, ainda assim não teria mentido, porque nem sabia 
que a doação havia sido feita para a Santa Casa, porque não participei 
desses assuntos quando aconteceu o fato. A Santa Casa pode ser uma 
entidade séria, filantrópica, mas é particular. Não é entidade pública, é 
privada, é particular; se não tem fins lucrativos é porque é filantrópica, mas 
cobra de particulares e não tem nenhum serviço público oferecido. Não é 
mentira, poro·.".~ não fui eu que falei, e não é verdade porque, mesmo que 
fosse, trata-,. de entidade particular. Peço a V. Exa. que indague ao 
Deputado, quando ele estiver presente, se deseja retirar essa ofensa à minha 
pessoa; ou, então, que V. Exa. a retire da ata, sob pena de eu tomar outras 
providências judiciais fora desta Casa, do que eu não gostaria. 

Aproveito também para lembrar que, quando falei em rabo-de-palha, 
parece que a carapuça assentou. Bastou haver um pequeno incêndio no 
Palácio das Artes, há pouco tempo, para aparecer uma obra entregue sem 
licitação e superfaturada em Minas Gerais. Não sei quem foi o responsável, 
mas parece que a carapuça assentou. 

Finalmente, quero dizer que, nesta Casa, estou afeito aos debates, estou 
pronto a debater com a maior sinceridade, sem desrespeitar pessoalmente 
ninguém. 

Nunca ofendi ninguém pessoalmente em nenhuma das minhas 
participações, porque acho que não cabe, no parlamento, esse tipo de 
comportamento. Mas quero dizer que, neste debate, em que vemos um 
Governo sério e honrado como o de Itamar Franco e Newton Cardoso ser 
agredido da forma como vem sendo, somos obrigados, sim, a voltar os 
nossos olhos para um passado muito recente, quando a bandalheira 
campeava em Minas Gerais, quando os roubos das empreiteiras tomavam 
conta do nosso Estado. E essas vozes não estavam atuando para garantir 
que esse tipo de verdade fosse dito. As viúvas de Azeredo, infelizmente, vão 
nos contestar e agredir muitas vezes, mas a voz da verdade vencerá. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, primeiramente, quero dizer que 
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fiquei numa grande dúvida. Aumentou ainda mais quando o Dr. Rêmolo 
Aloise, que se identificou como médico cirurgião, disse que não era possível 
que o Superintendente ou o Diretor Administrativo me dessem a resposta que 
pedi. Mas o Diretor Administrativo me deu a resposta e me disse que 
entendeu. Não sei quem está com a razão. Estou em dúvida porque um 
médico cirurgião disse que não é possível fazer essa afirmação, e essa 
afirmação foi feita. Quanto a isso, vamos verificar até em documentos para 
saber quem está com a verdade. Se um faz uma afirmação e diz que 
entendeu, e o outro diz que é impossível fazer-se isso, no mínimo surgiu 
dúvida com relação a isso. 

Quero dizer, em segundo lugar, que, no meu modo de ver, houve uma 
tentativa do Governo - estamos percebendo claramente - de vir responder. 
Isso, de certa maneira, é positivo. Mas percebemos que não somente a 
Oposição, mas também Deputados da base do Governo têm dúvidas, 
questionamentos, acham que poderia ter sido feito melhor. Quem ficou aqui 
do início até o final percebeu isso claramente. Então, isso não é um 
"denuncismo". 

A denúncia surgiu no jornal, está aqui: "Roupa Suja na Licitação". A partir 
da denúncia, cabe a nós, como responsáveis pela apuração, verificar todas 
essas questões. Perguntas feitas ficaram sem ser respondidas 
objetivamente, e até mesmo, em algumas delas, se disse que apenas se 
confiava na comissão de licitação e que não se tinha a resposta para o caso. 
Diante de sugestões feitas e de que se disse que ainda se vai apurar o 
processo, não podemos dizer que, como Oposição, ficamos satisfeitos, 
porque seria negar uma verdade evidente. Teríamos ficado satisfeitos se 
todas as perguntas tivessem sido claramente respondidas e se nos tivessem 
convencido. 

A afirmativa do companheiro de que a Oposição ficou satisfeita não é 
verdadeira, mas, sendo pessoas honradas o Superintendente, o Diretor 
Administrativo e o próprio Secretário desse Governo, acredito que, ao longo 
do tempo, por meio do próprio processo do Ministério Público e da própria 
CPI das Licitações, teremos como esclarecer definitivamente a opinião 
pública. 

Que fique claro aqui que essas dúvidas realmente continuam conosco. 
Acreditamos que talvez até a pressa em vir dar essa resposta, o que 
consideramos até positivo - dizem que a pressa é inimiga da perfeição -, 
tenha sido o motivo pelo qual essas respostas todas não pudessem nos ter 
sido dadas satisfatoriamente. 

Mas ficamos ainda com dúvidas em relação a algumas das incoerências 
aqui levantadas. A primeira delas foi dizer que a entidade não deve se 
dedicar a atividades-meio, mas à atividade-fim. Em outro momento, disseram 
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que lá na frente ela deverá retomar a atividade-meio, ou seja, "vamos 
reformar as máquinas para recuperá-las". Então acho que. a sociedade, que 
nos está acompanhando, entende essas incoerências. E preciso afinar o 
discurso. De que lado irão ficar? 

Depois gostaria de informar que temos o setor público, o setor privado e 
outro, que é o que mais cresce no mundo, que é o chamado terceiro setor. 
No terceiro setor, que é o das ONGs, é que se enquadra a Santa Casa de 
Misericórdia. E o mundo vai caminhar necessariamente para isto: uma 
parceria do terceiro setor com o setor público. Aliás, já quisemos iniciar esse 
debate aqui, mas não pudemos continuar. Portanto, uma coisa é a iniciativa 
privada, outra é o setor público, e outra, o terceiro setor, que são as 
organizações não governamentais, as ONGs. 

Para finalizar, quero dizer que esse é o papel desta Casa, o papel da 
Oposição, e que devemos ir até o limite máximo possível para prestar os 
esclarecimentos necessários à opinião pública, de todas as suspeitas e 
denúncias que surgirem. Acho até que a base governista deveria estar 
satisfeita com isso. Se nada tem a temer, certamente receberá um atestado 
de bons antecedentes. Então não há o que esconder. Não há por que criticar 
a Oposição por cumprir o seu papel. Certamente não será a base governista 
que contestará o Governo. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de dizer que tenho 
acompanhado a postura dos Deputados que compõem a Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia, tenho visto o trabalho realizado por eles e 
posso dar testemunho sobre a grande atuação daquela Comissão, que 
anteriormente foi presidida pela Deputada Maria José Haueisen e pelo 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Na legislatura passada, tive a oportunidade 
de ter como companheiro o Deputado Durval Ângelo, autor de um projeto 
importante, que concedia indenização às vítimas de violência. 

Então gostaria de dizer que em momento algum vi esses Deputados que 
atuam ou que atuaram na Comissão de Direitos Humanos escondendo ou 
defendendo bandidos. Essa denúncia é muito grave, porque isso é um crime. 
Esse assunto tem que ser trazido ao Plenário da Assembléia, para que os 
Deputados daquela Comissão que estiverem fazendo isso sejam 
questionados e levados até a presença de alguma autoridade policial, para 
que seja aberto o inquérito competente para a apuração dessa denúncia. 

Para encerrar, respeitando o horário, gostaria de dizer também que tive 
oportunidade, na legislatura passada, quando chegou a esta Assembléia uma 
denúncia gravíssima sobre irregularidades no sistema carcerário, a pedido do 
Deputado Miguel Martini, de presidir a instalação de uma CPI, tendo o 
Deputado Durval Ângelo como Vice-Presidente. Denunciamos, ao final, 19 
servidores públicos. Alguns tinham cargo de confiança no Governo passado. 
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Esse tem sido o nosso trabalho, e não poderia ser diferente agora, 
quando chegam à Assembléia Legislativa denúncias em relação à ADEMG e 
ao DER. Tivemos oportunidade de fazer o que fizemos, rigorosamente, 
outras vezes. 

Obrigado pela oportunidade de me manifestar em nome dos Deputados 
que compõem a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, não vou citar nome de 
Deputado algum colega meu nesta Casa. Mas, pela hora adiantada, tenho 
que confessar que alguns colegas perderam o fio da meada. Quis explicar 
quanto custa um fio e quando se usa um fio, mas não fui muito feliz nessa 
questão. Tanto é verdade que perdeu o fio da meada, que confundiu Santa 
Casa A com Santa Casa B. 

Então vou deixar para a Comissão de Fiscalização Financeira as questões 
da lavanderia. É barato lavar uma roupa de hospital com "n" opções pelo 
preço que está se licitando. Servi, num hospital, há algum tempo, sopa de 
fubá com ovo, porque, no meu entendimento, o paciente, quando tem apetite, 
deixou de estar doente. Fui denunciado, respondi e venci. Esses valores são 
muito relativos. 

Fizemos um grande debate hoje. Vamos deixar para a Comissão de 
Fiscalização Financeira discutir esse e outros assuntos, para saber se as 
quatro mil internações, as quatro mil AIHs, que prestam um grande serviço à 
Capital e ao interior, seriam suficientes para que aqueles que aqui hoje estão 
fossem previamente condenados. 

Terminando, Sr. Presidente, nesta noite, aqueles que acreditam em Deus 
devem fazer uma profunda reflexão, para saber quais são as injustiças e 
justiças que foram cometidas, a fim de que, amanhã, não repitamos i~so. 
Muito obrigado. 

O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Gostaria de, no avançado da hora, 
agradecer à Presidência e ao nosso Superintendente, pela possibilidade de 
estarmos aqui, e aos Srs. Deputados, pelo poder de elucidar as questões que 
tenham e pela transparência desta Casa. Colocamo-nos à disposição para, 
quando necessário, voltar aqui para dar explicações. 

O Sr. João Baptista Magro Filho - Quero agradecer sinceramente a todos 
os senhores a oportunidade de ter estado aqui, de ter podido aprender e 
explicar as propostas e dificuldades que temos, bem como as questões 
pendentes, que, como disseram, devem ser transparentes. Reconheço o 
papel de todos na discussão dessas questões. 

Quando vinha para cá, hoje, alguns colegas da Fundação falaram: "João, 
durante esta semana, todo dia teremos alguma coisa sobre a FHEMIG nos 
jornais". Precisamos trabalhar. Sinceramente, vou-me empenhar para que as 
colocações aqui feitas sejam respeitadas. Darei respostas concretas aos 
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senhores. 

Pediria que, se alguma dúvida permanecer, evitassem esse tipo de 
divulgação excessiva e nos procurassem para conversar. Assim, evitaríamos 
que outras questões pudessem se transformar em coisas que na verdade 
não têm sentido. Renovo o convite que fiz no início para que fizessem uma 
visita à Fundação. Visitariam toda a parte de CTI, as áreas de internação, as 
lavanderias e as cozinhas e conversariam com os nossos pacientes. Esse é o 
convite que faço aos Deputados de todos os partidos. Vou tentar colocar em 
prática as idéias que aqui surgiram. Muito obrigado pela oportunidade que 
tive, como pessoa, de aqui estar esclarecendo a toda Minas Gerais quanto à 
sobriedade e à audácia desta direção da Fundação Hospitalar. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -A Presidência agradece a 
participação de todos os Deputados dos blocos da Situação e da Oposição. A 
democracia se faz com esses dois blocos, que cumprem mais uma vez o seu 
papel. Porque já constatamos, na Casa, que temos a excelência no que diz 
respeito à elaboração de leis, mas ainda estamos longe de termos a 
excelência no outro papel fundamental do Poder Legislativo, que é o da 
fiscalização. 

Tenho certeza de que o Poder Legislativo não avançou como deveria 
avançar, em tempos idos, talvez até porque o Executivo não permitia, assim 
como a base de sustentação - e é natural que o Executivo a tenha dentro do 
parlamento e que ela atue numa linha de sintonia fina com o Executivo. 
Então, talvez o Poder Legislativo não tenha avançado nesse campo da 
fiscalização porque no passado não foi permitido. 

Percebo que, com o atual Governador Itamar Franco, o quadro é diferente. 
Gostaria de aproveitar a presença entre nós, hoje, do Secretário Particular do 
Governador, Dr. Saulo Moreira, e também do Secretário de Estado da Casa 
Civil, Dr. Henrique Hargreaves, para pedir que levassem ao Governador o 
respeito do Poder Legislativo no que diz respeito ao seu comportamento com 
relação às denúncias que surgem por meio da imprensa, da Oposição ou 
mesmo de Deputados da base de sustentação. 

Achamos isso - um processo democrático que estamos vivendo e tentando 
aprimorar - perfeitamente natural. Pelo comportamento do Governador, vejo 
hoje com absoluta tranqüilidade e tenho total segurança em afirmar que a 
imprensa mineira já percebeu que S. Exa. dá um valor extremo às linhas 
escritas nas páginas dos jornais. É muito importante que os colaboradores 
diretos do Governador, do primeiro ao quinto escalões, em todas as 
secretarias da administração direta e indireta, percebam que os tempos 
mudaram e que o Governo é outro, dentro da lógica muito bem colocada pelo 
Líder do PT. Por isso, esse Governo tem o apoio do PT na Casa. 

Não gostaria, mas tenho certeza de que, se necessário for, em outros 
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momentos, aqui estaremos com outras pessoas do Executivo, prestando 
os devidos esclarecimentos. Isso é normal e faz parte da democracia. Drs. 
João Baptista Magro e Leonardo Barros, a Presidência da Casa deseja 
agradecer a colaboração e contribuição dos senhores. Este foi o primeiro 
grande debate que fizemos, e, na condição de Presidente do Poder 
Legislativo, digo que essa situação é absolutamente normal. 

Exatamente por isso, na condição de Presidente, procurei, pelo menos, dar 
condições iguais para que os blocos da Situação e da Oposição pudessem 
se pronunciar. Termino satisfeito, assim como tenho certeza de que os outros 
Deputados estão com o mesmo sentimento. Estamos prontos, em qualquer 
momento, para fazermos novamente aquilo que fizemos aqui, hoje. Foi 
engrandecedor para o Poder, para a democracia e tenho certeza de que foi 
engrandecedor também para a sociedade no seu todo. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência 

a encerra, convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 
16, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a 
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.311/99 

Relatório 
No uso de suas faculdades constitucionais e por meio da Mensagem n° 

6/2000, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa as razões do Veto 
Total à Proposição de Lei n° 14.311, que dispõe sobre o livre acesso de 
autoridades aos estabelecimentos policiais e carcerários. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/1/2000, o veto foi encaminhado 
à Comissão Especial para, regimentalmente, receber parecer Vencido o 
prazo da Comissão Especial, a proposição foi incluída na ordem do dia, e, 
conforme determinação regimental, este Deputado designado seu relator. 

Fundamentação 
Alegando motivos de ordem constitucional e de interesse público, o 

Governador do Estado opôs veto total ao projeto que dispõe sobre o livre 
acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e carcerários. 

Segundo as razões do veto, a implantação do projeto entra em conflito com 
a Lei Federal n° 8.906, de 1994, que enumera as autoridades com direito de 
visita. A citada lei federal, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil, faz referência a direitos dos advogados 
(capítulo 11), entre os quais está o de comunicar-se reservadamente com 
clientes presos (art. ?a, 111). Trata-se de uma prerrogativa profissional, 
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reconhecida em lei, e não de um privilégio. 

A proposição enviada à sanção amplia esse direito a outras autoridades, 
que, em virtude das importantes funções que exercem, deveriam também ter 
acesso a estabelecimentos policiais e carcerários. Prevê ainda as condições 
de livre acesso: sem prévia comunicação, para Senadores, Deputados 
Federais e Estaduais, Prefeitos Municipais e Ouvidor, além de, naturalmente, 
representantes da Ordem dos Advogados, nos termos das normas 
específicas vigentes, com prévia comunicação, para Vereadores e membros 
de organizações oficiais e da sociedade civil, e de direitos humanos. 

É importante salientar que, em nosso sistema político de separação de 
Poderes, as funções do Executivo, do Legislativo e do Judiciário não se 
confundem nem se subordinam, mas sem completam, em cooperação e 
harmonia. 

A Constituição já determinou quais os atos sujeitos ao controle legislativo 
(exemplo orçamento do Executivo, aprovado pelo Legislativo), e, caso surja 
necessidade de apuração de irregularidades, isso poderá ser feito pelas 
comissões parlamentares de inquérito, com prazo certo e fato determinado. 
Se o ato da administração ocorrer algum dano, poderá o lesado, por meios 
judiciais, obter a reparação devida. 

A Constituição brasileira assegura autonomia político-administrativa aos 
Estados e aos Municípios, que, juntamente, com a União, exercitam seus 
respectivos poderes dentro de suas áreas de atuação - territórios nacional, 
estadual e municipal -, mediante aparelhamento próprio. 

Os motivos de ordem constitucional e de interesse público apresentados 
pelo Chefe do Poder Executivo Estadual são procedentes não só pelos 
motivos expostos como pelo fato de encontrarmos, nos termos da legislação 
em análise, a presença de membros dos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipais na fiscalização de atribuições exclusivas do Poder Executivo 
Estadual, configurando-se quebra da harmonia que deve integrar as relações 
entre os Poderes, mais próxima de uma intervenção do que de fiscalização 
legal. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à 

Proposição de Lei n° 14.311. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Luiz Tadeu Leite, relator. 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.320 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 87/2000 e no uso de suas atribuições 
constitucionais, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa as razões 
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.320, que cria o Programa Ronda 
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Escolar no Estado de Minas Gerais. 

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi a 
proposição incluída na ordem do dia, e este Deputado foi designado como 
relator, nos termos do art. 141, c/c o art. 145, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O veto em análise incide sobre o art. 3° da Proposição de Lei n° 14.320, 

que autoriza a criação do Programa Ronda Escolar no Estado de Minas 
Gerais. 

O dispositivo em questão atribui a órgãos da administração pública, como 
as Secretarias da Segurança Pública e da Educação e a PMMG, a 
responsabilidade pela adoção de medidas que incluem a celebração de 
convênios com as Prefeituras Municipais, com vistas ao oferecimento de 
recursos materiais e humanos necessários ao funcionamento do referido 
Programa. 

Motivos de natureza constitucional são alegados nas razões do veto, pois, 
de acordo com o inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado, somente ao 
Chefe do Poder Executivo compete dispor sobre a organização e as 
atividades dos órgãos da administração pública estadual. Da mesma forma, 
cabe-lhe definir a origem dos recursos necessários à implantação e ao 
funcionamento de seus programas de governo. 

Aplicando aqui os citados dispositivos, consideramos procedentes as 
razões alegadas em relação ao artigo vetado, uma vez que incumbirá ao 
Governador do Estado, quando da regulamentação da norma, indicar as 
fontes dos referidos recursos, bem como os órgãos que estarão envolvidos 
na execução do programa proposto. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de 

Lei no 14.320. 
Sala das Reuniões, 21 de março de 2000. 
Luiz Fernando Faria, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 713/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio de Faria, o projeto de lei em epígrafe 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção às 
Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - HAHASIAH -, 
com sede no Município de Contagem. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar preliminarmente o 
projeto, que foi considerado jurídico, constitucional e legal na forma em que 
foi apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
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órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 
102, XIV, "b" e "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A HAHASIAH é uma entidade civil sem fins lucrativos que, como indica sua 
denominação, tem objetivos múltiplos. Visa também a proporcionar 
atendimento integral à mulher, no que diz respeito a sua saúde, seja 
profissionalizando-a para possibilitar sua saída do meio violento e agressor, 
seja viabilizando o desenvolvimento auto-sustentável das mulheres, crianças 
e adolescentes em situação de risco. 

Ainda que seja dever do Estado combater a violência em todas as suas 
formas, protegendo o cidadão de suas conseqüências penosas, havemos de 
reconhecer a destacada importância das atividades a que se presta a 
HAHASIAH ao promover a melhoria da condição de vida de seus assistidos. 
É justo, pois, conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 713/99 na 

forma originária. 
Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 729/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei n° 729/99 tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira - Colégio 
Santos Anjos, em funcionamento no Município de Varginha. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida sociedade, fundada no Estado do Rio de Janeiro, em 11/8/1 O, 

tem por finalidade criar, congregar, dirigir e manter instituições que visem à 
beneficência, à promoção humana, ao desenvolvimento da educação e da 
cultura, à evangelização e à assistência aos necessitados. 

O seu reconhecimento como entidade de utilidade pública fortalecerá as 
iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 729/99 

~ com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 9 de março de 2000. 
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João Pinto Ribeiro, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 750/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

680 

De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, o projeto de lei em tela 
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Sócioeconômico de Macuco, com sede no Município de Muriaé. 

Após ser publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

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

Fundamentação 
A entidade em apreço tem como principal objetivo prestar à comunidade 

carente, em sua área de abrangência, assistência social, educacional, 
econômica, além de organizar campanhas de conscientização das pessoas 
sobre seus direitos como cidadãos. 

Visando combater a fome, a entidade incentiva a produção de alimentos 
básicos, com a criação de hortas comunitárias, e apóia a implantação de 
programas agrícolas, com distribuição de sementes aos agricultores, 
melhorando a infra-estrutura no meio rural e gerando rendas. 

Dessa forma, entendemos justa a declaração de sua utilidade pública. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 750/99 
na forma original. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 760/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição em tela, do Deputado Olinto Godinho, pretende seja 

declarada de utilidade pública a Corporação Musical União Nossa Senhora 
do Carmo, com sede no Município de Barra Longa. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo social a que a Corporação Musical União Nossa Senhora do 

Carmo se propõe é a divulgação e a manutenção de uma banda musical. 
Através das atividades culturais e educativas, a instituição procura 

aprimorar o espírito associativo, a harmonia e a coesão de seus associados. 
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Além disso, desenvolve eventos cívicos visando a incentivar o culto à 
Pátria e às instituições ligadas à família e à dignificação do homem. 
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Em vista do caráter filantrópico e educativo da instituição, somos favoráveis 
a que lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 760/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de março de 2000. 
João Pinto Ribeiro, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 763/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei no 763/99 objetiva 

declarar de utilidade pública a Sociedade Franco Brasileira-Colégio dos 
Santos Anjos, em funcionamento no Município de Juiz de Fora. 

Após exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos 
do art. 102, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Entendemos ser pertinente declarar de utilidade pública a Sociedade 

Franco Brasileira Colégio dos Santos Anjos, tendo em vista a relevância de 
seu trabalho assistencial alicerçado no princípio cristão de amor ao próximo. 
Além disso, a referida entidade tem por finalidade manter instituições que 
visem à promoção humana e ao desenvolvimento da educação e da cultura. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que executa, torna-se a 
instituição merecedora do título declaratório que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 763/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 9 de março de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator . 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 767/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela tem por 

escopo seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Nova Luz 
Vazantina, com sede no Município de Vazante. 

À Comissão de Constituição e Justiça coube examinar preliminarmente a 
~ matéria, cujo parecer concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade da proposição, nos termos em que foi apresentada. 
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Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão 

colegiado apreciar o projeto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 
VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o seu estatuto, a Loja Maçônica Nova Luz Vazantina é uma 

sociedade civil, educativa e filosófica, que tem por objetivo "o 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social do homem, por meio do culto 
inflexível do dever, da prática desinteressada da benevolência e da 
investigação da verdade, segundo o preceito maçônico". 

Em face da louvável contribuição que essa entidade presta à coletividade, 
ensinando-lhe os bons princípios de civismo e a prática da filantropia, 
reconhecemos como justa e merecida a intenção de se prestar a ela 
reconhecimento e homenagem por seus serviços, outorgando-lhe o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 767/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 9 de março de 2000. 
João Pinto Ribeiro, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 768/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Marcelo Gonçalves, visa a 

declarar de utilidade pública o Coral Os Pequenos Rouxinóis de Divinópolis, 
com sede nesse município. 

Preliminarmente foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Coral Os Pequenos Rouxinóis de Divinópolis congrega esforços para 

oferecer educação musical a crianças e adolescentes da comunidade. 
O trabalho sério e disciplinado desenvolvido pela instituição fez com que se 

projetasse no exterior, além de auxiliar as crianças no processo de 
aperfeiçoamento da socialização e na alfabetização. 

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, que vem 
representando com brilhantismo a Nação, e, em especial, em virtude da 
dedicação dispensada às crianças, entendemos meritória a declaração de 
sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 768/99 
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na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de março de 2000. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 619/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 619/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de 
utilidade pública a Casa de Caridade de Viçosa - Hospital São Sebastião, 
com sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 619/99 
Declara de utilidade pública a Casa de Caridade de Viçosa - Hospital São 

Sebastião, com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade de Viçosa -

Hospital São Sebastião, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 662/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 662/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que declara 
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de Serro, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 662/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Serro, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

~ dos Excepcionais - APAE de Serro, com sede nesse município. 
"' 
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Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 667/99 
Comissão de Redação 

684 

O Projeto de Lei n° 667/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento do Bairro Peitudo, com 
sede no Município de Ouro Fino, 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 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° 667/99 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 

do Bairro Peitudo- CDCP -, com sede no município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do Bairro Peitudo - CDCP -, com sede no Município de Ouro 
Fino. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 668/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 668/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro dos Pereiras, 
Tanque, Laranjal e Renó, com sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado 
em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 668/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro dos 

Pereiras, Tanque, Laranjal e Renó, com sede no Município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
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Bairro dos Pereiras, Tanque, Laranjal e Renó, com sede no Município de 
Ouro Fino. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI ND 669/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 669/90, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos de São José do 
Mato Dentro, com sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 669/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos de São 

José do Mato Dentro, com sede no Município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Amigos de São José do Mato Dentro, com sede no Município de Ouro Fino. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 670/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 670/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Barra, com 
sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 670/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da 

g_ Barra, com sede no Município de Ouro Fino. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores 
do Bairro da Barra, com sede no Município de Ouro Fino. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 
ACT/ARE/MLO/mlo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 672/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 672/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que declara de 
utilidade pública a Associação Comunitária Bairros Unidos, com sede no 
Município de Juatuba, 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 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° 672/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairros Unidos -

ACOBU -, com sede no Município de Juatuba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Bairros Unidos- ACOBU -, com sede no Município de Juatuba. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 673/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 673/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de 
utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba - ADEFU -
, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 673/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de 

Uberaba- ADEFU -,com sede no Município de Uberaba. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

Físicos de Uberaba - ADEFU -, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 674/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 674/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE de Resplendor, com sede nesse município, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 674/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Resplendor, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Resplendor, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 675/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 675/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE de lnhapim, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 675/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
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Excepcionais- APAE de lnhapim, com sede nesse município. 

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

dos Excepcionais- APAE de lnhapim, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 680/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 680/99, do Deputado Bilac Pinto, que declara de 
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de 
Soledade de Minas, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 680/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Soledade de Minas, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de Soledade de Minas, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI ND 686/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 686/99, da Deputada Maria Olívia, que declara de 
utilidade pública a Associação Comunitária Antônio Madeira de Santo Antônio 
do Aventureiro - ACAM -, com sede no Município de Santo Antônio do 
Aventureiro, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 686/99 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Antônio Madeira 

de Santo Antônio do Aventureiro - ACAM -, com sede no Município de Santo 
Antônio do Aventureiro. 

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

Antônio Madeira de Santo Antônio do Aventureiro - ACAM -, com sede no 
Município de Santo Antônio do Aventureiro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 689/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 689/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de 
utilidade pública a entidade Casas Lares Vida Viva, com sede no Município 
de Uberaba, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 689/99 
Declara de utilidade pública a entidade Casas Lares Vida Viva, com sede 

no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casas Lares Vida 

Viva, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 691/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 691/99, do Deputado João Leite, que declara de 
utilidade pública a entidade Missão Sal da Terra, com sede no Município de 
Uberlândia, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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. 
!: 
E 
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PROJETO DE LEI N° 691/99 

Declara de utilidade pública a entidade Missão Sal da Terra, com sede no 
Município de Uberlândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Missão Sal da Terra, 

com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 21/3/2000, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Gil Pereira, comunicando o falecimento do Sr. Walter Lins, 

ocorrido em 15/3/2000, em Montes Claros.(- Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 121a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/3/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1 a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 869 a 878/2000 - Requerimentos n°s 1.204 a 1.208/2000 - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar e Miguel Martini - Questões 
de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Interrupção e reabertura dos 
trabalhos ordinários - 2a Parte (Ordem do Dia): 2a Fase: Existência de 
"quorum" para discussão - Discussão de Proposições: Discussão, em turno 
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.241; designação de relator; 
emissão de parecer pelo relator; questão de ordem - Encerramento - Ordem 
do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz 
- Ermano Batista - Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Pastor George 
- Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 14h06min, 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 

" g_ da ata da reunião anterior. 



1a Fase (Expediente) 
Ata 
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- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 869/2000 

Dispõe sobre a criação de vale-táxi para pessoas carentes e com 
dificuldade ou impossibilidade de locomoção . 

Art. 1°- Fica criado o vale-táxi para pessoas carentes com dificuldade ou 
impossibilidade de locomoção. 

Parágrafo único - Para o cumprimento deste dispositivo deverá o cidadão 
comprovar as condições a seguir enumeradas: 

I -possuir renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo; 
11 -estar incluído em um dos seguintes grupos de portadores de deficiência: 

paraplégicos, tetraplégicos, portadores de doença mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante) e AIDS em fase 
terminal. 

Art. 2°- O vale-táxi será impresso com campos a serem preenchidos com o 
nome do passageiro beneficiário, o nome do taxista, o número da placa do 
veículo, o trajeto percorrido e o valor da corrida. 

Parágrafo único - O valor máximo permitido para a corrida deverá 
corresponder a 20 (vinte) Unidades Fiscais de Referência- UFIRs. 

Art. 3° - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente - SETASCAD - firmará convênio com as 
cooperativas de taxi que operam com centrais de rádios e que se interessem 
em participar do acordo. 

Art. 4° - A SETASCAD fornecerá a cada cidadão, no máximo 12 vales 
anuais, após comprovada a condição de legítimo beneficiário, por meio de 
atestados médicos, carteiras profissionais, comprovantes de pagamentos e 
outros documentos pertinentes. 

Art. 5°- A SETASCAD repassará às empresas de táxis, no dia trinta de 
cada mês, o valor total dos vales emitidos no período. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 
de dotações próprias, consignadas no orçamento, devendo os orçamentos 
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futuros destinar recursos específicos ao seu fiel cumprimento. 

Art. 7° - Ficará a cargo das empresas de táxi a definição da forma de 
pagamento dos vales recebidos de seus associados. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: Muito se fala em amparar, proteger, oferecer melhor qualidade 

de vida para àqueles que, desfavorecidos pela sorte, encontram-se com 
deficiências físicas ou mentais. Discute-se também a necessidade de ajuda 
aos carentes financeiramente, que muitas vezes ganham salários irrisórios ou 
até mesmo não recebem nada, por estarem desempregados. Quando o 
cidadão enfrenta, ao mesmo tempo, as duas condições, o sofrimento torna-se 
duplo, e a situação, desumana. 

Ao apresentarmos esta proposição, queremos contemplar aqueles que não 
têm boa saúde física ou mental, dependentes de terceiros para sua 
locomoção, e que, além disso, sejam pessoas com baixíssimo ou quase 
nenhum poder aquisitivo. 

Poderia alguém pensar se não seria supérfluo um Estado com tantos 
problemas financeiros custear um transporte diferenciado ou com maior 
conforto para alguns de seus cidadãos. Respondendo, perguntaríamos como 
uma pessoa paraplégica ou com paralisia irreversível e incapacitante, sem 
nenhum recurso financeiro, poderia, dignamente, comparecer a um hospital 
ou a um consultório médico. Pensamos que, se é dever do Estado zelar pela 
saúde e pelo bem-estar de seus cidadãos, nada mais justo que se busquem 
alternativas que, pelo menos, amenizem seu sofrimento e lhe dêem um 
mínimo de dignidade. 

Uma opção para o poder público poder ajudar tais pessoas seria o uso de 
ambulâncias, o que, a nosso ver, é inviável, pelo pequeno número de 
veículos existentes e pelo custo, que, obviamente, acabaria sendo muito 
maior do que o gerado pela lei ora proposta. Achamos importante ressaltar 
que o ônus para o Estado, com a aprovação dessa norma, não deverá ser 
relevante e que os benefícios alcançados terão um caráter extremamente 
humanitário, visto que os contemplados convivem simultaneamente com o 
sofrimento físico, provocado pela doença, e com a situação de miséria, 
consequência natural da falta de recursos financeiros. 

Por fim, gostaríamos ainda de lembrar aos nobres pares que, mesmo não 
~ sendo o objetivo principal deste projeto, os taxistas, trabalhadores 
~ prejudicados pela atual situação econômica, que vêem seus ganhos 
~ 
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defasados a cada dia, poderão também ser beneficiados, ao conquistar 
novos consumidores para o serviço que prestam. 
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Em vista do exposto, pedimos o apoio do Plenário para a aprovação do 
projeto, que acreditamos ser de grande impacto social. 

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

PROJETO DE LEI N° 870/2000 
Institui o Programa de Educação Financeira nas escolas da rede pública do 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- As escolas da rede pública estadual incorporarão o Programa de 

Educação Financeira às suas atividades, com o objetivo de ensinar os alunos 
a poupar e planejar gastos. 

Art. 2° - O Programa a que se refere o art. 1° será desenvolvido entre 
alunos da 1a a 8a séries do ensino fundamental, a partir do ano letivo 
seguinte ao da publicação desta lei. 

Parágrafo único - Compete às escolas e aos professores o 
desenvolvimento de atividades e metodologias que permitam a 
implementação do Programa. 

Art. 3° - Os resultados do Programa serão avaliados pelo órgão público 
competente no prazo de dois anos contados de sua implantação, com o 
objetivo de se determinar sua permanência ou suspensão. 

Art. 4°- Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados de 
sua publicação. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1° de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: A proposta que ora apresentamos tem por objetivo a criação 

de um programa didático, a ser implementado nas escolas da rede pública 
estadual, com vistas a orientar os alunos quanto à necessidade de se ter 
responsabilidade financeira. 

Consideramos que, se orientados desde cedo, nossas crianças e nossos 
jovens estarão preparados para tomar decisões importantes na vida adulta, 
priorizar consumos, administrar finanças e, principalmente, avaliar o custo/ 
benefício, dos produtos, evitando assim as "febres de consumo", tão comuns 
nos dias de hoje. Assim, o Programa colaborará para a formação de cidadãos 
conscientes, responsáveis e empreendedores. 

Vale ressaltar que não pretendemos incluir no Programa apenas as 
crianças que recebem mesada, mas também as de famílias de baixa renda, 
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tendo em vista a liberdade que cada professor teria para adotar um 
projeto pedagógico adequado à realidade e ao poder aquisitivo de seus 
alunos, podendo abrir mão de idéias criativas, a serem utilizadas em sala de 
aula. 

Diante da grande recessão que o País enfrenta, acreditamos que grande 
parcela da população está preocupada em conseguir sobreviver, sem pensar 
em acumular reservas para o futuro. Até mesmo pessoas de alto poder 
aquisitivo costumam chegar à velhice sem condições, sequer, de prover o 
próprio sustento, e muitas vezes é pela falta de uma boa educação financeira 
que se encontram nessa condição. 

Isso posto, acreditamos que, se aprovado e implementado este projeto, 
estaremos contribuindo para o futuro de nossas crianças , tornando-as 
capazes de fazer escolhas, planejar gastos, ter disciplina e obedecer a 
limites, aumentando, assim, sua auto- estima e segurança. 

Acreditamos, ainda, que tal disciplina levaria as crianças a considerar a 
diversidade que existe e o respeito aos outros. Desenvolveria nelas a idéia de 
criar metas e projetos para o futuro tendo como base a responsabilidade , a 
poupança e o trabalho. 

Pelos motivos expostos, esperamos poder contar com o apoio de nossos 
pares a sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 871/2000 
Dá nova denominação à Escola Estadual Bom Jardim, situada no Município 

de Taiobeiras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Passa a denominar-se Dona Beti a Escola Estadual Bom Jardim, 

situada no Município de Taiobeiras. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: A apresentação deste projeto de lei decorre do manifesto 

desejo da população do Município de Taiobeiras de prestar homenagem a 
~ uma personalidade que, além de ser querida, participou decisivamente da 
~ criação do educandário cuja denominação se pretende alterar. 
~ No breve relato da vida da Sra. Elizabeth Pereira de Souza, 
~ carinhosamente chamada por D. Beti, vemos honestidade e, sobretudo, 

o 

·< idealismo, sendo seu único compromisso o de bem-servir ao próximo. 
Nascida 9/3/23, em Taiobeiras, já aos 19 anos lecionava na fazenda e na 

~ casa da futura sogra. Casada aos 22 anos, teve uma única filha, de nome 
V> 
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E" 
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Edileiza Alves Ferreira. u 
Após a separação matrimonial, D. Beti retornou a Taiobeiras, onde p~ss:e. 

a dar aulas particulares para crianças de várias famílias da locallda rn 
Embora sua carreira profissional tenha se iniciado em escola particular, ~ e 
1944, passou a lecionar, 13 anos depois, em escolas da rede P~~li~a, en ~e 
as quais se destaca a Escola Estadual Bom Jardim, por ter sido d~r~gtda e, 
certa forma, impulsionada por ela. 

1 
s 

O fato é que esse educandário estava praticamente abandonado pe a a 
autorid~des competentes, yois a Delegacia Regional de Ensino a que est~~r 
subordtnado enfrentava dtftculdades de comunicação com ele, por lhe fa. s 
telefone . e . pela pr~car_iedade da es~rada. Apesar das circunstãnc~é 
desfavoravets, D. Bettlectonava com dedtcação não faltava ao trabalho e • · utros mesmo preparava a merenda, retirava água da cisterna e fazta 0 t 
serviços congêneres. Nada mais justo, portanto, que ela fosse bas_tan : 
querida pelos alunos, pais e colegas de trabalho. Não bastasse ter stdo 
primeira professora, foi também a primeira Diretora daquela unidade escolar. 

Nos últimos anos de sua vida, já aposentada, D. Beti recordava c~rn 
serenidade os tempos difíceis por que passou e, com saudade e aleg_na, 
revia os momentos inesquecíveis das festas juninas, quadrilhas, passetos, 
comemorações de datas cívicas; dos trabalhos manuais, das histórias, cantos 
e brincadeiras, nos quais todos se envolviam. 

Para finalizar, queremos citar o lema adotado por essa exemplar 
personalidade ao longo de sua vida, encerrada em 1998 na cidade de Montes 
Claros: "Quem não vive para servir, não serve para viver". . . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preltmtna;, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 10 ' 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 872 /2000 
Dá a denominação de Francisco Adalberto Mendes Soares ao ginásio 

poliesportivo situado Município de Curvelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Passa a denominar-se Francisco Adalberto Mendes Soares 0 

ginásio poliesportivo situado no Distrito de Angueretá, no Município de 
Curvei o. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago . 
Justificação: O próprio público a que se pretende dar nome, embora e~teJa 

situado nas dependências de uma instituição municipal - o Núcleo Agncola 
Rural Integrado Deputado Renato Azeredo - está assentado, em terreno de 
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propriedade do Estado, havido por doação pelo Município de Curvelo, nos 
termos da Lei no 2.051, de 25/11/99. A identificação pormenorizada do local 
de edificação do ginásio faz alusão ao lugar denominado Cobu. Povoado de 
Paiol de Cima, no mencionado distrito. 

De acordo com o Presidente da Câmara de Vereadores, a comunidade 
curvelense manifesta forte anseio de homenagear a memória de Francisco 
Adalberto Mendes Soares, emprestando seu nome para denominar o 
mencionado ginásio. Esse desejo popular se torna inteiramente 
compreensível, quando nos lembramos de que essa saudosa pessoa, das 
mais queridas na região, por sua simplicidade e alegria, de certa forma 
personificava, entre outros valores, o ideal de acesso indiscriminado à prática 
desportiva. 

Com efeito, Francisco Adalberto, carinhosamente conhecido como "Beta", 
nascido em Rio das Almas, em 1951, não obstante vir de uma família pobre e 
numerosa, era bastante estudioso e trabalhava incansavelmente na lavoura 
para ajudar seus pais - Francisco e Maria - no sustento do lar. Nos raros 
momentos em que não estava trabalhando ou estudando, dedicava-se ao 
esporte que mais apreciava, o futebol. No entanto, quis o destino que, aos 12 
anos de idade, quando cursava a 4a série, fosse vítima de acidente fatal, o 
que deixou a todos consternados e com um sentimento de um vazio 
irreparável. 

A relação dessa criança com a denominação do ginásio poliesportivo torna-
se ainda mais evidente quando se ressalta que o jovem Francisco Adalberto 
sentia a falta de lazer no meio rural e, por isso mesmo, sempre pedia a 
construção de praça de esportes ou de ginásio poliesportivo, para que o 
trabalhador rural tivesse o mesmo direito que o homem da cidade de exercer 
atividades esportivas em instalações adequadas. 

Nada mais oportuna, portanto, a apresentação deste projeto de lei, que 
constitui merecida homenagem póstuma e atende aos anseios da 
comunidade curvelense. 

- Publrcado, vai o projeto às Comissões de Constituição e Justiça, para 
exame preliminar, e de Educação, para deliberar, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 873/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Tamboril, com 

sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Tamboril, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 



698 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago . rvo 
Justificação: A Associação dos Moradores do Tamboril tem por ~bJedl s 

defender os interesses dessa vila junto a órgãos públicos e pnva 
0 ~ 

buscando reivindicar solução para os problemas que impedem o P!ogressoos 
o bem-estar d~ co.munidade. Estimula, igualmente, maior inte~raçao entreseu 
moradores ali f1xados, estabelecendo medidas que v1sem ao 
aprimoramento cultural, físico e moral. .. d de 

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utill r~ 10 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao 1 u 
declaratório proposto. . e 

-Publicado vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preli~ln~r, 1 
do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 1nclso ' 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 874/2000 · ha 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário da Vila de Chapadm 

e Pedra Santana, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . . . ·la 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comun1tan? da V~ 

de Chapadinha e Pedra Santana, com sede no Município de Varzea a 
Palma. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: O Conselho Comunitário da Vila de Chapadinha e ~ed~a 

Santana busca o desenvolvimento comunitário por meio da realizaçao e 
obras e melhoramentos. 

Promove atividades sociais, culturais e desportivas em benefício de seus 
associados e dependentes e representa-os junto a órgãos públicos, na 
defesa de seus interesses e aspirações. 

Diante do exposto e por apresentar a entidade os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, esperamos a anuência dos nobres colegas ao 
título declaratório proposto. . . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prell~m.ar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, InCISO 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 875/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bananal de 

Baixo, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores 

do Bananal de Baixo, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bananal de Baixo possui 

como finalidade conjugar esforços que visem à promoção do 
desenvolvimento comunitário. Por meio da realização de obras e obtenção de 
recursos, doações ou empréstimos, logra concretizar os planos elaborados. A 
promoção de atividades assistenciais e o estabelecimento de medidas que 
visem ao aprimoramento cultural, físico e moral de seus membros são, 
também, objetivos que a entidade pretende alcançar. Além disso, procura 
conscientizar a comunidade para o valor de suas potencialidades, levando-a 
a lutar por suas necessidades e anseios. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 876/2000 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 

de Bom Jardim, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Bom Jardim, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bom Jardim 

possui como finalidade primordial representar a comunidade junto a órgãos 
públicos e privados, reivindicando solução para as pedências mais urgentes e 
objetivando o progresso e o bem-estar dos seus membros. Proporciona 
também aos associados e a seus dependentes atividades sociais, culturais e 
desportivas. 

Ademais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão por que esperamos contar com o apoio dos nobres 
colegas à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 877/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoinha, com 

sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Lagoinha, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: A Associação Comunitária de Lagoinha, fundada em 1989, 

conforme consta em seu estatuto, está voltada para a prática do 
desenvolvimento comunitário. Visando beneficiar os associados e seus 
dependentes, promove atividades socioeconômicas, culturais e desportivas e 
procura integrá-los no mercado de trabalho, mediante a promoção de 
treinamentos profissionalizantes, considerando as peculiaridades locais e 
regionais. Já no ramo da assistência social, prioriza o combate à fome e à 
pobreza. 

Ademais, a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, título que se lhe pretende conceder por meio desta 
proposição, em reconhecimento aos bons serviços prestados à comunidade. 

Pelos motivos apontados, contamos com o apoio dos nobres colegas à 
aprovação do 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 878/2000 
Declara de utilidade pública o Asilo da Velhice Desamparada de Curvelo, 

com sede no Município de Curvelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo da Velhice 

Desamparada de Curvelo, com sede no Município de Curvelo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 2000. 
Doutor Viana 
Justificação: O Asilo da Velhice Desamparada de Curvelo, fundado em 

janeiro de 1960, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e 
beneficente. 



2 
õ 

E 
o 

701 
O Asilo tem por finalidade manter estabelecimento destinado a abrigar 

pessoas idosas, fornecendo-lhes aposento, vestuário, alimentação e 
tratamento de saúde. 

Nos 40 anos de sua existência, tem realizado dignificante trabalho social 
em relação aos idosos carentes. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
No 1.204/2000, do Deputado João Leite e outros, solicitando seja 

manifestado o repúdio dos parlamentares mineiros às ações do Secretário de 
Segurança Pública, por haver pressionado o Presidente da CPI do 
Narcotráfico a não exercer suas funções e acusado a Comissão de estar 
sendo manipulada pela "ala radical do PT". (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

No 1.205/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando a 
transcrição nos anais da Casa dos artigos "Maxwell Avalia Ida de Itamar aos 
EUA", publicado no jornal "O Tempo" de 12/3/2000, e "Imagem 9e MG Não 
Melhora", publicado na "Folha de S. Paulo" de 10/3/2000. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

N° 1.206/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado com vistas à liberação de recursos financeiros par? 
que se solucionem as constantes inundações no Município de Uberaba. (-A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 1.207/2000, do Deputado José Milton, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Faculdade de Direito d~ 
Conselheiro Lafaiete pela comemoração de seus 30 anos de fundação. (-A 
Comissão de Educação.) 

N° 1.208/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município 
de São Lourenço pela comemoração de seus 73 anos de emancipação 
político-administrativa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Oradores Inscritos 
~ O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar. 
E' O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, senhores componentes da 
o 
"' Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhores da imprensa, servidores desta ;;:; 
o Casa, meus caros telespectadores da TV Assembléia, cada vez mais 
:; presente nos lares mineiros, neste 22 de março comemora-se um dos dias 

·< mais importantes da história, pois se enaltece o que representa a 
e 
o sobrevivência da vida em nosso planeta. Dia 22 de março é o Dia Mundial da 
~ Água, data criada pela ONU para chamar atenção para o problema da 
o 

E 
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escassez de recursos hídricos, em futuro mais próximo do que a 
humanidade imagina. _ . 0 rte, 

Hoje, valoriza-se o petróleo como se nao se pudesse v1~er sem trans~a do 
sem a industria que gira em torno desse produto. Guerre1a-se por cau do 
petróleo, mudam-se as economias dos países. No entanto, esquece-se 
valor da água, ela, sim, fonte da vida. rtar a 

Só nos últimos tempos, com o vigor necessário, começou-se a despe . rio 
consciência sobre a importância da água, bem insubstituível, como 0 propse 
oxigênio. Mais da metade dos grandes rios do mundo encontra:se~ 
atualmente, poluída. Milhares de refugiados, não de guerras, n:as de pai nto 
que não têm água, procuram outros lugares para sobreviver. Vtnte por ceber 
da população mundial já vive dificuldades de acesso a água segura de bAf ·c~ 
enquanto 50% não têm condições sanitárias seguras, notadamente na n 
e na Ásia ocidental. no 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, caso não haja m~danç_a de 
padrão atual de consumo, duas de cada três pessoas viverão em s1tuaçao 
racionamento de água, já no ano 2025. . s 

Srs. Deputados, do total das águas existentes no planeta, 97% são aguam 
salgadas, sobrando 3% de água doce, estando 2,3% depositados ~ 
geleiras; apenas 1% é de aguas superficiais e subterrâneas. O Brasil de.te;n 
12% das reservas hídricas mundiais, número esse que, à primeira vts a, 
parece enorme. No entanto, se não mudarmos o nosso comportamento, se 
continuarmos a destruir nossas florestas, se continuarmos a poluir nossas 
águas, em pouco tempo estaremos caminhando, como em outros lugares, 
para um processo de desertificação. Nossa Amazônia já foi batizada de 
"pulmão do mundo", linguagem poética, mas de beleza ímpar. Nossa terra, s~ 
mantivermos acesa nossa consciência sobre preservação ambiental, podera, 
amanhã, merecer o apelido de "bebedouro do mundo". 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Em Minas Gerais, localizam-se as mais importantes nascentes 
hidrográficas do País, como as do São Francisco do Grande, do Doce, do 
Paraíba,_ do ~araiba do Sul e do Jequitinhonh~, por isso mesmo ~os~o 
Estado e constd~rado a "caixa d'água" do País. Não basta ao Instituto Mtnetro 
de Gestão das Aguas - IGAM - planejar e administrar as ações direcionadas 
à preservação da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos. Há que 
se manter um programa permanente de políticas públicas em busca da 
preservação do_ manancial do Estado, despertando uma reflexão que envolva 
toda a populaçao, conscientizando a todos sobre a preservação ambiental. 

Ao realizarmos e~ Minas Gerais a 13 Conferência das Águas, no período 
de 22 a 25 deste mes, estamos chamando a atenção de todo 0 País, e talv~z 
do mundo, sobre o assunto, que vem sendo considerado o maior desafiO 
para o século XXI: usar corretamente e salvar as águas do planeta. 

\ 
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A esta Assembléia Legislativa, notadamente por meio da Comissão de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais, da qual tenho a honra de participar, 
cabe papel cada vez mais importante: a necessidade de, dia a dia, semana a 
semana, mês a mês, legislatura a legislatura, manter o debate e a discussão 
sobre o tema, buscar idéias e soluções para os problemas ambientais e 
também conclamar a população a participar dessa maravilhosa guerra em 
prol da preservação da vida e da natureza. 

Gostaria também de aproveitar a oportunidade nesta tarde para registrar 
nos anais da Casa os nossos votos de congratulações com toda a 
c~m~nidade de Santa Luzia, cidade que tanta história traz para todos nós 
n:~n~1ros e que no, último sábado, completou 308 anos de existência, de 
his~oria. Gostaríamos de cumprimentar o Prefeito Municipal, o Calixto, nosso 
am1go, a todos os Vereadores, a todas as Lideranças. Enfim, a toda a 
comunidade os nossos votos de felicidades, e que Santa Luzia continue 
sendo para todos nós mineiros um exemplo de luta e de história. Muito 
obrigado. . 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, membros da imprensa, alguns motivos trazem-me a 
~sta tribuna nesta tarde. Primeiro, quero falar sobre uma comunicação que fiz 
a Mesa da Casa, dando ciência do falecimento do Pe. Alfonso Pastare, 
ocorrido no dia 17/3/2000, em Vitória, no Espírito Santo. Trabalhou na região 
Noroeste de Minas, Paracatu, Unaí e, ultimamente, em Arinos. Prestou 
grandes serviços não só à Igreja, mas à sociedade como um todo, pelo 
trabalho de conscientização política e social que desenvolvia principalmente 
em duas áreas específicas - na Pastoral Carcerária e no Movimento de 
Casais e de Família. · 

Se não me engano, fundou perto de 150 comunidades em Arinos. 
C~rtamente foi o responsável pela evangelização de milhares de pessoas 

~ nao só no Estado, mas também por todos os lugares por onde passou. O Pe . 
. .., Alfonso Pastare tinha uma maneira própria e peculiar de evangelizar. 
~ Expressamos o nosso sentimento de pesar e estamos solicitando que a Casa 
! comunique-se com seus familiares, para apresentar nossas condolências. 
~ Temos certeza de que 0 Pe. Alfonso Pastare já colhe na glória os frutos 
~ daquilo que semeou. Inclusive, Paulo diz no final de sua carreira -e acho que 
~ vale para o Padre Alfonso Pastare: "Combati o bom combate. Terminei a 
~ minha carreira. Guardei a fé. Agora me resta receber a palma da vitória que 
.~ me está reservada desde antes da fundação do mundo. Não somente a mim, 
~ mas a todos aqueles que crêem". Certamente, o Pe. Alfonso Pastare já está 
~ no céu, usufruindo de todas essas maravilhas. Ficou dois anos com um 
~ Câncer no cérebro e finalmente veio a falecer. Para aqueles que crêem, não :: 
í 
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há morte, mas passagem da morte para a vida. 
O segundo motivo que me traz a este Plenário é 0 ato que celebram?s, ~a 

segunda-feira próxima passada, na sede do Diretório Estadual do PartidO 
0 

PSDB, uma solenidade que muito me emocionou e honrou contando com as ' ·dente presenças de S. Exa. o ex-Governador Eduardo Azeredo, do Presl 
Regional do partido, Deputado Federal Carlos Mosconi, do Deputado R?meu 
Queiroz e do Deputado Aécio Neves· enfim todo 0 diretório, as zonals, os 
diretórios municipais, os nossos companheir~s e amigos de Assembléia e de 
partido, o nosso Líder e tantos outros Líderes estavam presentes, o que me 
honrou muito. 

Nesta tarde, gostaria de fazer esse comunicado de que fazemos pa~e 
no~amente do PSDB, partido que me cedeu a legenda na minha primelr~ 
legislatura, quando fomos eleitos no primeiro mandato de Deputado Estad~a · 
Após ser eleito pelo PSDB, por ter uma motivação muito forte pela d~ut~lna 
social cristã, um dos fatores decisivos para a minha entrada na vida publica, 
verificando as legendas existentes e percebendo que ainda não havia uma 
que defendesse integralmente a doutrina social cristã mobilizamos toda a 
liderança do Brasil ligados a nós e conseguimos organi;ar e criar o Partido da 
Solidariedade Nacional - PSN. 

Nesta caminhada conseguimos nos reeleger, pelo PSN. lnfelizme~te, 
fomos atropelados por um outro grupo de humanistas, chamado Partido 
Humanista Democrático, que, não tendo conseguido seu registro, . num 
primeiro momento, disse que iria se unir a nós, somar força, o que ate nos 
teria alegrado. 

Mas, num processo que consideramos até antidemocrático e antiético, 
mudaram o nome da legenda: deixou de ser Partido da Solidarieda~e 
Nacional para se tornar Partido Humanista da Solidariedade. Por nao 
concordar com a proposta do humanismo puro, porque acreditamos e 
defendemos o humanismo cristão, o homem na sua dignidade, imagem e 
semelhança de Deus, jamais defenderíamos a ideologia do homem como 
centro, deixando Deus em segundo plano. A nosso proposta é Deus e os 
homens. Não é o homem sem Deus. 

Em razão disso, em razão de ter discordado desse processo, em razão _de 
termos tentado mudar e retomar a legenda anterior e não termos conse~u.'~0 
sucesso, por não concordarmos com essa nova proposta doutnnana 
ideológica, desfiliamo-nos do PHS, já que não mais existia o PSN. 

Senti-me muito honrado e quero, de público, agradecer a todos os partidos 
que me convidaram para participar deles, todos compostos por pessoas 
honradas, respeitáveis. Como tinha que escolher um cujo componente 
ideológico fosse fundamental para minha atuação política, não tinha outro 
caminho, senão o de retornar para onde tinha iniciado a minha caminhada. 
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Escolhi o PSDB, por todas as razões e por acreditar que estava muito 
próximo daquilo que a doutrina social cristã defendia. 

Então, apesar de ser um partido que está sendo perseguido em Minas 
Gerais, apesar de ser um partido que, neste Governo, tem todas as portas 
fechadas, lacradas, cerradas e, mais do que isso, apesar de sofrer 
perseguição de sua parte, não vi motivos suficientes para um impedimento. 

Pelo contrário, acredito que, pelas nossas convicções, conseguiremos abrir 
caminho. Até a palavra de Deus fala, em Romanos, que aquilo que não 
procede da convicção é pecado. Minha convicção é a de que devo continuar 
com esses companheiros, com esta proposta, lutando junto no 
aprimoramento daquilo que se fizer necessário. Estamos unidos a todos os 
companheiros para o aprimoramento dessa doutrina social-democrática. 
Esse era o comunicado que gostaria de fazer, apresentando meus 
agradecimentos pelas palavras elogiosas de todos e pela acolhida calorosa 
recebida pelos companheiros. 

Concedo aparte ao Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Amigo Deputado Miguel Martini, 

em nome da Liderança do PSDB, gostaria de saudar V. Exa. neste momento 
histórico em que retoma às acomodações dos tucanos, nesta Casa, embora 
sempre tenha militado junto conosco, com denodo, honestidade, bravura e, 
sobretudo, com sua inteligência, competência, fazendo-nos orgulhar de sua 
pessoa. V. Exa. tem lutado para aperfeiçoar a principal peça que o Legislativo 
tem a oferecer ao povo mineiro, neste momento de globalização, que é a luta 
pela LDO, pelo orçamento participativo, por um orçamento mais próximo da 
realidade. Reconhecemos o trabalho de V. Exa., as emendas que tem 
apresentado nesta Casa no sentido de aperfeiçoar a nossa capacidade de 
adaptação na busca de convivência digna para todos os mineiros. Portanto, 
por tudo isso e por esta Assembléia, que hoje tem o orgulho de ter em V. 
Exa. o comandante máximo das Assembléias Estaduais, que busca maior 
participação nas atividades da União, mais uma vez gostaríamos de saudá-
lo, pedindo a Deus que lhe dê muita saúde para continuarmos trabalhando 
em prol da construção do bem-estar do povo de Minas Gerais. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Agradeço o aparte. Quero, 
Deputado Miguel Martini, em meu nome e no da Liderança da Minoria, como 
seu companheiro do PSDB, dar-lhe as boas-vindas. A presença do Deputado 
Miguel Martini em qualquer partido, independentemente de qual seja, desde 
que comungue com suas idéias socialistas, avançadas, em favor da 
população, seria uma honra. Essa honra coube ao PSDB, com o seu retorno, 
e quero que V. Exa. conte com todos nós, seus companheiros, para que 

~ continuemos a missão de fazer uma oposição sadia, responsável, firme, 
mostrando que Minas Gerais precisa, acima de tudo, de abraçar o 

V> 
V> 

2 

. / 



706 

principalmente as causas sociais. Parabéns! Seja bem-vindo. 
O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado, qu~~o 

cumprimentá-lo dizendo que nós do PSDB sentimo-nos orgulhosos de te-
0 

' ' · sua como companheiro de partido e o recebemos de braços abertos, poiS d 
volta é um orgulho e uma honra para todos nós. Esperamos estar lutan ° 
juntos, a favor dos interesses de Minas, em defesa da democracia. . 

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputados Amilcar Martl~s, 
Hely Tarqüínio e Carlos Pimenta. Recebo essas manifestações com mUlto 
orgulho e carinho e sei que as palavras de V.Exas. são muito mais um gesto 
amigo do que propriamente resultado da competência e do nosso 
merecimento. Consideramo-nos bastante frágeis e limitados, mas, como 
fazemos em todos os lugares por onde passamos, procuramos, com ~tic~, 
seriedade, afinco e determinação cumprir e desempenhar bem nossa mlssao 
e nosso papel, procurando engrandecer o grupo do qual fazemos parte. 

Para encerrar, gostaria de deixar bem claro que este Deputado, 0 

Deputado Alberto Bejani e o Deputado João Leite receberam ameaça~ .de 
pessoas dizendo que não querem que investiguemos os processos licitato:los 
do Governo Estadual. Essa foi a ameaça feita pelo telefone. Queremos dizer 
que estamos tomando todas as providências cabíveis em relação ao cas.o, 
mas que isso não nos desanima, pelo contrário, nos estimula ainda mais, 
principalmente porque, a partir das denúncias, temos segurança e certeza de 
que outras coisas ilegais estão sendo praticadas neste Estado e queremos 
tudo colocar em pratos limpos. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, peço vênia a V. Exa. para 
apresentar o assunto, em razão da urgência, como uma questão de ordem. 
Estava inscrito para fazer um pronunciamento a respeito do descarrilam~~to 
dos trens ocorrido no dia de ontem, no Bairro Caetano Furquim, onde ~anos 
vagões pegaram fogo, causando transtorno imenso à região leste da c1dade, 
no Casa Branca. Estou com o requerimento à Comissão de Transportes, para 
trazer a esta Casa o Presidente da empresa, Sr. Álcio Passos Ferreira, para 
se pronunciar a respeito desta questão. O próprio Ministro disse que, por 
sorte, não aconteceu uma catástrofe. 

Faço essa questão de ordem, perguntando a V. Exa. se realmente nós, que 
estamos inscritos para falar nesse pequeno expediente, teremos 
oportunidade para isso. 

O Sr. Presidente - Obviamente, todos os Deputados inscritos no Gra_nde 
Expediente terão oportunidade de falar, se não for hoje, será amanha. A 
Presidência negociou com os Líderes da Maioria e da Minoria exatamente 
porque está havendo uma programação hoje, na Assembléia, que deveria ser 
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realizada no Plenário, mas, em função do esforço concentrado que 
estamos fazendo, a Presidência julgou por bem realizá-la no teatro. Mas o 
número de pessoas interessadas no assunto é muito grande, o teatro já está 
lotado, com pessoas esperando do lado de fora para entrar. A Presidência, 
então, conseguiu negociar com a Situação e com a Oposição. 

Vamos, então, suspender a reunião, com os efeitos que isso trará, 
naturalmente, como a contagem de prazos, etc., para trazer os debates que 
estão acontecendo no teatro para o Plenário. V. Exa. já registrou, já deu 
pleno conhecimento do assunto; a TV Assembléia já cobriu. Amanhã V. Exa. 
poderá complementar seu pronunciamento. 

~ 
~ 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
apenas, com essa questão de ordem, oficializar e comunicar aos Deputados 
que os Líderes das Bancadas do PFL e do PSDB requerem, à PMMG, dando 
ciência do fato à Polícia Federal, com a urgência que o caso exige, 
providências necessárias para garantia de vida aos Deputados Alberto 
Bejani, Miguel Martini, João Leite e suas respectivas famílias, diante de 
ameaças que vêm sofrendo, através de telefone, em seus gabinetes e em 
suas residências, em virtude da atuação parlamentar que têm desenvolvido 
nesta Casa. Encaminhamos essa comunicação ao Presidente, que já 
deliberou sobre ela, mas gostaríamos de dizer que os Deputados desta Casa 
precisam de toda a segurança para atuar com liberdade no mister de 
representar o povo condignamente. Por isso mesmo, estamos solicitando 
isso ao Presidente, emergencialmente. Ele já nos atendeu. Gostaria de 
agradecer-lhe a permissão concedida para que, fora do regulamento, 
fizéssemos essa comunicação, porque isso não seria questão de ordem 
neste momento. Ele aquiesceu, informou que tomará as providências e que já 
determinou sejam tomadas as medidas cabíveis e urgentes junto ao 
Comando da PMMG e a outros setores, de acordo com a necessidade dos 
desdobramentos dessa denúncia. Então, gostaríamos de agradecer ao 
Presidente e de, ao mesmo tempo, apresentar a nossa preocupação quanto 
ao que pode ser uma simples ameaça, mas que, na verdade, pode 
materializar-se em um fato desagradável de agressão ou até de morte com 
relação a um Deputado. Pedimos as providências cabíveis e urgentes. Mais 
uma vez, reafirmamos esse pedido, em nome da Oposição e contando com o 
apoio de todos os parlamentares. A nossa missão não pode ser obstruída por 
qualquer pessoa ou por problema partidário, mas devemos cumpri-la nesta 
Casa. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que encaminhou ao Sr. Corregedor, 

Deputado Antônio Júlio, para as medidas cabíveis e urgentes junto ao 
Comando da PMMG, requerimento dos Deputados Sebastião Navarro Vieira 



e Hely Tarqüínio, em que solicitam proteção policial para os DeputadoS 
Alberto Bejani, Miguel Martini e João Leite. 
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários a 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para 

realização do Ciclo de Debates "Nossas Águas, Nossas Vidas". 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
23 Parte (Ordem do Dia) 

23 Fase 2a 
O Sr. Preside~te - A_Presidência p~ssa à 23 ~arte da reunião, em sua A 

Fas~, __co~ a ~~~cussao e a votaçao da materia constante _na pauta. há 
Pres1denc1a venf1ca, de plano, que não há "quorum" para votaçao, mas 0 

para a discussão das matérias constantes na pauta. 
Discussão de Proposições . -

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único do Veto Total à Proposlçao ' ·t· seu de Lei n° 14.241. A Comissão Especial perdeu o prazo para em1 Ir 
parecer. A Presidência, nos termos do § 2° do art. 145, c/c o art. 22~. ?0 

Regimento Interno, designa relator do matéria o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva e indaga de S. Exa. se se encontra em condições de emitir seu parec~r. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Estou em condições, Sr. Presidente. E 0 

seguinte o meu parecer: 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI W 14.241 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art .. 9..?· 

VIl, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opõs veto total à Pr?poslçao 
de Lei no 14.241, que institui o Programa de Proteção a V1t1mas e 
Testemunhas de Infrações Penais. 

Por meio da Mensagem n° 79/2000, publicada em 8/1/2000, foi o veto 
encaminhado à apreciação desta Casa Legislativa. Vencido o pra.zo da 
Comissão Especial para emissão de parecer, foi a proposição inciUida na 
ordem do dia, e este Deputado, designado relator, nos termos do art. 141, c/c 
o art. 145, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ainda que a proposição de lei encaminhada para sanção do Governador do 

Estado represente medida de suma importância no combate à impu~ida.de e 
ao crime organizado, entendemos que as razões de ordem const1tuc1onal 
alegadas para o veto estão fundamentadas e se justificam plenamente. 

Com efeito, a inexistência de previsão de verbas para o custeio do 
programa que se pretende instituir, exigida pela Constituição do Estad? no 
seu art. 161, I, faz marcar a proposição pela inconstitucionalidade. Tam~e~ a 
criação de conselho deliberativo, composto por membros do poder publiCO 
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estadual, fere o art. 66, 111, "e", da Constituição do Estado, pois se trata de 
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não há como 
desconhecer, portanto, o obstáculo intransponível representado por essas 
razões, apontadas pelo Governador na mensagem em que encaminhou a 
esta Casa o veto total à matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela manutenção do veto total oposto pelo 

Governador do Estado à Proposição de Lei no 14.241. 
Sala das Reuniões, 21 de março de 2000. 
Este é o meu parecer, Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, verificando de plano que 

não há Deputados nem sequer para a discussão, solicito o encerramento dos 
trabalhos. 

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 
20 horas, e de amanhã, dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Amilcar Martins, Cristiano Canedo e Luiz Menezes. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Amilcar Martins, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 
Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 586/99 no 2° 
turno e que o Deputado Cristiano Canêdo foi designado relator da matéria. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de parecer 
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário. Com a palavra, o 
Deputado Cristiano Canêdo emite parecer sobre o Projeto de Lei no 586/99, 
no 2° turno, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 

~ Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava - Amilcar 

Martins. 
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro 
Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Rogério Correia e Rêmolo Aloise, 
membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado 
Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. O Presidente comunica o 
recebimento de ofício do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de 
Negócios da Caixa Econômica Federal, e informa o recebimento das 
seguintes proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: 
Projetos de Lei n°s 649 e 597/99 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) e 599/99 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Vem à mesa requerimento 
do Deputado Olinto Godinho solicitando a retirada da pauta da reunião do 
Projeto de Lei n° 487/99. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 
2° turno, dos Projetos de Lei n°s 177/99 na forma do vencido no 1° turno 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto); 66/99 na forma do vencido no 1° turno 
(relator: Deputado Márcio Cunha); 284/99 na forma do vencido no 1° turno 
(relator: Deputado Rogério Correia); e, no 1° turno, 596/99, na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado (relator: Deputado Rogério Correia). Durante 
as discussões do Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei Complementar n° 
11/99 e do Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 227/99, o Deputado 
Rogério Correia apresenta requerimentos solicitando o adiamento da 
discussão de cada um dos pareceres. Da mesma forma, durante a discussão 
do Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei n° 467/99, o Deputado Eduardo 
Hermeto apresenta requerimento em que solicita o adiamento da discussão. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia, na qual é aprovado o Requerimento n° 1.061/2000, 
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da Deputada Elaine Matozinhos. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É 
apresentado requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita que 
a Comissão agilize a apuração técnico-administrativa das obras anunciadas 
em vista da recente enchente no Sul do Estado e que se proceda à análise 
detalhada dos preços das empreiteiras envolvidas, bem como à análise da 
necessidade de emergência em cada contrato assinado. Também é 
apresentado requerimento de autoria dos Deputados Miguel Martini e Mauro 
Lobo solicitando seja realizada inspeção das obras emergenciais em rodovias 
no Sul de Minas, autorizadas pelo Governador do Estado, e que seja 
analisado todo o processo de autorização junto ao DER-MG e à Secretaria de 
Estado da Fazenda. O Presidente, devido à semelhança das proposições, faz 
anexar o segundo requerimento ao primeiro. Colocado em votação, é o 
requerimento do Deputado Rogério Correia aprovado, sendo voto vencido os 
Deputados Eduardo Hermeto e Rêmolo Aloise. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Olinto Godinho - Eduardo 

Hermeto. 
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia primeiro de março de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Dimas 
Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Encontram-se presentes também os Deputados Miguel Martini, Dalmo 
Ribeiro Silva, Eduardo Hermeto, Doutor Viana e João Paulo. A Presidência, 
informa que a reunião se destina a discutir o processo de transferência do 
CEASA e da CASEMG, do Estado para a União e apreciar matérias 

"' ~ constantes na pauta. A Presidência procede à leitura de ofícios do Presidente 
~ da CUT, publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2000, e do Presidente 
~ do Sindicato Rural de Monte Azul, publicado no "Diário do Legislativo" de 
~ 24/2/2000. O Presidente designa o Deputado Luiz Fernando Faria para 
-~ relatar, no 1° turno, o Projeto de Lei r 0 787/2000, do Governador do Estado. 

c ~ O Deputado Miguel Martini apresenta requerimento solicitando seja 
~ convidado o Sr. Cássio Robson de Melo, comerciante do CEASA, para 

~ 
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participar de reunião desta Comissão. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs Hilton 
Secundino Alves e Magno Simões de Brito, representantes da Secretaria da 
Fazenda; Wander Melo e Sebastião Domingues, respectivamente, Presidente 
e Superintendente da Associação Comercial da CEASA; José Abalém Neto e 
Juarez de Oliveira Lima, Presidente e Vice-Presidente do SINTRAG; José 
Carlos Campello de Castro, representante da Secretaria Municipal de 
Abastecimento de Belo Horizonte; Waldyr Pascoal Filho, da EMATER-MG; 
Gualter Martins, representante da Associação dos Funcionaria da CEASA; 
Antônio Lopes Rodrigues, Presidente da Associação Recreativa e 
Beneficente dos Empregados da CEASA; e Cássio Robson de Melo, 
comerciante filiado à Associação Comercial da CEASA. Em seguida, os 
autores dos requerimentos que originaram a reunião, Deputados João Batista 
de Oliveira e Paulo Piau, tecem comentários sobre a questão. O Sr. Hilton 
Secundino Alves, da Secretaria da Fazenda, faz exposição sobre o tema e, a 
seguir, abre-se amplo debate com a participação de todos os presentes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrada esta fase, a Presidência 
submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.095, 
1.096, 1.097 e 1.101/2000, desta Comissão, os quais são aprovados. Logo 
após, o Deputado Paulo Piau apresenta requerimento solicitando seja 
convidado o Delegado Regional da Delegacia do Trabalho em Minas Gerais 
para prestar esclarecimentos sobre o projeto Condomínio de Empregadores 
Rurais. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissão, 22 de março de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Márcio Kangussu- Maria José Haueisen. 

ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Ás nove horas e trinta minutos do dia dois de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Adelmo 
Carneiro Leão, Agostinho Patrús, Carlos Pimenta, Cristiano Canêdo e Jorge 
Eduardo de Oliveira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Marcelo Gonçalves e Marco Régis. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência distribui os 
Projetos de Lei n°S 34 e 37/ 99 ao Deputado Cristiano Canêdo, 607/99 ao 
Deputado Edson Rezende e 615 e 681/99 ao Deputado Carlos Pimenta. A 
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seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é 
aprovado em turno único, o Requerimento no 1.098/2000. Ato contínuo, o 
Presidente passa à discussão e à votação dos Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s: 286/99, do Deputado Djalma Diniz; e 658/99, do 
Deputado Paulo Piau . A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação 
de proposições da Comissão. Neste ínterim, o Deputado Edson Rezende 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Cristiano Canêdo, para 
apresentar requerimento de sua autoria. O Deputado Edson Rezende 
apresenta requerimento em que solicita audiência pública da Comissão em 
conjunto com as Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho, Previdência 
e Ação Social, na cidade de Timóteo, para debater questões relacionadas 
com as recentes demissões e o número excessivo de acidentes de trabalho 
na Companhia Siderúrgica Acesita. Submetido à votação, é este 
requerimento aprovado. Ao retomar a Presidência, o Deputado Marcelo 
Gonçalves apresenta requerimento em que solicita seja enviado à diretora do 
Hospital João de Deus, em Divinópolis, pedido de explicação sobre fato 
ocorrido nesse Hospital em 28/2/2000, envolvendo a paciente Olinda Feja 
Faria. Submetido a votação, é este requerimento aprovado. Prosseguindo, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende, informa que a reunião se destina à 
apresentação da Cartilha sobre os Medicamentos Genéricos. O Presidente 
convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados: Srs. Rilke 
Novato Públio, Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais, Ricardo Menezes Macedo, Presidente do Sindicado dos Médicos de 
Minas Gerais, Marcelo Sizenando de Almeida, Presidente do Sindicado dos 
Farmacêuticos de Minas Gerais, Cláudio de Souza, Secretário do Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais, João Batista Gomes Soares, 
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Danilo Santana, 
Presidente da Associação Brasileira de Consumidores, e Christiano Barsante, 
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. O Deputado 
Edson Rezende faz uso da palavra para justificar o motivo pelo qual formulou 
o convite. Participam dos debates todos os convidados acima mencionados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Adelmo Carneiro Leão -

Cristiano Canêdo. 
ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
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Às dez horas do dia dois de março de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio, Adelmo 
Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e Paulo Piau, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento 
das proposições a seguir relacionadas, para as quais designou relatores: 
Projetos de Lei n°s 812, 817 e 830/2000, Deputado Ermano Batista; 814, 818 
e 821/2000, Deputado Antônio Júlio; 811, 826, 828 e 829/2000, Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; 816, 825, 831 e 833/2000, Deputado Agostinho 
Silveira; 815, 820 e 823/2000, Deputado Eduardo Daladier; 810, 819 e 
822/2000, Deputado lrani Barbosa; 813, 827 e 832/2000 e Projeto de Lei 
Complementar n° 23/2000, Deputado Paulo Piau. 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 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 703/99 (relator: 
Deputado Agostinho Silveira); 702/99, este na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); e 774/99 (relator: Deputado Paulo 
Piau) e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e 
pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 651/99 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira). O Projeto de Lei n° 785/2000, que recebeu parecer do relator, 
Deputado Antônio Júlio, concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade, teve sua discussão adiada em virtude de pedido de vista 
solicitado pelo Deputado Paulo Piau. Passa-se à fase de discussão e votação 
de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 778/99 (relator: Deputado Antônio Júlio) e 
780/99 (relator: Deputado Paulo Piau). Nos termos regimentais, a Presidência 
determina o envio do Projeto de Lei n° 651/99 ao Plenário para a 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, 16 de março de. 2000. 
Ermano · Batista, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Eduardo 

Daladier. 
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ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 

Às dez horas e quinze minutos do dia dois de março de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, 
Cristiano Canêdo, Cabo Morais, João Paulo, Márcio Kangussu e Sargento 
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a finalidade da 
reunião é apreciar o relatório final da Comissão, que foi lido na reunião 
anterior, e dá prosseguimento à discussão do documento. Nesta fase, todos 
os membros da Comissão fazem uso da palavra. Submetido a votação, é 
aprovado o relatório final. Em cumprimento ao art. 114 do Regimento Interno, 
o Presidente determina o encaminhamento do relatório final à Mesa da 
Assemb!éia. Após, suspende a reunião por cinco minutos para a lavratura da 
ata da reunião. Reabertos os trabalhos, dispensa a leitura da ata, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Antônio Roberto, Presidente - Cristiano Canêdo - Cabo Morais - João Paulo 

- Márcio Kangussu - SarQ_ento Rodrigues. . 
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO NARCOTRAFICO 

Às quinze horas do dia dois de março do ano dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Paulo Piau, José 
Henrique, Maria Tereza Lara, Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta 
(substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da 
Liderança da Minoria), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José 
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a ouvir o depoimento do Sr. Wesley da 
Silva, Tabelião do Cartório do 2° Ofício de Notas de Betim, e a tratar de 
assuntos da Comissão. O Presidente registra a presença do Dr. Ariosvaldo 
Campos Pires, advogado do Sr. Wesley da Silva, informa ao intimado as 
implicações constitucionais e legais da CPI e do depoimento, concede a 
palavra a ele para apresentar suas qualificações civis e para suas 
considerações iniciais. A seguir, o Presidente passa a palavra aos membros 
da CPI para que façam seus questionamentos. Após o depoimento e as 
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considerações finais do depoente, o Presidente suspende os trabalhos 
para que o intimado possa se retirar. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
indaga aos parlamentares se desejam apresentar algum requerimento. São 
apresentados e aprovados quatro requerimentos. De autoria do Deputado 
Paulo Piau, solicitando seja convidado o Sr. Elcimar Geraldo da Silva, policial 
civil e Vereador por Dores do lndaiá, para prestar esclarecimentos sobre o 
combate ao narcotráfico. Os demais requerimentos, dos Deputados Sargento 
Rodrigues, Paulo Piau e Marcelo Gonçalves, solicitam sejam feitas visitas às 
autoridades judiciais e policiais e a entidades afins dos Municípios de 
Governador Valadares, Uberlândia e Divinópolis. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento 

Rodrigues - José Henrique. 
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia quatorze de março de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Aílton Vilela e José Henrique, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, 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 matérias constantes na pauta. Encerrada a 1a Parte da reunião, a 
Presidência passa à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário. Usando da 
palavra, o Deputado Aílton Vilela, relator, no 1° turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 10/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pelo Presidente. Em 
seguida, a Presidência submete a votação, cada um por sua vez, e são 
aprovados os Requerimentos n°s 1.146/2000, do Deputado Fábio Avelar, 
1.152, 1.153 e 1.154/2000, do Deputado João Batista de Oliveira. 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, 21 de março de 2000. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela - Antônio Júlio. . 
ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
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Às dez horas do dia quatorze de março do ano dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Luiz Menezes e Ronaldo 
Canabrava, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Deputado Ivo José informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e, em seguida, procede à 
leitura de fax da Sra. Lutiana Nacur Lorentz, Procuradora do Trabalho, em 
que convida os membros desta Comissão para participarem de uma reunião 
no dia 16/3/2000, ocasião em que será realizada a votação do Regimento 
Interno do Fórum Estadual de Saúde e Segurança do Trabalhador em Minas 
Gerais. Ato contínuo, designa os relatores das seguintes matérias: Projeto de 
Lei n° 703/99, Deputado Luiz Menezes, e 702/99, Deputado Ronaldo 
Canabrava. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O 
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei 
n° 663/99 (relator: Deputado Cristiano Canêdo) com a Emenda no 1, o qual é 
aprovado. Após, submete a votação o Requerimento n° 1.134/2000, que é 
aprovado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. O Presidente lê requerimento do 
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizado debate público para 
se discutir a jornada de trabalho e o salário mínimo. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. A seguir, o Deputado Ivo José transfere a 
Presidência ao Deputado Ronaldo Canabrava e apresenta requerimentos nos 
quais solicita seja realizado debate público para se discutir o trabalho infantil 
em Minas Gerais e a legislação trabalhista; sejam realizadas audiências 
públicas para se discutir o Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
em relação aos projetos e programas para combate ao desemprego, os 
programas de geração de emprego e renda no setor rural, a política creditícia 
como alternativa de geração de emprego e renda, a política de assistência 
social "versus" o assistencialismo; e para se discutir o Projeto de Lei no 
703/99, que cria o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de 
Renda do Estado de Minas Gerais. Submetido a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado Ivo José 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, 21 de março de 2000. 
Ivo José Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes - Cristiano 

Canêdo. 
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Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de março do ano dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine 
Matozinhos 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 Bené 
Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente, Deputado 
João Paulo, informa que a reunião se destina a debater a forma de incidência 
do ICMS sobre os serviços de telefonia prestados e lançados na conta de 
consumo. Esclarece, também, que serão ouvidos na reunião os Srs. Antônio 
Wilson Ventura Lugon, advogado, representando o Sr. Augusto César 
Thomaz, Gerente do Departamento Jurídico da EMBRATEL; João Alberto 
Vizzotto, Assessor Especial, representando o Sr. José Augusto Trópia Reis, 
Secretário de Estado da Fazenda; Vicente de Paula Lima, advogado; Giovani 
Paschoal Ferreira, Supervisor da Produção de Faturamento da TELEMAR-
MG, representando o Sr. Ricardo Henrique de Mello Fonseca, Diretor de 
Mercado Consumidor da TELEMAR; José Moreira da Silva Ribeiro, Gerente 
de Relações Empresariais e Regulamentação da Telemig Celular; Armênio 
Lopes Correia, Gerente de Tributos, representando o Sr. Luiz Gonzaga Leal, 
Diretor Superintendente da Telemig Celular. Após, o Presidente tece 
considerações relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, passa a 
palavra aos convidados. Cada um faz sua exposição, e eles respondem às 
perguntas formuladas pelo Deputado João Paulo, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
João Paulo, Presidente- Elaine Matozinhos - Bené Guedes. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA UEMG 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de março de 
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Tereza 
Lara, Amilcar Martins, Edson Rezende e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc", 
Deputada Maria Tereza Lara, 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 Amilcar Martins para atuar como escrutinador. Procedendo-se à 
contagem dos votos, registram-se quatro cédulas de votação, sendo eleita 
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Presidente a Deputada Maria Tereza Lara, e Vice-Presidente, o Deputado 
José Henrique, ambos com quatro votos. A Presidente "ad hoc" dá posse ao 
Vice-Presidente eleito, que, após, empossa a Deputada Maria Tereza Lara na 
Presidência da Comissão. A Presidente agradece a confiança nela 
depositada, designa como relator o Deputado Edson Rezende e sugere o 
horário de quinta-feira, às 14h30min, para realização das reuniões ordinárias, 
o qual é aprovado pelos parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Maria Tereza Lara, Presidente- Amilcar Martins- Edson Rezende. 

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quinze horas do dia quatorze de março de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Márcio Cunha, Pastor 
George e Eduardo Hermeto (substituindo este ao Deputado Alberto Bejani, 
por indicação da Liderança do PFL), 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 
Eduardo Hermeto, 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. Prosseguindo, passa à leitura de correspondência do Presidente da 
Câmara Municipal de Juiz de Fora, Vereador Paulo Rogério dos Santos, 
encaminhando o pronunciamento do Vereador Júlio Carlos Gasparette, 
referente à entrevista do Presidente do BNDES sobre a política do Banco 
quanto a financiamentos para empresas nacionais e estrangeiras. Esgotada a 
1 a Parte da Reunião, a presidência passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita 
à apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado Pastor George, relator, 
no 1° turno, do Projeto de Lei n° 722/99, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Márcio Cunha, que emite parecer pela sua aprovação. Submetido 
a discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidente passa à 23 Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria de 
deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Projeto de Lei n° 758/99, cujo relator, Deputado Márcio Cunha, 
emitira parecer pela aprovação com emenda n° 1 da Comissão de Justiça. A 
Presidente, a seguir, submete a votação, e são aprovados, cada uma por sua 

~ vez, os Requerimentos n°s 1.147 e 1.139/2000. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
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Comissão. São aprovados dois requerimentos, sendo o primeiro do 
Deputado Márcio Cunha, em que pede seja realizada audiência pública no 
Município de Três Marias, com o objetivo de discutir a potencialidade do 
turismo cultural nessa cidade e na região; o segundo, da Deputada Maria 
Olívia, em que pede sejam convidados os organizadores do Vôo dos 500 
Anos, para informarem sobre a programação do evento. 

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, 21 de março de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Pastor George -Alberto Bejani - Márcio Cunha. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 

14.258, 14.330 E 14.333 
Às quinze horas e trinta minutos do dia quatorze de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, Márcio 
Cunha, Sebastião Costa e Antônio Carlos Andrada (membros da supracitada 
Comissão). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, ~ qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, informa que a 
reunião se destina a apreciar os pareceres para turno único do Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.258 e do Veto Parcial às Proposições de Lei n°s 
14.330 e 14.333. Com a palavra, o relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, 
emite parecer pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.258. 
Colocado em discussão e em votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, 
o relator, Deputado Sebastião Costa, emite parecer pela rejeição do Veto 
Parcial à Proposição de Lei n° 14.330. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Com a palavra, o relator, Deputado Márcio Cunha, emite 
parecer pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.333. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos por cinco minutos 
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a 
leitura da ata, dando-a por aprovada, agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Márcio Kangussu, Presidente - Márcio Cunha - Sebastião Costa - Antônio 

Carlos Andrada. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
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Às dezesseis horas do dia quatorze de março de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Aílton Vilela, 
Antônio Júlio e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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 os pareceres dos relatores aos 
Vetos Parciais às Proposições de Lei n°s 14.261, 14.270 e 14.277. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela manutenção dos Vetos Parciais às Proposições 
de Lei n°s 14.261 (relator: Deputado Doutor Viana) e 14.277 (relator: 
Deputado Antônio Júlio) e pela rejeição do Veto Parcial à Proposição de Lei 
n° 14.270 (relator: Deputado Aílton Vilela). 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, a 
Presidência solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata. 
Atendendo a requerimento do Deputado Doutor Viana, a Presidência 
dispensa sua leitura, considera-a aprovada, solicita aos Deputados que a 
subscrevam e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Aílton Vilela - Doutor 

Viana. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
14.326 

Às dezessete horas do dia quatorze de março do ano dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Bené 
Guedes e Antônio Carlos Andrada, 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 
Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 

E por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
~ Presidente, Deputado Bené Guedes, informa que a reunião se destina a 
ii; apreciar o parecer do relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, ao Veto o 

:; Total à Proposição de Lei n° 14.326. Com a palavra, o relator emite parecer 
·~ que conclui pela rejeição ao veto. Submetido a discussão e votação, é o 
~ parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
~ a presença dos parlamentares, suspende a reunião por alguns minutos, para 
~ 

E" 
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que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência 
solicita ao Deputado Luiz de Menezes que proceda à leitura da ata. 
Atendendo a requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, a 
Presidência dispensa a sua leitura, considera a ata aprovada, solicita aos 
Deputados que a subscrevam e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Bené Guedes, Presidente - Luiz Menezes -Antônio Carlos Andrada. 

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia quinze de março do ano dois mil, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Edson Rezende, João Pinto 
Ribeiro e João Leite (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, 
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei n° 
640/99, do Deputado João Leite, que trata da política estadual de incentivo 
ao esporte, e apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente informa 
que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva comunicou, por escrito, que não 
compareceria à reunião por se encontrar em viagem ao Município de Pouso 
Alegre. Dando seqüência, o Presidente convida a tomar assento à mesa dos 
trabalhos os Srs. lvair Nogueira, Secretário de Estado dos Esportes; Cláudio 
Boschi, do Conselho Estadual de Educação Física; e Raimundo Marques 
Nascimento Neto, Presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia; e informa 
que o Sr. Pablo Juan Greco, Diretor da Escola de Educação física da UFMG, 
não pode comparecer por motivo de doença. A seguir, o Presidente passa a 
palavra ao autor do requerimento que motivou o debate e do projeto de lei 
mencionado, Deputado João Leite, para suas considerações iniciais. 
Concede também a palavra aos demais convidados. Segue-se amplo debate, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Durante a fase dos debates, fazem 
uso da palavra os Srs. Maurício Magalhães, preparador físico; Carlos Antônio 
Rios, Presidente da Federação Mineira de Vôlei; Geraldo Ediberto, 
Presidente da Federação de Clubes; Sérgio Zeck Coelho, Presidente do 
Minas Tênis Clube; Ivan Bonfim, da Federação Mineira de Ginástica; Oscar 
Dias Corrêa, da diretoria do Minas Tênis Clube; Gustavo Souza Mourão, da 
assessoria jurídica da Federação Mineira de Hipismo; Marcelo Caldeira Dias, 
Presidente da Federação Mineira de Futebol Society; César Pacheco, do 
Jornal "O Tempo"; Décio Abrão Filho, Presidente da Federação Mineira de 
Boliche; e Urbano Brochado, Vice-Presidente do Minas Tênis Clube. Após as 
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considerações finais dos presentes, o Presidente agradece a presença 
dos convidados e do público e suspende a reunião para que os convidados 
possam se retirar. O Presidente, verificando a inexistência de "quórum" para 
o prosseguimento dos trabalhos, deixa de reabrir a reunião, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de março 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A ESCOLHA DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas do dia quinze de março do ano dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Marcelo Gonçalves, Luiz 
Fernando Faria e Dimas Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Agostinho Patrús, Álvaro Antônio e 
Elmo Braz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Aílton 
Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a proceder à 
argüição pública dos Deputados Elmo Braz e Agostinho Patrús, indicados 
para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e, se possível, 
a apreciar o parecer do relator. O Presidente convida a compor a Mesa o 
Deputado Elmo Braz, a quem passa a palavra, para que possa fazer suas 
considerações iniciais. A seguir, os Deputados Luiz Fernando Faria, Marcelo 
Gonçalves e Aílton Vilela formulam perguntas ao candidato, cada um por sua 
vez, as quais são respondidas pelo argüido, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Procedida à arguição pública, o Presidente agradece a 
presença do indicado e suspende a reunião por 5 minutos. Às 16h1 Omin, são 
reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Aílton Vilela, Luiz 
Fernando_Faria, Marcelo Gonçalves, Elmo Braz, Dimas Rodrigues, Agostinho 
Patrús e Alvaro Antônio. O Presidente convida a compor a Mesa o Deputado 
Agostinho Patrús, a quem passa a palavra, para que possa fazer suas 
considerações iniciais. A seguir, os Deputados Luiz Fernando Faria, Marcelo 
Gonçalves e Aílton Vilela formulam perguntas ao candidato, cada um por sua 
vez, as quais são respondidas pelo Deputado Agostinho Patrús, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Após a argüição, o Presidente indaga ao 
relator, Deputado Luiz Fernando Faria, se está em condições de emitir seus 
pareceres sobre os Requerimentos n°s 1.039, 1.040, 1.042 e 1.043/2000. O 
relator informa que fará uso do prazo regimental para emitir os pareceres. 
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, dia 21/3/2000, às 15 horas, conforme o edital a ser publicado, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes. 
ATA DA 14a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às vinte horas e dez minutos do dia quinze de março do ano dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro 
Lobo, Adelmo Carneiro Leão, Dinis Pinheiro, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Dimas Rodrigues, Antônio Andrade, Luiz Fernando Faria, Eduardo Brandão, 
Paulo Pettersen, Carlos Pimenta, Bilac Pinto, Edson Rezende, João Leite, 
Paulo Piau, Alberto Pinto Coelho, Luiz Tadeu Leite, Jorge Eduardo de 
Oliveira, Aílton Vilela e Elaine Matozinhos. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
ouvir o Sr. João Baptista Magro Filho, Superintendente-Geral da FHEMIG, 
com a finalidade de se obterem esclarecimentos acerca das denúncias 
veiculadas na mídia com relação a processos licitatórios daquela autarquia e 
outras possíveis irregularidades. O Presidente convida a comporem a Mesa 
os Srs. Henrique Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil; Armando 
Costa, Secretário de Estado da Saúde; Saulo Moreira, Secretário Particular 
do Governador do Estado; João Baptista Magro Filho, Superintendente-Geral 
da FHEMIG; Leornardo Cardoso, Jésus Fernandes, Sônia Cardoso e Múcio 
Leão, Diretores da FHEMIG. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao 
convidado, Sr. João Batista Magro Filho, que faz seus esclarecimentos 
acerca do assunto supracitado. Após o pronunciamento do Superintendente-
Geral da FHEMIG, o Presidente suspende a reunião para que o convidado 
seja ouvido em Plenário. Às 23h50min, não havendo "quorum" para a 
reabertura da reunião, a Presidência convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Olinto Godinho - Eduardo 

Hermeto. 
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 
Às vinte horas do dia dezesseis de março do ano dois mil, comparecem no 
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fórum de Governador Valadares os Deputados Marcelo Gonçalves, Paulo 
Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Mrcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado josé Henrique, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a dar 
prosseguimento ao depoimento do Sr. Walter Costa Vila Real e a ouvir o Sr. 
Jaider Costa Vila Real. Após ser ouvido o Sr. Walter Costa Vila Real, o 
Presidente suspende os trabalhos e convoca o outro depoente. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente procede à leitura dos dipositivos legais pertinentes às 
CPis, concede a palavra ao intimado para suas considerações iniciais e aos 
membros da Comissão para os seus questionamentos. Segue-se o 
interrogatório, conforme consta nas notas taquigráficas. Ao final do 
depoimento e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Governador Valadares, 17 de março de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento 

Rodrigues - José Henrique. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A ESCOLHA DO CONSELHEIRO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Às quinze horas do dia vinte e um de março do ano dois mil, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Luiz Menezes e Luiz 
Fernando Faria. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Aílton 
Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina à 
apreciação dos pareceres sobre os Requerimentos n°s 1.039/2000, do 
Deputado Ermano Batista e outros; 1.040/2000, do Deputado Elmo Braz e 
outros; 1.042/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, e 
1.043/2000, do Deputado Agostinho Patrús e outros. Em seguida o Deputado 
Luiz Fernando Faria procede à leitura de seus pareceres sobre os 
Requerimentos n°s 1.042, 1.039, 1.040 e 1.043/2000, mediante os quais 
considera os candidatos - Sr. Alexandre Bossi Queiroz e Deputados Ermano 
Batista, Elmo Braz e Agostinho Patrús - aptos para o exercício do cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas, podendo candidatarem-se para o 
preenchimento da vaga, em eleição a ser realizada no Plenário desta Casa. 
Submetidos a discução e votação, são os pareceres aprovados. A 
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Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para que seja lavrada esta 
ata. Reabertos os trabalhos, a Presidência, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata, 
considera-a aprovada, solícita aos Deputados que a subscrevam, agradece a 
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 709/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Maurí Torres, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora 
da Saúde da Cidade de Dom Sílvério, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua jurídícidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou ao projeto a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Obras entidade Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde 

da Cidade de Dom Sílvérío tem a finalidade de zelar pela saúde e pelo bem-
estar das pessoas carentes da comunidade. Ampara as mães, as crianças, 
os jovens, colaborando com o poder público na educação e na instrução 
primária e secundária de seus assistidos. 

Considerando-se a relevância dos serviços prestados pela entidade, é 
oportuno que ela seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 709/99 com a Emenda n° 1, 

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 711/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Elaíne Matozinhos, tem por 

objetivo instituir o Dia Estadual dos Surdos, a ser comemorado em 26 de 
setembro. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma em 
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que foi apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete agora a esta 
Comissão apreciá-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, XIV, "d", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A fixação da data comemorativa do Dia Estadual dos Surdos, prevista no 

projeto de lei sob comento, constitui iniciativa de grande importância, pois 
traduz o anseio das pessoas portadoras de deficiência física por uma 
integração que lhes permita não apenas colocar em evidência suas 
limitações, mas, sobretudo, superar os desafios que defrontam no dia-a-dia. 

A medida proposta representa um passo significativo em busca dessa 
integração, uma vez que os portadores de deficiência auditiva têm 
aumentado sua participação efetiva na sociedade, até mesmo no mercado de 
trabalho. 

Vale ressaltar, ainda, que a escolha da data comemorativa - dia 26 de 
setembro - vai ao encontro da vontade da Federação Nacional de Educação 
e Integração dos Surdos, já que, em 1857, com o nome de Instituto dos 
Surdos e Mudos do Rio de Janeiro, atual Instituto Nacional de Educação de 
Surdos - INÊS -, foi criada a primeira escola para deficientes auditivos no 
País. 

Conclusão 
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 711/99 na forma 

apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 3, APRESENTADA EM 1° TURNO, AO 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 37/99 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 37/99 dispõe 

sobre a criação de cães no Estado e dá outras providências. 
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. 

A seguir, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão de Direitos 
Humanos, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com 
a Emenda n°1, que apresentou. 

Em seguida, a matéria foi apreciada pela Comissão de Saúde, que opinou 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda n° 1, 

e 
~ da Comissão de Direitos Humanos, e apresentou-lhe a Emenda n° 2. 
~ Finalmente, a matéria foi submetida à Comissão de Meio Ambiente e 
V> :: 
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Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 e 2. 

Levada a proposição a Plenário, foi apresentada pelo Deputado João Paulo 
a Emenda n° 3, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos 
do art. 188, § 2°, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emenda em pauta tem por escopo acrescentar ao substitutivo norma que 

proíbe a criação ou manutenção de cão de qualquer raça em apartamento 
residencial. 

A Constituição da República Federativa do Brasil declara, no inciso X de 
seu art. 5°, que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação". Mais adiante, no inciso XI do mesmo 
art. 5°, o constituinte federal assevera que "a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial". Por fim, garantiu o legislador 
constituinte o direito de propriedade e a função social desta, em se tratando 
de propriedade imóvel. Nesse ponto, cumpre lembrar que a competência 
para legislar sobre direito civil é privativa da União. 

A menção aos dispositivos constitucionais destacados e a sua transcrição 
têm por escopo situar a matéria objeto da emenda na esfera dos Direitos e 
Garantias Fundamentais assegurados na Carta Magna. Significa dizer que 
está consagrado na lei fundamental e suprema do Estado brasileiro o direito 
à intimidade e à vida privada. José Afonso da Silva prefere utilizar a 
expressão "direito à privacidade", "num sentido genérico e amplo, de modo a 
abarcar todas essas manifestações da esfera íntima, privada e da 
personalidade, que o texto constitucional em exame consagrou". (Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 9a edição, 1993, Malheiros Editores, p. 188.) 
Ainda conforme a doutrina do constitucionalista, a esfera de inviolabilidade 
desse direito é ampla, pois que "abrange o modo de vida doméstico, nas 
relações familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, imagem, 
pensamentos, segredos e, bem assim, as origens e planos futuros do 
indivíduo". (Curso de Direito Constitucional Positivo, 9a edição, 1993, 
Malheiros Editores, p. 189.) Ainda segundo a doutrina destacada, o direito à 
intimidade é quase sempre considerado sinônimo de direito à privacidade. 

Ao estatuir que a "casa é o asilo inviolável do indivíduo", continua o ilustre 
constitucionalista, "a Carta Magna está reconhecendo que o homem tem 
direito fundamental a um lugar em que, só ou com sua família, gozará de 
uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser respeitada como 
sagrada manifestação da pessoa humana. A casa como asilo inviolável 
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comporta o direito de vida doméstica livre de intromissão estranha, o que 
caracteriza a liberdade das relações familiares (a liberdade de viver junto sob 
o mesmo teto), as relações entre pais e seus filhos menores, as relações 
entre os dois sexos". (Curso de Direito Constitucional Positivo, 9a edição, 
1993, Malheiros Editores, p. 189.) Por fim, temos que "é, também, inviolável a 
vida privada". A Constituição deu destaque ao conceito, para que seja mais 
abrangente, como conjunto de modo de ser e viver, como direito de o 
indivíduo viver sua própria vida". "A vida interior, que se debruça sobre a 
mesma pessoa, sobre os membros de sua família, sobre seus amigos, é a 
que integra o conceito de vida privada, inviolável nos termos da Constituição". 
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 9a edição, 1993, Malheiros Editores, 
p. 190.) 

Tendo por mira a consagração desses direitos na Constituição da 
República e considerando o princípio da supremacia da Constituição, vale 
dizer que é nela que se acham insculpidas as normas fundamentais do 
Estado, colocadas no vértice do sistema jurídico do País. Assim sendo, 
nenhuma norma infraconstitucional tem o condão de invalidar tais direitos. 
Todavia, há que se conjeturar sobre o largo alcance desses direitos. São eles 
ilimitados? Naturalmente que não. Nesse ponto é que são elaboradas as leis 
civis, privativas da União, que vão delinear o verdadeiro alcance do direito de 
propriedade e sua aliança com o direito à privacidade. E, em nenhuma 
dessas searas, tem o Estado o direito de adentrar por meio de suas leis, pois 
que lhe falta a autorização maior que advém da Constituição Federal. 

Proibir a criação de animal de pequeno porte em apartamentos por meio de 
lei estadual é desacatar os princípios fundamentais do direito à propriedade, 
à vida privada e à intimidade, constitucionalmente assegurados. Como se 
não bastasse, incide o legislador estadual em flagrante vício de 
inconstitucionalidade por ausência da autorização indispensável da Carta 
Magna para legislar sobre essa matéria. 

Por outro lado, sábio foi o legislador federal ao restringir às áreas comuns o 
poder de decisão das assembléias condominiais, bem como ao vedar o uso 
das unidades autônomas de forma nociva ou perigosa ao sossego, à 
salubridade e à segurança dos demais condôminos, conforme preceitua o art. 
10, 111, da Lei Federal n° 4.591, de 16/12/64. Também o Código Civil, no seu 
art. 554, dispõe sobre o tema, garantindo ao proprietário ou inquilino de um 
prédio o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa 
prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam. Ambas as 
normas citadas foram recepcionadas pela Constituição Federal porque 
harmonizadas com os princípios e direitos individuais e coletivos por ela 

~ asseverados. De fato, a saúde e a segurança são direitos igualmente 
consagrados na Carta Magna, os quais, em última análise, vão constituir as o 
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linhas limítrofes para o exercício dos direitos à propriedade, à privacidade 
e à intimidade. Somente a ofensa aos primeiros é que poderá respaldar a 
restrição dos segundos. Todavia, saliente-se, restringir não significa vedar, 
mas, sim, impor limites. Estes deverão, necessariamente, estar pautados no 
bom senso, no senso comum, nos bons costumes, e no respeito à 
individualidade de cada um. Nos condomínios de apartamentos, somente os 
condôminos têm legitimidade para deliberar sobre a matéria, porque são eles 
os proprietários ou detentores da posse daquele bem, no qual vivem e 
convivem. 

A jurisprudência tem manifestado entendimento pacífico sobre a questão, 
decidindo, em muitos casos, em favor do proprietário do animal, mesmo em 
situações que contradizem dispositivos rígidos estabelecidos na convenção 
condominial. Como exemplo dessa situação citamos os processos n°s: 
98.001.10558, julgado em 27/1 0/98; 96.001.05908, julgado em 12/11 /96; 
96.001.02575, julgado em 22/5/96; 93.001.04408, julgado em 23/11/93; 
89.001.02333, julgado em 17/4/90; 86.001.02934, julgado em 17/3/87; todos 
apreciados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em todos esses casos a 
justiça fundamentou sua decisão no acatamento das cláusulas legais que 
condicionam a permanência do animal. Assim, não ficando comprovado que 
o animal se constitua em fator de insegurança, intranqüilidade ou 
desconforto, não logrou êxito a pretensão de desalijá-lo. 

À luz, pois, de todos esses argumentos e diante da flagrante 
inconveniência da proposição em exame, apresentamos a seguinte 
conclusão. 

Conclusão 
Diante dos argumentos expostos, somos pela rejeição da Emenda n° 3, 

apresentada em Plenário, no 1° turno, ao Substitutivo n°1 ao Projeto de Lei no 
37/99. 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 615/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe institui a 
obrigatoriedade de realização de exames de prevenção de câncer de 
próstata nos hospitais e centros de saúde da rede pública estadual. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/99, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado quanto ao mérito, em conformidade com o 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, XI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O escopo da propos1çao sob exame é instituir a obrigatoriedade de 

realização gratuita de exames para o diagnóstico precoce do câncer de 
próstata nos hospitais e centros de saúde da rede pública estadual. 

Sendo a prevenção de doenças, a proteção e a recuperação da saúde 
iniciativas a serem implementadas pelo poder público, entendemos como 
válida e importante a proposição. Como a cura efetiva do câncer é uma das 
fronteiras a serem ainda transpostas pela medicina, é necessário que sejam 
empreendidas pelo poder público ações sistêmicas para o controle da 
doença. Dentre as ações possíveis, segundo a literatura médica, o 
diagnóstico precoce apresenta-se como a mais eficaz, e, por essa razão, 
louvamos a iniciativa do projeto em análise. 

No entanto, a despeito de concordarmos que há grande incidência de 
câncer de próstata entre a população, entendemos que o projeto deverá ser 
ampliado, contemplando o tratamento da doença de modo geral, aí incluído o 
diagnóstico precoce. 

Isso posto, oferecemos como alternativa à proposição uma política para o 
tratamento do câncer, incluindo todos os procedimentos adequados à 
prevenção do desenvolvimento da doença e o seu acompanhamento nos 
casos de incidência. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de Lei 

n° 615/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre o tratamento e o diagnóstico precoce do câncer. 
Art. 1° - O Estado manterá, observada a sua competência no âmbito do 

Sistema Único de Saúde- SUS -, as condições necessárias para a realização 
do tratamento e do diagnóstico precoce do câncer. 

Art. 2°- Com base no disposto no art. 1° desta lei, o Estado assegurará: 
I - tratamento cirúrgico curativo ao paciente portador de câncer, quando 

indicado; 
11 - tratamento medicamentoso ao paciente comprovadamente portador da 

doença; 
111 -acompanhamento psicológico e assistência social a todos os pacientes; 
IV - indicação de unidade de referência para atendimento de crianças e 

adolescentes portadores da doença; 
V- realização de ações de diagnóstico precoce e curativas, que incluam: 
a) disseminação da informação sobre a doença, por meio de campanhas 

educativas divulgadas na mídia; 
b) exames preventivos de rotina, exames laboratoriais e exames 

complementares; 
c) práticas que garantam educação continuada, orientação de profissionais 



de saúde e de multiplicadores de informação. 
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Art. 3° - As unidades de saúde e os laboratórios responsáveis pelo 
diagnóstico e pelo tratamento enviarão ao órgão estadual competente os 
dados necessários ao controle epidemiológico dos casos atendidos. 

Art. 4° - Os postos de atendimento encaminharão agentes de saúde à 
residência do portador da doença que interromper o acompanhamento 
médico e cuja moradia esteja situada na área de abrangência da unidade. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de: 

I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado da Saúde; 
11 - recursos transferidos por meio de convênios firmados com órgãos 

federais; 
111 - doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas ou 

privadas, nacionais e estrangeiras; 
IV - outras fontes. 
Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Cristiano Canêdo -

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 681/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em comento, de autoria do Deputado Gil Pereira, tem o 
escopo de autorizar a Fundação Ezequiel Dias a fornecer medicamentos 
diretamente às entidades filantrópicas que prestem assistência médica ou 
social no Estado. 

Publicado em 19/11/99, foi o projeto aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e distribuído a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em estudo visa a criar mais um mecanismo de acesso a 

medicamentos por parte da população carente, com a intermediação de 
entidades filantrópicas e o fornecimento pela Fundação Ezequiel Dias -
FUNED. 

A atual crise no preço de medicamentos e a importância intrínseca desses 
produtos na vida das pessoas indicam a necessidade de integração entre o 
Estado e o chamado Terceiro Setor na busca de complementaridade para a 
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solução desse grave problema social. 

A assistência à saúde é uma atividade não exclusiva do Estado, ou seja, é 
uma das áreas em que o poder público atua simultaneamente com outras 
organizações públicas não estatais e privadas. 

Sendo a aquisição de medicamentos um dos aspectos cruciais para a 
população carente, tem o projeto o mérito de facilitá-la com a intermediação 
das entidades filantrópicas na distribuição desses produtos. As entidades 
assistenciais da sociedade civil que atuam na área médica ou social são 
organizações mais próximas às comunidades por elas atendidas, podendo, 
assim, promover a agilidade do poder público no atendimento a elas, 
desconcentrando e descentralizando as ações da Diretoria de Remédios da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Reforçando o papel do sistema legal instituído pelo Estado como 
reconhecedor da legitimidade das ações voluntárias da sociedade civil, o 
autor inclui ainda no projeto a necessidade de reconhecimento das entidades 
como de utilidade pública, bem como seu cadastramento junto à FUNED. 
Isso acresce critérios ao estabelecimento da parceria, garantindo a 
possibilidade de fiscalização. 

Isso posto, reconhecemos como meritória e oportuna a proposição em 
análise. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 681/99, 

no 1° turno. 
Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 646/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em tela torna 
obrigatória a afixação, em hospitais e clínicas, de cartaz com informações 
sobre os procedimentos a serem adotados em caso de óbito de pacientes. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 30/10/99, foi o projeto enviado à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta Comissão, para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem por objetivo tornar obrigatória a afixação, em 

hospitais e clínicas, de cartaz com informações sobre os procedimentos a 
serem adotados em caso de óbito de paciente. 
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O autor do projeto sinaliza para a ocorrência de diversos casos de 

irregularidade quanto aos procedimentos em questão, principalmente no que 
se refere ao recebimento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre- DPVAT. 

A Lei Estadual n° 11.977, de 9/11/95, dispõe sobre a obrigatoriedade da 
divulgação de informações sobre o DPVAT. A proposição em tela, por sua 
vez, amplia o conteúdo das informações a serem dadas aos familiares ou 
responsáveis quanto às medidas a serem tomadas em caso de óbito de 
pacientes, principalmente no que se refere à liberação e traslado do corpo e 
ao serviço gratuito disponível para o sepultamento. 

A proposição em comento guarda seu mérito ao permitir que os usuários 
dos serviços de saúde possam estar mais atentos ao adequado 
encaminhamento dos casos de óbito. 

Nesse sentido, o projeto de lei apresentado vem instrumentalizar, quanto à 
temática específica, o disposto no inciso XIV do art. 5° da Constituição 
Federal, que assegura a todos o acesso à informação. 

No intuito de evitar a repetição de legislação tratando da mesma matéria, 
apresentamos a Emenda n° 1, ao projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 646/99 com a 

Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

O parágrafo único do art. 1° passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1°- ...................................... . 
Parágrafo único - Os cartazes serão confeccionados e distribuídos pela 

administração pública e trarão informações detalhadas sobre a liberação e o 
traslado do corpo e sobre o serviço gratuito disponível para o sepultamento.". 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 706/99 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por objetivo 
aprovar previamente, em cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica, a qual 
teve o processo instruído pela Fundação Rural Mineira - Colonização e 
Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS. 

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 18, de 17/6/93, que 
disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e 
Justiça apreciar preliminarmente o projeto, manifestando-se por sua 
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão colegiado 
emitir parecer sobre o assunto, nos lindes estabelecidos no art. 102, XI, "e", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em causa trata da aprovação prévia da legitimação, em favor de 

Orlinda Gomes do Nascimento e Vitória Régis Nascimento Lima, de porção 
de terra rural situada no lugar denominado Fazenda Vitoriosa - São Simão, 
no Município de Almenara. 

Essa medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro, que 
atribuiu ao Estado o papel de "promover o bem-estar do homem que vive do 
trabalho da terra e fixá-lo no campo", conforme o art. 247, "caput", da Carta 
Estadual. 

Em consonância com essa diretriz constitucional, queremos expressar o 
nosso apoio às legitimações de terra devoluta, especialmente quando elas se 
concretizam mediante a venda preferencial do imóvel ao posseiro primário, 
pois foi ele quem, de fato, participou ativamente do processo de 
desbravamento do território mineiro. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução no 

706/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente e relator - Márcio Kangussu - Maria José 

Haueisen. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 34/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, 
objetiva instituir a garantia do controle, pelos órgãos públicos do Estado, do 
nível de aflatoxinas em alimentos destinados ao consumo humano. 

A proposição,.aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1° com a 
Emenda n° 1, volta agora a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno, nos termos do art. 189, § 1°, ele o art. 102, XI, do Regimento Interno. 

~ Anexa está a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
E Fundamentação 
~ A proposição em exame visa à garantia do controle do nível de aflatoxinas 
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em alimentos destinados ao consumo humano adquiridos por órgãos 
públicos. 

São sobejamente conhecidos os efeitos prejudiciais das aflatoxinas no 
.= g_ organismo; reveste-se a matéria, portanto, da maior importância no que se 
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obedece ao disposto constitucionalmente sobre o tema. Ratificamos, pois, 
a posição externada por esta Comissão no 1° turno, embora julguemos que o 
projeto ainda possa ser aprimorado, pelos motivos que passamos a expor. 

A alteração inserida no Substitutivo n° 1, no 1° turno, não deixa claro o que 
se entende por quantidade razoável do produto. Entendemos que tal 
definição não pode ficar a critério do fornecedor, pois se trata de uma 
questão de saúde pública, cabendo ao poder público o estabelecimento dos 
parâmetros adequados. Entendemos, ainda, desnecessária a referência, no 
art. 3° do projeto, ao endereço do depósito dos produtos contaminados, por 
entendermos que se trata de uma exigência procedimental dispensável no 
texto da lei. Por essas razões, e para promover a adequação dos demais 
dispositivos do projeto a essa especificação pretendida, estamos 
apresentando emendas ao vencido no 1 o turno. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

no 34/99 na forma do vencido no 1° turno com as seguintes emendas n°s 1, 2 
e 3. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - A adequação do produto à exigência estabelecida no art. 1 o desta 

lei será verificada mediante exame laboratorial a ser realizado sem ônus para 
o Estado, nas condições e nos limites definidos em decreto.". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - Na hipótese de os alimentos referidos no art. 1° desta lei se 

revelarem inadequados ao consumo humano, os resultados do exame 
laboratorial mencionado no art. 2° serão encaminhados, pelo adquirente, no 
prazo de dois dias contados de seu recebimento, ao órgão competente, com 
vistas à adoção das medidas legais.". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao inciso 111 do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- .................................. .. 
111 -suspensão, pelo prazo de um ano a contar da data do recebimento do 

resultado conclusivo do exame laboratorial, da participação em processo 
licitatório para fornecimento de alimento ao poder público.". 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 34/99 
Dispõe sobre o controle do nível de aflatoxinas em alimentos adquiridos 
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pelo Estado para consumo humano. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado somente procederá à aquisição de milho, feijão, 

amendoim, soja, sementes de algodão ou girassol "in natura" ou de alimentos 
formulados com esses grãos, para consumo humano, quando o nível de 
concentração de aflatoxinas nesses produtos estiver em conformidade com o 
estabelecido pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos 
ou outra que venha a substituí-la. 

Art. 2° - Serão realizados exames laboratoriais quando a quantidade do 
produto justificar os gastos. 

Art. 3° - Na hipótese de os alimentos referidos no art.1 o desta lei se 
revelarem inadequados ao consumo humano, os resultados do laudo 
laboratorial e da contraprova bem como o endereço do depósito dos produtos 
serão encaminhados, pelo adquirente, ao órgão competente, no prazo de 
dois dias contados do recebimento da contraprova laboratorial, com vistas à 
adoção das medidas legais. 

Art. 4°- O fornecedor cujos produtos não estiverem em conformidade com 
o disposto no art. 1° desta lei ficam sujeitos, na forma do regulamento, às 
seguintes penalidades: 

I - advertência; 
11 - multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da proposta de venda; 
111 - suspensão, pelo prazo de um ano a contar da data do resultado da 

contraprova laboratorial, da participação em processo licitatório para 
fornecimento de alimentos ao poder público. 

Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de multas serão 
destinados ao Programa de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado 
da Saúde. 

Art. 5° - Os produtos inadequados ao consumo humano poderão ser 
utilizados para outros fins, desde que submetidos a tratamento e aprovados 
pelo órgão fiscalizador competente. 

Parágrafo único - Os produtos não utilizados serão depositados em aterros 
sanitários e destruídos, a expensas do fornecedor e sob a fiscalização do 
órgão de saúde competente. 

Art. 6° - O órgão público estadual beneficiado com a doação de alimentos 
arcará com as despesas decorrentes do exame laboratorial do produto. 

§ 1° - Caso se verifique a inadequação ao consumo humano de produtos 
doados nos termos desta lei, o fato será comunicado pelo donatário ao órgão 
competente. 

§ 2°- Na hipótese prevista no § 1°, compete ao doador o cumprimento do 
~ disposto no art. 5° desta lei. 
o 
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Art. 7° - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei, de 
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responsabilidade do poder público, correrão por conta de dotações 
consignadas no orçamento do Estado. 

Art. ao - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados de 
sua vigência. 

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 239/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição em epígrafe, do Deputado Antônio Carlos Andrada, fixa 

normas para o ensino superior no sistema estadual de ensino. 
A matéria foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 e com a 

Emenda n° 2, ambos desta Comissão, retornando, agora, a fim de receber 
parecer para o 2° turno, em cumprimento às disposições regimentais. Cabe-
nos, ainda, apresentar a redação do vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei aqui examinado, cujo teor fere disposições da Lei Federal 

no 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trata de 
matéria complexa, de competência privativa da União, conforme estabelece o 
art. 22, inciso XXIV, da Carta Federal. 

No entanto, cabe ao Estado a competência legislativa concorrente, nos 
termos do art. 24, IX, da referida Constituição, e a citada lei determina, em 
seu art. 18, que os entes federados adaptem sua legislação de ensino às 
suas disposições. 

A proposição em exame foi aprovada no 1 o turno, na forma de substitutivo 
por nós apresentado com vistas ao aprimoramento do projeto original, 
sanando alguns vícios nele detectados e adaptando-o à terminologia vigente. 
Buscamos, ainda, escoimá-lo da repetição desnecessária de comandos já 
expressos na lei federal. 

Por outro lado, consideramos que a Emenda n° 2, tal como foi aprovada no 
1° turno, é redundante, reproduzindo conteúdo já expresso em outro 
dispositivo do texto aprovado, conforme se pode verificar pela leitura do 
inciso I do § 2° do art. 12. 

Objetivando eliminar a repetição observada, sugerimos duas emendas, a 
primeira incidindo sobre o citado inciso 1 do § 2° do art. 12, e a segunda 
suprimindo o conteúdo da Emenda n° 2. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 239/99 na 

forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se ao inciso I do§ 1° do art. 12 a seguinte redação: 
"Art.12- ................................................................ . 
§ 10- ········································································ 
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, entendida esta como o 

conjunto dos "campi" por elas mantidos, cursos e programas de educação 
superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, 
quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o parágrafo único do art. 3°. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente e relator - Antônio Carlos Andrada - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 239/99 
Fixa normas para o ensino superior no sistema estadual de ensino de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Do Ensino Superior 

Art. 1° - A educação superior tem por objetivo a pesquisa e o 
desenvolvimento das ciências, das letras e das artes e a formação de 
profissionais de nível universitário, segundo as normas gerais da legislação 
federal e o disposto nesta lei. 

Art. 2°- O ensino superior, indissociável da pesquisa e da extensão, será 
ministrado em universidades, centros universitários e, excepcionalmente, em 
estabelecimentos isolados e outras entidades educacionais. 

Art. 3° - As universidades e centros universitários gozam de autonomia 
didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida 
segundo seus estatutos e a legislação competente. 

Parágrafo único - Sem prejuízo de outras atribuições, no exercício de sua 
autonomia, poderão as universidades, em sua sede, entendida esta como o 
conjunto dos "campi" por elas mantidos, criar, organizar e extinguir cursos e 
programas de educação superior, currículos, planos, projetos de pesquisa e 
tudo o mais previsto em seus estatutos. 

Art. 4° - A organização e o funcionamento das universidades e centros 
universitários serão disciplinados em estatutos e regimentos, que poderão ser 
alterados pelos órgãos competentes. 

Art. 5° - As universidades poderão ser organizadas mediante a reunião de 
estabelecimentos ou estruturação direta, segundo projeto devidamente 
informado, ficando sujeitas ao credenciamento por meio de parecer do 
Conselho Estadual de Educação - CEE -, ouvida, se necessário, a Secretaria 
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de Estado da Educação, por intermédio de seu setor competente. 

Art. 6° - Será livre a associação de instituições públicas e particulares de 
ensino superior numa mesma entidade, em conformidade com a legislação 
vigente. 

Art. 7°- São instituições de ensino superior do sistema estadual: 
I - universidades; 
11- centros universitários de ensino; 
111 -faculdades integradas; 
IV - faculdades isoladas; 
V- institutos superiores de educação; 
VI - instituições superiores ou escolas superiores. 
Art. 8° - São centros universitários de ensino as instituições de ensino 

superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais áreas de conhecimento, 
que se caracterizam pelo nível do ensino oferecido, comprovado pela 
qualificação de seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico 
oferecidas à comunidade escolar. 

Parágrafo único - Constituem faculdades integradas aquelas que articulam 
seus serviços burocráticos em uma única entidade, para servir e apoiar vários 
cursos superiores, sob a responsabilidade de um Diretor-Geral e órgãos 
coletivos que tenham subscrito o documento de integração. 

Art. 9° - Os cursos devidamente autorizados, na forma desta lei, deverão 
iniciar suas atividades acadêmicas, salvo motivo de força maior, no prazo 
máximo de doze meses, contados a partir da data da publicação desta lei, 
findo o qual será revogado o ato de autorização, ficando vedada, nesse 
período, a transferência do curso autorizado para outra instituição ou 
entidade. 

Art. 1 O - As instituições credenciadas como universidades terão oito anos 
para cumprir integralmente as condições estabelecidas nesta lei, observado o 
seguinte: 

I - no final do primeiro ano de vigência desta lei, as universidades deverão 
comprovar que promoveram a revisão de seus estatutos de forma a adequá-
los às exigências da Lei n° 9.394, de 1996, especialmente no que tange ao 
parágrafo único do art. 53; 

11 - até o final do oitavo ano de vigência desta lei, as atuais universidades 
deverão comprovar que: 

a) pelo menos um terço dos docentes cumpre regime de tempo integral; 
b) no mínimo um terço do corpo docente possui titulação de mestrado ou 

doutorado; 
111 -o descumprimento dos requisitos fixados neste artigo poderá, caso não 

haja justificação plausível, resultar na reclassificação provisória da 
universidade como centro universitário de ensino, até nova avaliação positiva, 
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a ser por ela solicitada. 

Art. 11 - São cursos de pós-graduação "stricto sensu" os de mestrado e os 
de doutorado reconhecidos e avaliados na forma da lei. 

Art. 12- As universidades, em princípio, organizar-se-ão com as seguintes 
características: 

I -unidade de administração e meios de funcionamento; 
11 - estrutura orgânica com departamentos ou órgãos mais amplos e 

flexíveis; 
111 -unidade de funções de ensino, pesquisa e extensão, sem a duplicação 

de meios para fins idênticos ou equivalentes; 
IV - racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos 

materiais e humanos; 
V - universalidade de campo, pelo cultivo de áreas fundamentais dos 

conhecimentos humanos, estudados em si mesmo ou em razão de ulteriores 
aplicações, e de uma ou mais áreas técnico-profissionais; 

VI -flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais 
e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e 
programas de pesquisa; 

VIl- extensão universitária promovida em áreas carentes e que apresentem 
traços de subdesenvolvimento, coincidindo, se possível, com a ação social 
programada; 

VIII- um ou vários "campi" de atuação. 
§ 1° - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 

sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 

educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da 
União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

11 - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes; 

111 - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas, de acordo com a capacidade institucional e as 
exigências de seu meio; 

V - elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, em. consonância com 
as normas gerais atinentes; 

VI -conferir graus, diplomas e outros títulos; 
VIl- firmar contratos, acordos e convênios; 
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos 

referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar 
rendimentos, conforme dispositivos institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor, na forma prevista no ato de 
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constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 
financeira resultante de convênio com entidades públicas e privadas. 

§ 2° - Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, 
caberá aos colegiados de ensino e pesquisa decidir, observados os recursos 
orçamentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos em seus "campi"; 
11 - ampliação e diminuição de vagas; 
111- elaboração da programação dos cursos; 
IV- programação das pesquisas e das atividades de extensão; 
V- contratação e dispensa de professores; 
VI - planos de carreira docente. 
Art. 13 - Caberá ao Governador do Estado, por decreto, credenciar e 

recredenciar instituição de ensino superior, após parecer favorável do 
Conselho Estadual de Educação, homologado pelo Secretário de Estado da 
Educação. 

Art. 14 - A designação de Reitores e Vice-Reitores de universidades e 
Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias ou estabelecimentos 
isolados será providenciada na forma dos estatutos e dos regimentos 
respectivos, devidamente aprovados na forma da lei. 

Art. 15 - Nas universidades e nas demais instituições de ensino superior, 
poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos: 

I - de graduação, abertos à matrícula de candidatos que tenham concluído 
o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados no processo 
seletivo que for adotado; 

11 - de pós-graduação, abertos à matrícula de candidatos diplomados em 
curso de graduação que preencham as condições prescritas em cada caso; 

111 - de especialização e aperfeiçoamento, abertos à matrícula de 
candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem títulos 
equivalentes; 

IV - de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os 
requisitos exigidos; 

V - outros tipos a serem aprovados na forma da legislação. 
Art. 16 -Além dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei, 

as universidades, os centros universitários de ensino e os estabelecimentos 
isolados poderão organizar outros para atender às exigências de sua 
programação específica e fazer face a peculiaridades do mercado de trabalho 
regional. 

Art. 17 - As universidades, os centros universitários e demais instituições 
de ensino superior estenderão à comunidade, sob a forma de cursos e 
serviços especiais, as atividades de extensão e os resultados de pesquisas 
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que lhe forem inerentes. 

Art. 18 - Os processos seletivos referidos no inciso I do art. 15 abrangerão 
os conhecimentos comuns às atividades de diversas formas de ensino médio, 
sem ultrapassar esse nível de complexidade, para avaliar a formação 
recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores, 
dando ênfase à Língua Portuguesa e à História do País. 

Art. 19 - Os cursos profissionais poderão, segundo a área abrangida, 
apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à duração, a fim de 
corresponder às condições do mercado de trabalho. 

§ 1° - Serão organizados cursos seqüenciais que darão formação 
profissional, com duração inferior ao de graduação, destinados a 
proporcionar habilitações de grau superior. 

§ 2° - Os estatutos e os regimentos disciplinarão o aproveitamento dos 
estudos nos ciclos básicos e profissionais, inclusive os de curta duração, 
entre si e entre outros cursos, de acordo com a legislação pertinente. 

Art. 20 - Os cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e outros 
serão ministrados de acordo com os planos traçados e aprovados pelas 
universidades, pelos centros universitários e demais instituições de ensino 
superior. 

Art. 21 - Os diplomas expedidos correspondentes a cursos legalmente 
reconhecidos, bem como a cursos credenciados de pós-graduação, serão 
registrados na própria universidade, importando capacitação para o exercício 
profissional na respectiva área abrangida, com validade, segundo a lei 
federal, em todo o território nacional. 

Art. 22 - Entre os períodos letivos regulares, conforme disponham os 
estatutos e os regimentos, poderão ser executados programas de ensino, de 
pesquisa e de extensão que assegurem o funcionamento contínuo das 
instituições de ensino superior. 

Art. 23 - A formação do professor normalista de ensino médio será 
incentivada em áreas onde os diplomados em nível superior não atendam às 
demandas existentes. 

Capítulo 11 
Do Corpo Docente 

Art. 24 - O regime jurídico do magistério superior será regulado pela 
legislação trabalhista, na falta de lei específica, e pelos estatutos e 
regimentos das universidades e dos estabelecimentos isolados. 

Art. 25 - Entendem-se como atividades de magistério superior, para efeitos 
desta lei: 

I - as que, pertinentes ao sistema de ensino, pesquisa e extensão, se 
exerçam nas universidades, nos centros universitários de ensino e nos 
estabelecimentos isolados, em nível de graduação ou mais elevado, para fins 
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de transmissão e ampliação do saber; 
11 - as inerentes à administração escolar e universitária exercida por 

professores. 
Art. 26 - Serão considerados, em caráter preferencial, para o ingres~o. ~ a 

promoção na carreira docente do magistério superior, os títulos universttan.os 
de mestrado ou doutorado ou freqüência regular em cursos de pos-
graduação e o teor científico dos trabalhos dos candidatos, principalmente 
obras publicadas. 

Art. 27 - As universidades deverão, progressivamente, estender a s~us 
docentes os regimes de dedicação exclusiva nas atividades de enstno, 
pesquisa e extensão. 

Art. 28 - O regime a que se refere o artigo anterior será prioritari.a~ente 
estendido às áreas de maior importância para a formação bastca e 
profissional. 

Art. 29 - Ao pessoal do magistério superior admitido mediante contrato. de 
trabalho aplica-se exclusivamente a legislação trabalhista, mantido o. r~gtme 
estatutário mesmo para os professores públicos colocados à dispostçao de 
mantenedoras, com estruturas de direito privado, pelo poder público. 

Capítulo 111 
Das Disposições Gerais 

Art. 30 - As instituições de ensino superior poderão criar as funções de 
monitor para alunos do curso de graduação que demonstrem capacidade de 
desempenho em atividades técnico-didáticas de determinadas disciplinas. 

Art. 31 -O Conselho Estadual de Educação interpretará as disposições das 
leis estaduais de interesse do sistema de ensino do Estado. 

Parágrafo único - Na interpretação da lei, ter-se-ão sempre em vista os 
resultados educacionais, científicos e culturais, que prevalecerão sobre os 
formalismos burocráticos. 

Art. 32 - O Conselho Estadual de Educação, após inquérito administrativo 
especial, poderá suspender o funcionamento de qualquer estabelecimento 
isolado de ensino superior ou intervir na autonomia de qualquer universidade, 
na forma da legislação federal aplicável. 

Parágrafo único - No caso de universidade, a suspensão da autonomia só 
ocorrerá por decreto do Governador do Estado, após pronunciamento do 
Conselho Estadual de Educação, amplamente debatida a matéria, com a 
defesa plena da interessada, obedecida a legislação federal aplicável, 
podendo haver recurso para o Ministério da Educação, se o assunto versar 
sobre normas legais de estrita competência da União. 

Capítulo IV 
Das Disposições Transitórias 

Art. 33 - As atuais universidades do sistema estadual de Minas Gerais em 
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funcionamento na data da publicação desta lei serão consideradas 
centros de apoio ao desenvolvimento do ensino no Estado e deverão, na 
medida do possível, contribuir com a alfabetização e com bolsas de estudos 
para alunos carentes, com o apoio do poder público estadual no esforço de 
sua expansão educacional e científica. 

Art. 34 - As entidades mantenedoras de instituições universitárias poderão 
se estruturar como autarquias, fundações públicas ou sociedades sem fins 
lucrativos, com participação do poder público estadual. 

§ 1°- As fundações instituídas por lei estadual, desde que não mantidas 
pelo poder público, poderão se estruturar como organizações privadas, na 
forma da legislação federal. 

§ 2° - Transformada a instituição em sociedade comercial, esta se 
submeterá às exigências da lei federal competente. 

Art. 35 - A instituição de ensino superior poderá transferir-se de 
mantenedora, devendo observar as normas emanadas do Conselho Estadual 
de Educação. 

Parágrafo único - A instituição, se mantida com recursos públicos, 
dependerá, para a transferência, de ato autorizativo do Poder competente, 
conforme a lei. 

Art. 36 - No exame dos pedidos de autorização de cursos superiores, o 
Conselho Estadual de Educação deverá levar em conta a necessidade da 
região e as possibilidades de funcionamento da futura instituição, além de 
outros dados de interesse cultural. 

Parágrafo único - Os pedidos mencionados neste artigo, quando 
encaminhados pelo Secretário de Estado da Educação, pelos Prefeitos das 
grandes cidades e pela Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, 
terão preferência para a apreciação devida no CEE, independentemente da 
época em que forem remetidos a esse colegiado. 

Art. 37 - A criação de instituições universitárias será estimulada em todo o 
Estado, devendo o município dar ênfase à formação dos docentes e dos 
especialistas para o ensino fundamental e para o pré-escolar e, ainda, em 
ciências contábeis e administrativas, tendo em vista o desenvolvimento 
social. 

Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 270/99 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em exame dispõe 

~ sobre a execução de serviços e obras públicas contratadas pelo Poder 
Executivo e dá outras providências. 
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No 1° turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
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Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno e elaborar 
a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto que ora se examina tem por objetivo condicionar à prévia 

autorização deste parlamento a interrupção parcial ou total de serviços e 
obras públicas iniciados durante o Governo anterior. 

O vencido no 1° turno mantém os objetivos do projeto original ao propor a 
inclusão do inciso V no art. 5° da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre 
licitações e contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e 
dá outras providências. 

Embora a alteração no projeto original possa ser vista, por um lado, como 
uma simples repetição de comandos já existentes em outras leis, ela veio 
aperfeiçoar tal arcabouço legal, que, na prática, muitas vezes se revela 
ineficiente. 

Convém ressaltar que a interrupção de obras sem que haja motivo de 
interesse público devidamente justificado representa prejuízo ao erário 
público e deve ser coibida. O dispositivo que se pretende introduzir na lei de 
licitações inova ao exigir justificativa formal, nos casos que menciona, para se 
validar o processo licitatório. Além disso, tal exigência não cria entraves à 
contratação de novas obras, quaisquer que sejam as fontes de recursos. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 270/99, no 

2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente- Dinis Pinheiro, relator- Wanderley Ávila - Arlen 

Santiago. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 270/99 
Acrescenta inciso ao art. 5° da Lei n° 9.444, de 25 denovembro de 1987. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 5° da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, fica 

acrescido do seguinte inciso V: 
"Art. 5° - .............................................................................. . 
V - conclusão de obra de destinação equivalente, cujos trabalhos já se 

tenham iniciado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou 
razão de relevante interesse público, devidamente fundamentada pela 
autoridade competente, para celebrar o contrato ou o convênio.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em pauta 
dispõe sobre a criação de espaço publicitário nas faixas de domínio público 
que margeiam as rodovias estaduais. 

No 1° turno foi a proposição aprovada sem emendas. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 

obediência ao art. 189 do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A proposição sob comento autoriza a utilização da faixa de domínio nas 
rodovias estaduais para fins de propaganda paga e dispõe que os locais 
serão demarcados pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG. 
Estabelece ainda que, uma vez definidos os espaços próprios para as 
referidas divulgações publicitárias, a Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração realizará licitação, para utilização desses espaços 
por particulares ou empresas de publicidade. 

O art. 4° do projeto ora examinado estatui que os recursos obtidos com a 
utilização das faixas de domínio público serão utilizados na conservação e 
sinalização das rodovias às quais os espaços pertencem. Entendemos que é 
procedente a proposição, pois propiciará a captação de recursos destinados 
ao melhoramento da qualidade de nossas estradas, beneficiando diretamente 
os cidadãos-motoristas que por ela trafegam. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 383/99 no 

2° turno, na forma proposta. 
~ala das Comissões, 22 de março de 2000. . 
Alvaro Antônio, Presidente - Arlen Santiago, relator - Wanderley Avila -

z Dinis Pinheiro. o 
o 
"' 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 415/99 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
~ De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe obriga 
~ as empresas de transportes coletivos intermunicipais a afixar aviso de 
"' indenização a passageiros vítimas de acidentes. 
~ No 1° turno foi a proposição aprovada com a Emenda n° 1. 
~ Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer. Segue anexa 
;; a redação do vencido, em obediência ao art. 189, § 1°, do Regimento Interno . 

..;: Fundamentação 
<:: 
~ Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição sob comento tem 
~ por objetivo divulgar direito expressamente definido na Lei Federal n° 6.194, 
~ 

c: 
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de 19/12/74, concernente ao seguro obrigatório de danos pessoais 
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não. 

Com a finalidade de aprimorar o projeto apresentamos, no 1° turno, a 
Emenda no 1, que estatui que as empresas de transporte intermunicipal de 
passageiros ficam obrigadas a inscrever no verso dos bilhetes de paAss~gem 
aviso sobre a indenização a que tem direito a vítima de acidente de transtto. 

Entendemos que a proposição ora examinada encontra embasamento no 
interesse público, porquanto concorrerá para conscientizar os cidadãos do 
seu direito ao recebimento de indenização, na hipótese de ocorrerem danos 
pessoais em virtude de acidente. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 415/99, no 

2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2000. . . 
Álvaro Antônio , Presidente - Arlen Santiago, relator - Wanderley Avtla -

Dinis Pinheiro. 
Redação do Vencido no 1° turno 

PROJETO DE LEI N° 415/99 
Obriga as empresas de transporte coletivo intermunicipal a afixar aviso de 

indenização a passageiros vítimas de acidentes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As empresas rodoviárias de transporte intermunicipal de 

passageiros ficam obrigados a inscrever no verso dos bilhetes de passagem 
aviso sobre a indenização a que tem direito a vítima de acidente. 

§ 1 o- O aviso a que se refere este artigo terá a seguinte redação: 
"Todas as pessoas que forem vítimas de acidentes de trânsito causados 

por veículos automotores de vias terrestres, transportadas ou não, serão 
indenizadas pelo seguro obrigatório a que se refere a Lei Federal n° 6.194, 
de 19/12/1974.". 

§ 2° - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas 
Gerais - DER-MG - definir as dimensões do aviso mencionado neste artigo. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contado da 
data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 629/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 629/99, do Deputado Dinis Pinheiro, que declara de 
utilidade pública o Instituto Espírita Eurípedes, com sede no Município de 
Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 629/99 
Declara de utilidade pública o Instituto Espírita Eurípedes, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Instituto Espírita Eurípedes, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 666/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 666/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
de utilidade pública a Escola Esperança e Vida, com sede no Município de 
Ouro Fino, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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° 666/99 
Declara de utilidade pública a Escola Esperança e Vida, com sede no 

Município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Escola Esperança e Vida, com 

"' .~ sede no Município de Ouro Fino. 
•<O 

o 
~ 

o 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 

"' E Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 
~ PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 679/99 
~ Comissão de Redação 
-:::; 

g O Projeto de Lei no 679/99, do Deputado Ambrósio Pinto, que declara de 
·< utilidade pública a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, com sede no 
i Município de São Lourenço, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 679/99 
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, com 

sede no Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Antônio de 

Lorenzo, com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 23/3/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dando ciência à Casa de que está se 

afastando a partir de 22/3/2000, do exercício do mandato para assumir o 
cargo de Secretário de Estado da Saúde. (- Ciente. Publique-se. Cópia às 
Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.) 

Da Bancada do PT, informando que foram indicados os Deputados Ivo 
José e Maria Tereza Lara, respectivamente, para Líder e Vice-Líder do 
partido.(- Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.) 
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ATA DA 122a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/3/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Ângelo e 

João Paulo 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagens n°s 105 e 106/2000 (encaminham, 
respectivamente, os Projetos de Lei n°s 879 e 880/2000), do Governador do 
Estado; Ofícios, telegramas e cartões - 2a Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 881 a 885/2000 -
Requerimentos n°s 1.209 a 1.218/2000 - Requerimentos da Comissão de 
Saúde, da Comissão Especial do Fundo SOMMA e de Deputados e dos 
Deputados Miguel Martini, Jorge Eduardo de Oliveira, Alberto Bejani, Antônio 
Júlio e outros e Agostinho Silveira e outros - Comunicações: Comunicações 
dos Deputados Gil Pereira, Miguel Martini, Marco Régis, Wanderley Ávila (2), 
Paulo Pettersen, Djalma Diniz e Adelmo Carneiro Leão, das Comissões de 
Transporte, de Direitos Humanos, do Trabalho e de Assuntos Municipais e da 
Bancada do PT- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados lrani Barbosa 
e Durval Ângelo; discursos dos Deputados lrani Barbosa e Durval Ângelo; 
discursos dos Deputados Bené Guedes, Maria José Haueisen e Edson 
Rezende- Registro de presença- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura 
de Inscrições -Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Decisão da 
Presidência - Designação de Comissões: CPI das Construtoras - Leitura de 
Comunicações - Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial do 
Fundo SOMMA e de Deputados e dos Deputados Miguel Martini, Jorge 
Eduardo de Oliveira, Alberto Bejani, Agostinho Silveira e outros e Antônio 
Júlio e outros; deferimento - Requerimento da CPI das Barragens; discursos 
dos Deputados Hely Tarqüínio, João Leite e Maria José Haueisen - 2a Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58; discurso do 
Deputado João Leite; questões de ordem; chamada para recomposição do 
número regimenal; inexistência de "quorum" para votação; Decisão da 
Presidência; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de 
número regimental para votação; chamada para recomposição do número 
regimental; inexistência de "quorum" para votação; chamada para 

2 recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para votação; 
-~ chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
~ para votação; discursos dos Deputados Sebastião Costa e Mauro Lobo; 

questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental; 
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inexistência de "quorum" para votação; prorrogação da reunião; chamada 
para recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para a 
votação; palavras do Sr. Presidente; inexistência de "quorum" para a 
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelino de 

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 14h11 min, 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. 

1a Parte 
1 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 Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 1 05/2000* 
Belo Horizonte, 22 de março de 2000. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção e 
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apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, 
o anexo projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo 
junto à União, com suporte na Lei Federal n° 9.846, de 26 de outubro de 
1999, conforme exposição de motivos de autoria do Secretário de Estado da 
Fazenda. 

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

PROJETO DE LEI N° 879/2000 
Autoriza o Poder Executivo a contratar com a União, para o fim e na forma 

que menciona. 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar empréstimo com a 

União, no valor de R$14.830.900,00 (quatorze milhões oitocentos e trinta mil 
e novecentos reais), de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Federal 
n° 9.846, de 26 de outubro de 1999, destinado ao ressarcimento parcial das 
perdas líquidas de receita decorrentes da aplicação da Lei Federal n° 9.424, 
de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério -
FUNDEF. 

Parágrafo único - O ressarcimento se refere a 40% (quarenta por cento) 
das perdas líquidas de receita do Estado de Minas Gerais incorridas no 
exercício de 1999. 

Art. 2° - O empréstimo será pago em 96 (noventa e seis) prestações 
mensais calculadas com base no Sistema de Amortização Constante - SAC -, 
vencendo-se a primeira em 31 de janeiro de 2002, e as demais no último dia 
útil dos meses subseqüentes, com juros mensais equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - para os 
títulos federais, incidindo sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas. 

Parágrafo único - A remuneração a que faz jus o Banco do Brasil S.A. 
como agente financeiro da União, de O, 10% (zero vírgula dez por cento) ao 
ano, calculada e debitada sobre os saldos devedores atualizados, será paga 
mensalmente a partir de 31 de janeiro de 2002. 

Art. 3° - Para garantia do contrato de empréstimo de que trata esta lei, fica 
o Poder Executivo autorizado a oferecer os recursos provenientes das 
receitas a que se referem os artigos 155, 157 e 159, incisos I, alínea "a", e 11, 
da Constituição Federal, até o montante suficiente ao pagamento das 
prestações e demais encargos devidos. 

Art. 4°- O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais as dotações 
suficientes ao pagamento do empréstimo autorizado por esta lei, incluindo 
principal e encargos. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário." 
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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. 

*- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 1 06/2000* 

Belo Horizonte, de de 2000. 
Senhor Presidente, 
Cumprem-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 altera a Lei n° 12.730, de 30 de dezembro de 1997, 
com o objetivo de adequar os procedimentos que permitirão a moratória e 
posterior remissão de créditos tributários, relativa à importação de 
mercadorias realizadas até 31 de março de 2000 e cujo imposto foi 
indevidamente recolhido a outra unidade da Federação, conforme exposição 
de motivos de autoria do Secretário de Estado da Fazenda. 

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

PROJETO DE LEI N° 880/2000 
Altera dispositivos da Lei n° 12.730, de 30 de dezembro de 1997. 
Art. 1°- Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 12.730, de 30 de 

dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 6°- ...... 
I - compromisso formal em realizar, diretamente pelo Estado de Minas 

Gerais, a totalidade de suas importações; 
11 - apresentação, à administração fazendária de sua circunscrição, das 

seguintes informações: 
a) relação de suas importações realizadas, discriminando-as, 

individualmente, por data do desembaraço, valor, tipo do produto, documento 
de importação e valor do ICMS, se incidente; 

b) relação de entradas em seu estabelecimento de mercadorias de origem 
estrangeira, recebidas em operação interestadual, com o respectivo valor e 
por tipo de produto. 

§ 2° - O pedido de moratória implica o reconhecimento, pelo interessado, 
do crédito tributário autuado ou denunciado e a desistência formal e definitiva 
de sua discussão administrativa ou judicial. 

§ 3° - O descumprimento, em qualquer tempo, dos termos estabelecidos 
para fins de concessão da moratória de que trata esta lei implicará, a partir da 
data de sua caracterização, a cessação da moratória e da garantia de 
extinção dos créditos de que tratam os incisos I e 111 do artigo anterior, bem 
como a reconstituição integral do crédito tributário. 
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Art. 7° - Mediante requerimento do interessado, após 3 (três) anos de 

vigência formal da moratória e verificado o cumprimento de seus termos, 
relativamente a 50% (cinqüenta por cento) do crédito tributário de que trata o 
artigo 5° desta lei, o Estado concederá: 

I -compensação com crédito acumulado do ICMS e remissão em relação 
ao saldo devedor remanescente; 

11 - remissão, na hipótese de inexistência de saldo credor acumulado. 
Parágrafo único - a remissão de que trata este artigo fica condicionada ao 

cumprimento pelo interessado do disposto no artigo 6°, observado o prazo 
estabelecido no artigo 8°, todos desta lei.". 

Art. 2° - Fica revogado o § 1° do artigo 5° da Lei n° 12.730, de 30 de 
dezembro de 1997. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- 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. 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Arlindo Porto, 
Senador; Ziane Costa, Presidente da Assembléia Legislativa de Alagoas, 
agradecendo o convite para participar do ciclo de debates sobre o tema "Lei 
de Responsabilidade Fiscal". 

Do Sr. Tilden Santiago, Deputado Federal, agradecendo o convite para 
participar da inauguração da agência conjunta do PROCON e da Promotoria 
de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e do 
Idoso. 

Do Sr. Nelson Marchezan, Deputado Federal e Presidente da CPI dos 
Medicamentos da Câmara dos Deputados, pedindo a ajuda desta Casa, da 
for!Tia que julgar mais adequada, para auxiliar nos trabalhos dessa Comissão. 
(-A Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, 
encaminhando os Relatórios de Atividades daquela Corte relativos ao quarto 
trimestre e ao exercício de 1999. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado 
(2), agradecendo convite para a reunião especial em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher e o envio do livreto "Como a Segurança Pode, de 
Fato, Ser Pública" . 

Do Sr. lvair Nogueira, Secretário de Esportes, comunicando a celebração 
de convê~io de cooperação financeira com o Município de Santa Rita de 
Minas. (-A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
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Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Roberto Engler, Deputado à Assembléia Legislativa de São Paulo, 
agradecendo convite para o 11 Encontro Nacional das Frentes Parlamentares 
do Cooperativismo. 

Do Sr. Lupércio Ramos, Deputado à Assembléia Legislativa do Amazonas, 
agradecendo convite para o Ciclo de Debates Nossas Águas, Nossa Vida. 

Do Sr. Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, agradecendo 
convite para as comemorações alusivas aos 500 anos do descobrimento do 
Brasil. 

Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, parabenizando o 
Presidente da Assembléia pela palestra "O Momento Político Atual", proferida 
na sede daquele órgão. 

Do Cei.-PM Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG, em 
atenção a requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava (criação de um 
grupamento especial da PMMG destinado à proteção das escolas públicas e 
privadas do Estado), comunicando as providências que estão sendo tomadas 
em relação à segurança nas escolas. 

Do Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual do 
Banco do Brasil, agradecendo convite para a reunião especial em 
homenagem aos 69 anos de fundação da Sociedade Mineira de Engenheiros. 

Do Sr. Antônio Sérgio Tonet, Promotor de Justiça de Defesa do Cidadão, 
solicitando o envio de toda a documentação relativa à CPI dos Fundos. 

Da Sra. Maria Stela Nascimento, Secretária-Coordenadora da 
Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional, encaminhando, em resposta 
a requerimento da Comissão de Educação, relatório da Inspeção Escolar e 
outros documentos ligados à verificação realizada na Escola Estadual Padre 
Eustáquio, nesta Capital.(- Anexe-se ao Requerimento no 862/99.) 

Do Sr. lraci de Assis Cunha, Presidente do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de Belo Horizonte encaminhando documento 
contrário à informalidade do sistema de tran;porte de passageiros. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Ailton Divino Fernandes, Presidente do Conselho Regional de 
Administração de Minas Gerais, colocando a entidade à disposição desta 
Casa, para, em parceria, obterem êxito no cumprimento de suas metas. 

Do Sr. Antônio de Pádua Silva, Presidente do Sindicato dos Fiscais e 
Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, encaminhando 
abaixo-assinados a favor da manutenção do veto do Governador do Estado 
ao Código de Defesa do Contribuinte. (- Anexe-se à Proposição de Lei n° 
14.325.) 

Da Sra. Maria Clélia Botelho, Presidente do Fórum Mineiro de Educação 
para a Cidadania, solicitando o apoio desta Casa à rejeição da Proposta de 
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Emenda à Constituição n° 34/2000. (-Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição no 34/2000.) 

Do Sr. Lásaro José Soares, Secretário da Loja Maçônica Fênix do Alto 
Paranaíba n° 2.552, agradecendo o convite feito e a realização de uma 
reunião especial em homenagem aos maçons no dia 22/2/2000. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Alencar, Senador, agradecendo convites para a reunrao 

especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e para as 
comemorações alusivas aos 500 anos do descobrimento do Brasil. 

Do Sr. Walfrido Mares Guia, Deputado Federal, agradecendo convite para 
o Ciclo de Debates Repensando o Brasil 500 Anos Depois. 

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo convite para 
a Mostra O Descobrimento do Brasil na Visão dos Portugueses. 

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Deputada Federal, agradecendo convite para 
o VI Encontro Regional do PMDB. 

Do Sr. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal (3), agradecendo convites para 
a inauguração da agência conjunta do PROCON e da Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso, para 
a reunião especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e para o 
11 Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, e da Sra. 
Therezinha de Castro Tortoriello, Presidente da Associação de Damas 
Protetoras da Infância- ADPI -, de Juiz de Fora, agradecendo o convite para 
o Ciclo de Debates Nossas Águas, Nossa Vida. 

Da Secretaria da Saúde, agradecendo o convite para a solenidade de 
inauguração da agência conjunta do PROCON e da Promotoria de Justiça de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso. 

Do Sr. Armando Costa, Secretário da Saúde, agradecendo o convite para a 
reunião especial em comemoração do Dia Internacional da Mulher. 

Do Sr. Luizinho Tenório, Deputado à Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul, agradecendo o convite para o 11 Encontro Nacional das 
Frentes Parlamentares do Cooperativismo. 

Do Sr. Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração dos 69 
anos da Sociedade Mineira de Engenheiros. 

CARTÕES 
Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Marco Antônio 

Guimarães Monteiro, Presidente da Rádio Inconfidência; Carlos Volpe de 
Paiva, Presidente da COHAB-MG; João Diniz Pinto Júnior, Presidente do 
IPSEMG; e Jader Pinto de Campos Figueiredo, representante do IBAMA em 
Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião especial em 
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comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Marco Antônio 
Guimarães Monteiro, Presidente da Rádio Inconfidência; Otto Teixeira Filho, 
Chefe do DETRAN-MG; Juderlande da Costa Zanelli, Superintendente da 38a 
SRE; e ldalina Mello Cançado, Diretor 11 da 12a SRE, agradecendo o convite 
para participar das comemorações alusivas aos 500 anos de descobrimento 
do Brasil. 

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Marco Antônio 
Guimarães Monteiro, Presidente da Rádio Inconfidência; João Diniz Pinto 
Júnior, Presidente do IPSEMG; Carlos Volpe de Paiva, Presidente da 
COHAB-MG, agradecendo o convite para a solenidade de inauguração da 
agência conjunta do PROCON e da Promotoria de Justiça de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso. 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária de Estado da 
Justiça, agradecendo o convite para participar da reunião em que será 
discutido o Projeto de Lei n° 553/99. 

Do Sr. Carlos Volpe de Paiva, Presidente da COHAB-MG, agradecendo o 
envio de exemplar da obra "Resistência e Ação - Minas e a Luta contra o 
Neoliberal ismo". 

Dos Srs. Jader Pinto de Campos Figueiredo, representante do IBAMA-MG 
(4), agradecendo os convites para participar da reunião solene de instalação 
da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura; da reunião especial em 
comemoração aos 20 anos de Criação do Partido dos Trabalhadores; da 
Mostra O Descobrimento do Brasil na Visão dos Portugueses; e do Ciclo de 
Debates Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dos Srs. Rubens Otoni, Deputado à Assembléia Legislativa de Goiás, e 
Ângelo J. Cerceau lbrahim, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro 
Preto, agradecendo o convite para participar do 11 Encontro Nacional das 
Frentes Parlamentares do Cooperativismo. 

Do Sr. José Maria Barra, Vice-Presidente Regional da FIEMG, 
parabenizando o Presidente da Assembléia pela participação no curso sobre 
processo legislativo e pela palestra "O Momento Político Atual", proferida na 
sede daquele órgão. 

Do Sr. Emílio Haddad Filho, advogado, agradecendo o convite para a 
reunião especial em homenagem aos 69 anos de fundação da Sociedade 
Mineira de Engenheiros. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI N° 881/2000 
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Declara de utilidade pública a Congregação das Irmãs Hospitaleiras do 
Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Divinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Congregação das Irmãs 

Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de 
Divinópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 2000. 
Edson Rezende 
Justificação: A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração 

de Jesus é uma entidade civil sem fins lucrativos, atua no Brasil desde 1963 
e também esta presente em 23 países da Europa, América, Ásia e África. 
Tem por finalidade o tratamento e a assistência a doentes mentais, adultos e 
crianças, sem nenhum tipo de distinção. Vinculada à Congregação, a Clínica 
de Lazer Bento Menni, inaugurada em 1980, é a única referência para 
internação integral para 54 municípios da região de Divinópolis, destinando-
se exclusivamente ao tratamento de pacientes psiquiátricos em quadros 
agudos ou na reagudização de crônicos, sem nenhum custo. Para isso, tem 
contado com a colaboração de profissionais qualificados e competentes, 
realizando atividades nas áreas de enfermagem, psicologia, terapia 
ocupacional, assistência social, além de outras de natureza educacional, 
técnica e científica. 

Além do exposto, a Congregação apresenta os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos contar com o apoio 
dos nobres colegas à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 882/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Hawaí, 

Sônia e São José 1a Seção- TRICOMB -,com sede no Município de Ribeirão 
das Neves. 

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

Bairros Hawaí, Sônia e São José 1a Seção - TRICOMB -, com sede no 
Município de Ribeirão das Neves. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Eduardo Brandão 
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Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Hawaí, Sônia e São 
José 1a Seção - TRICOMB -, fundada em 2/2/85, é uma sociedade civil, 
filantrópica, eminentemente assistencialista; não tem fins lucrativos, os 
membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. E, ainda, é uma associação de 
caráter cultural, assistencial e educacional, com duração indeterminada, 
sediada no Município de Ribeirão das Neves. 

A TRICOMB, desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente as suas 
finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços direcionados aos 
moradores dos bairros que a ela recorrem, além de orientar, esclarecer e 
motivar a comunidade nas ações conjuntas. 

A referida Associação tem por objetivo principal a promoção e a 
coordenação de atividades conjuntas de quantos queiram participar do 
trabalho e do desenvolvimento dos bairros, com o intuito de garantir a 
proteção às famílias, às crianças, às mães, aos jovens e aos velhos. E é por 
meio da articulação, do desenvolvimento e da promoção de ações no âmbito 
dos problemas sociais, econômicos, educacionais e de saúde que a 
Associação contribui com a sociedade de forma efetiva. 

Isto posto, a entidade espera ampliar seu atendimento aos mais carentes 
com o título declaratório de sua utilidade pública, firmando parcerias com 
órgãos do Estado para atingir esse objetivo. 

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 883/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maripá de Minas 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 Maripá 

de Minas o imóvel rural com benfeitoria constituída do prédio da desativada 
Escola Estadual de Contendas, com área de 10.200m2 (dez mil e duzentos 
metros quadrados), situado na localidade denominada Contendas, no 
Município de Maripá de Minas, havido por doação, conforme a escritura 
pública transcrita sob o n° 3.899, a fls.09 do livro 3-H, no Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca de Guarará. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se a 
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assentamentos, a cargo do Município de Maripá de Minas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Bené Guedes 
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Justificação: O imóvel em apreço, constituído de terreno com prédio 
escolar, situado na localidade denominada Contendas, abrigou por longo 
tempo a Escola Estadual de Contendas. Com sua desativação, ocorrida em 
razão da proximidade da Escola Municipal Antônio Ferreira Martins, ficou a 
edificação ociosa, sofrendo constantes invasões. 

O Município de Maripá de Minas quer incorporar o imóvel a seu patrimônio, 
pois pretende utilizá-lo em assentamentos. Tal medida merece nosso 
irrestrito apoio, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente 
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° 884/2000 
Dá a denominação de D. Raimunda Siqueira Wanderley ao Auditório do 

Museu Regional de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Auditório D. Raimunda Siqueira Wanderley o 

Auditório do Museu Regional de Montes Claros. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Gill Pereira 
Justificação: Reverenciar a memória de D. Raimunda Siqueira Wanderley é 

prestar homenagens à mulher forte, companheira e solidária do Norte de 
Minas. 

Esposa dedicada, braço direito do marido Flamarion Wanderley na 
condução dos negócios da oficina mecânica, D. Raimunda ainda encontrou 
tempo para criar seus dez filhos e encaminhá-los nos princípios cristãos que 
sempre nortearam sua vida. 

Trabalhadora incansável, D. Raiumunda se transformou no exemplo de 
mãe, esposa e avó para numerosa família, legando a todos os que tiveram o 
privilégio de conviver com ela os valores cristãos e morais que sempre 
nortearam a sua passagem entre nós . 

Montes Claros se orgulha de ter abrigado D. Raimunda por longos anos e 
vê, nesta homenagem, o reconhecimento ao seu grande valor como figura 
humana. 
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- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 885/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Promoção de Vidas - SOPROV 

-, com sede e foro na cidade de Perdizes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Promoção de 

Vidas - SOPROV -, com sede e foro na cidade de Perdizes. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Sociedade de Promoção de Vidas, entidade civil, religiosa, 

sem fins lucrativos, tem por objetivo dinamizar centros de oração para 
acompanhamento de crianças e adolescentes que se proponham a 
abandonar o uso do álcool ou qualquer espécie de droga, bem como oferecer 
apoio às famílias dos alcoólatras e toxicômanos. 

A entidade preenche os requisitos legais para a declaração de sua utilidade 
pública, e, por esse motivo, peço o apoio dos nobres colegas para a 
aprovação do projeto ora apresentado. 

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

REQUERIMENTOS 
No 1.209/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto 

de congratulações com o Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho pelo brilhante 
trabalho na presidência do Minas Tênis Clube. 

No 1.210/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com o Dr. Sérgio Danilo Junho Pena pelo trabalho de 
pesquisa genética desenvolvido em Minas Gerais. (-Distribuídos à Comissão 
de Educação.) 

No 1.211/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com o Deputado Federal Sérgio Miranda por sua eleição 
para o Conselho da Fundação Pioneiras Sociais.(- À Comissão de Saúde.) 

No 1.212/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Município de São Geraldo, pelo seu 
aniversário de emancipação político-administrativa, em 27 de março. 

No 1.213/2000, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de ltaverava pela comemoração dos 306 
anos de sua fundação.(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 
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N° 1.214/2000, do Deputado José Milton, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Alto do Rio 
Doce pelos 11 O anos de sua fundação. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 1.215/2000, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o editorial "Compromisso com a Moralidade", publicado no 
jornal "Estado de Minas" de 22/3/2000. (-À Mesa da Assembléia.) 

No 1.216/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de 
Caldas pelos 187 anos de sua fundação. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

No 1.217/2000, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Auditor-Geral do Estado, pedindo o relatório final da auditoria 
realizada por esse órgão nos contratos e nas licitações realizados pela 
ADEMG. (-À Mesa da Assembléia.) 

No 1.218/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o atual 
Presidente da ASLEMG, Márcio Juliano, pelo trabalho realizado à frente 
dessa entidade, e com a Presidente eleita, Arlete Righi, desejando-lhe 
profícuo trabalho em favor dos associados. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

Da Comissão de Saúde, solicitando a realização de um fórum técnico, na 
primeira semana de maio, sobre a pesquisa, o cultivo e a comercialização de 
orQanismos geneticamente modificados (OGMs) no Estado de Minas Gerais. 
(-A Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial 
do Fundo SOMMA e de Deputados e dos Deputados Miguel Martini, Jorge 
Eduardo de Oliveira, Alberto Bejani, Antônio Júlio e outros e Agostinho 

2 Silveira e outros. \5 
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Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Gil 

Pereira, Miguel Martini, Marco Régis, Wanderley Àvila (2), Paulo Pettersen, 
Djalma Diniz e Adelmo Carneiro Leão, das Comissões de Transportes, de 
Direitos Humanos, do Trabalho e de Assuntos Municipais e da Bancada do 
PT. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fui 

surpreendido, aliás, surpreendido não, porque nada é surpresa. Lendo uma 
notinha no café da cantina, vemos aqui uma apologia de um jornal da nossa 

~ cidade dizendo que "Sérgio Bruno Zech Coelho (sem partido), Presidente do 
" o 
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Minas Tênis Clube, só irá assumir em abril a Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo, em substituição ao Deputado Estadual lvair 
Nogueira (ex-PDT, PMDB)". A passagem de Sérgio Bruno pela vida pública 
aconteceu entre 1972 e 197 4, no Governo Rondon Pacheco, quando foi 
assessor de Planejamento e Presidente da Loteria Mineira. Há 26 anos na 
Diretoria do Minas Tênis Clube, Sérgio Bruno, que em sua juventude foi 
bicampeão brasileiro de volei, exerce o seu segundo mandato na 
Presidência. 

A cada peso que o Governador Itamar Franco coloca para a esquerda, 
obviamente está colocando um peso para a direita, para contrabalançar. 
Salvo melhor juízo, eu era um daqueles pobres coitados filiados ao MDB, à 
época motorista do Deputado Jorge Ferraz, de quem lembrávamos agora 
com o Deputado João Pinto Ribeiro, e esse cidadão, Sérgio Bruno, não me 
lembro de tê-lo visto. Não freqüentava nem freqüento muito a zona sul. Esse 
pessoal da ditadura, que servia ao governo da direita, é o mesmo que batia 
nos correligionários de V. Exa. Hoje, no mesmo balaio, batedor e apanhador. 
Que maravilha! 

Esse Sérgio Bruno, salvo engano, foi cabo eleitoral da campanha do nosso 
candidato Eduardo Azeredo. Parece-me que também fornecia comida aos 
comitês eleitorais da campanha do Governador Eduardo Azeredo, salvo 
engano, a título de doação, tal era sua afetividade com o Governo que 
também apoiávamos. Quero dizer ao Governador Itamar Franco que não sei 
qual foi o critério de escolha, mas continuo prestando atenção, desta tribuna, 
para ver se entendo no que vai dar esse negócio. Está parecendo "samba do 
crioulo doido". Não entendo como a área da saúde foi entregue à esquerda. 

Mas, Sr. Presidente, é do conhecimento de V. Exa. que, ontem, saímos 
daqui de madrugada, e minha vizinha de Venda Nova, de mais de 30 anos, 
sofreu um enfarto. Foi atendida no Pronto-Socorro de Venda Nova, que tem 
uma equipe que faz das tripas coração para salvar pessoas. Não há nenhum 
CTI funcionando naquela unidade. O atendimento é precário, mas, graças ao 
Governador Eduardo Azeredo, conseguimos, mediante compromisso político, 
colocar o Pronto-Socorro de Venda Nova para funcionar. Luta minha -
somente minha- e da população de Venda Nova. 

Em 1986, quando participava da campanha para Deputado Estadual, 
estivemos com o Dr. Newton Cardoso, e um dos compromissos que firmamos 
para apoiá-lo na eleição foi a promessa da construção do Pronto-Socorro de 
Venda Nova. Na época, o Secretário da Saúde, do qual não me lembro o 
nome, era parente do Senador Alfredo Campos. Foi um desses quaisquer da 
vida que passam pela Secretaria e fazem dela um degrau para utilizar na 
política. Mas tudo bem, serviu para iniciar uma obra, e, a muito custo, o 
hospital começa, precariamente, a funcionar. Não temos CTI. Até agora, 
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Quando falo da "máfia branca", uma turma pula para cima, ( ... ) ocupando 
todos os campos da fotografia para falar que o Deputado lrani Barbosa não 
tem linha, porque acusa a "máfia branca" de ser "máfia branca". Não estou 
acusando a "máfia branca" de ser "máfia branca". Estou acusando uma ( ... ) 
que ocupa a política da medicina, principalmente em Minas Gerais, mas que 
ocorre em todo o País. E faz isso com o povo. Roubam o dinheiro do povo. 
Falsificam a guia do SUS. Internam o cidadão com guias da UNIMED e do 
SUS. Cobram de todo o mundo e cobram do particular. Extorquem o cidadão. 
E não atendem. 

E, aí, o inconseqüente e o desalinhado que não está dentro dos padrões da 
sociedade é o Deputado lrani Barbosa. Posso dizer, como muito orgulho, que 
já fui caminhoneiro. Não tenho rabo preso com essa ( ... ) toda que está 
espalhada por aí, massacrando o povo cada dia mais. Viemos aqui, mas, 
prestem atenção, a denúncia não sairá no jornal. 

Não queria ter chamado o Prefeito de Belo Horizonte de ( ... ). Vinha 
tratando-o como Dr. BH, em nível de gozação até então. Mas, a partir de 
agora, o( ... ) BH, que faz parte dessa( ... ) que fazem a política da medicina no 
nosso Estado, como, por exemplo, o Conselho de Medicina, a Sociedade 
Médica e diabo a quatro; que entregam os hospitais para essa máfia toda. Há 
pouco, o ( ... ) BH isentou a UNIMED do pagamento de R$86.000.000,00. 
Esse é o preço da( ... ) do( ... ) BH com a nossa população. 

Não tem CTI para pobre, mas teve R$86.000.000,00 para dar para essa 
( ... )da medicina, que faz a política da medicina. 

E quando falo da ( ... ) da medicina, não me refiro ao médico que trabalha 
embaixo, como assistimos ontem em Venda Nova, como assistimos também 
nos postos de saúde. É quem faz a política da medicina. É a "máfia branca" 
que está enterrada neste Estado, da qual faz parte o( ... ) Célio de Castro, que 
deu R$86.000.000,00, numa "ziguizira" que fez junto a alguns Vereadores em 
Belo Horizonte, para aprovar a isenção dos impostos devidos por essa 
cooperativa ao Município de Belo Horizonte. 

Não temos CTI, mas tem ( ... ) de branco que chega nesse diabo dessa 
terra! Deus não deve estar colocando a mão em cima de Belo Horizonte, 
porque vai ter ( ... ) assim no diabo-que-o-carregue, incluindo o ( ... ) Célio de 
Castro! 

O Deputado Amilcar Martins - Solicito aparte. 
O Deputado lrani Barbosa - Se for rápido, sim, porque ainda quero descer o 

( ... )mais um pouco nesse( ... ) que é o Célio de Castro. 
O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Quero ser rápido. Agradeço o 

~ aparte que V. Exa. me concede e vou fazer dois comentários. 
~ 

~ 
:§ 
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Na primeira parte do seu pronunciamento, V. Exa. se referiu ao Dr. 

Sérgio Bruno, que acaba de ser indicado Secretário de Estado de Esportes. 
Não sei sobre seu passado político, mas quero dar o meu testemunho 
pessoal. Conheço-o ... 

O Deputado lrani Barbosa - Está aqui: serviu ao Governo Rondon Pacheco, 
da ditadura. V. Exa. era do outro lado, também. Deve ter levado algumas 
bordoadas da turma dele. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Com certeza, fui preso várias 
vezes nessa época. 

Quero dizer que o conheço pessoalmente e a sua família. E mesmo sendo 
oposição ao atual Governo, quero dar o meu testemunho de que é uma 
pessoa correta, um desportista, um homem honrado, que foi Presidente do 
Minas Tênis Clube por mais de uma vez e cuja trajetória acompanho, não 
apenas no Minas, mas também na vida de Belo Horizonte. É uma pessoa por 
quem tenho o maior respeito. 

Para terminar, rapidamente, porque não quero tomar o tempo de V. Exa., 
essas denúncias que faz a respeito do Governo Célio de Castro são muito 
graves, e - parece-me - com toda a razão. Por isso devem ser apuradas 
integralmente. A população de Belo Horizonte merece uma explicação sobre 
o que está acontecendo na área de saúde. 

O Deputado lrani Barbosa - Mas, infelizmente, o Ministério Público, em 
Minas Gerais, só serve para apurar crime eleitoral em época de campanha, 
como retratinho em poste, adesivo em carros. Agora, para apurar essa ( ... ) 
quero saber onde estão os Promotores de Minas Gerais. Onde está o 
Ministério Público, que não apura essa ( ... ) que o Dr. Célio de Castro fez com 
a população de Minas Gerais? 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Termino o meu aparte, 
Deputado, lembrando a todos que, agora, a cidade está invadida de 
"outdoors", falando sobre médico de porta em porta. V. Exa., que esteve 
comigo na campanha, se lembra de que eu falava no programa de médico de 
família, e o Dr. Célio de Castro foi à televisão dizer que isso era inviável, que 
não deveria ser implantado. No entanto, agora, pelo menos vem fingindo que 
implanta o programa médico da família. 

É isso que queria dizer. Agradeço o aparte de V. Exa. 
O Deputado lrani Barbosa- O Célio de Castro é um ( ... )vestido de branco; 

( ... ). Um cidadão que dá R$86.000.000,00 para a UNIMED, que cobra de 
todo cidadão, que não faz nada de graça, é( ... ). É médico como V. Exa., mas 
é( ... ). 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Caro colega lrani Barbosa, 
você já presenciou várias vezes minhas denúncias, dessa tribuna, contra a 
classe médica, companheiros médicos com relação à cobrança do SUS e da 
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cobrança particular, que fazem por fora. Você é testemunha disso. 

O Deputado lrani Barbosa - Isso é padrão, isso é normal. 
O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Acho que toda classe tem 

esse tipo de indivíduos, que precisam ser denunciados. Mas não podemos 
pegar a entidade como um todo e julgar todos de calças brancas como 
perversos. 

O Deputado lrani Barbosa - Não são todos. Não coloque palavras na minha 
boca. É a( ... ) que faz a política da medicina em Minas Gerais. É o Conselho 
Regional de Medicina, é o Conselho Federal de Medicina, é a Associação 
Médica. São esses ( ... ) que fazem a política e que protegem, porque estão 
por trás dessas ( ... ) que acontecem. Isso é malandragem, isso é ( .. ), isso é 
roubo. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Acho que V. Exa. está 
repleto de razão em relação a essas denúncias, mas quero defender aqui a 
classe médica, a classe honesta, a classe que dá o seu sangue, da qual sou 
testemunha principalmente no Hospital João XXIII. 

O Deputado lrani Barbosa- Esse é o trabalhador. 
O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Você está repleto de razão, 

porque muitos que são conveniados na UNIMED são atendidos ali de graça. 
É preciso rever essa situação. 

Acho que V. Exa. tem razão, mas quero deixar o meu testemunho de que 
essa é uma classe ... 

O Deputado lrani Barbosa - ... laboriosa e honrosa. 
O médico trabalhador, que pratica com honradez a medicina, merece todo 

o meu respeito. Mas a ( ... ) que faz a política, em Minas Gerais, nos 
convênios, nas associações, nos sindicatos, são ( ... ) sim, compactuam com 
tudo isso que está acontecendo, com essa ( ... ) praticada pelo ( ... ) Célio de 
Castro. E participam do mesmo grupo de bandidos que deveriam ser 
linchados em praça pública. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte)- Quero parabenizá-lo por seu 
discurso e defender essa classe honrada, distinta, que você mencionou. Mas 
temos o dever e a obrigação, como legisladores, de denunciar as 
irregularidades. Quero parabenizá-lo pela ressalva que você fez aos médicos 
trabalhadores, honestos, que lutam pela comunidade. Muito obrigado. 

O Deputado lrani Barbosa - Gostaria de complementar dizendo que, agora, 
o Governador do Estado entrega a política de saúde do Estado ao PT. Não 
sei de nada que desabone a conduta do meu companheiro e amigo Adelmo 
Carneiro Leão. Mas essa política da saúde, integrada, agora, com a 
Prefeitura de Belo Horizonte, vai acabar de matar o cidadão. Fiquei até as 3 

e 
~ horas da manhã na porta do Pronto-Socorro de Venda Nova. Tive, inclusive, 

a ajuda do Deputado Durval Ângelo, da Deputada Maria Tereza Lara, 
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tentando encontrar um CTI, em Betim, e nada disso tem a ver com a 
ojeriza que tenho pela política de esquerda do PT, a política de saúde que o 
PT vem praticando, porque, em todo lugar onde esse povo põe a mão, 
parece toque de( ... ), onde encosta vira( ... ) e não se salva mais nada. 

O Célio de Castro poderia enviar mais notinhas, junto com o Conselho 
Regional de Medicina, com o Conselho Federal de Medicina, podem me 
intimar para prestar esclarecimentos, mandem me chamar na justiça, façam o 
que quiser. É ( ... ) mesmo. E essa ( ... ) que cerca esses Conselhos Regionais 
de Medicina está protegendo essa ( ... ), porque todos eles participam dessas 
cooperativas, dessas máfias da política da saúde deste Estado. 

Há dois tipos de médicos: o cidadão honrado, que vira a noite trabalhando 
em três ou quatro empregos; e tem o de branquinho, ( ... ), que se encontra, 
normalmente, enfiado nesses Conselhos com casca de honesto e casca de 
honrado. Foi o Deputado lrani Barbosa que os chamou de( ... ). E, se não tiver 
justiça, que venham pra cima de mim no tapa porque enfrento qualquer um 
desses( ... ) da forma que tiver. São( ... ) junto com esse( ... ), essa( ... ) desse 
Célio de Castro. E não concederei mais nenhum aparte. Muito obrigado. 

- Sem revisão do orador. 
( ... ) - Palavras expungidas por Decisão da Presidência proferida em 

23/3/2000. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo*- Sr. Presidente, não concederei apartes a mim 

solicitados, porque tenho muitos assuntos para abordar e sinto-me no dever 
de responder às questões levantadas pelo Deputado lrani Barbosa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, infelizmente, apesar de 
concordar com o que afirmou Voltaire, dizendo que "posso discordar de tudo 
que diz, mas defenderei, até a morte, seu direito de falar essas coisas", acho 
lamentável que nossos ouvidos e os dos telespectadores sejam 
abrilhantados, no início de uma tarde, após o horário de almoço, com 
afirmações desse tipo. Deputado lrani Barbosa, essas questões todas 
poderiam ser ditas em níveis mais corretos, dentro do debate parlamentar. 
Acho que essas expressões não são corretas. Toda categoria profissional 
tem bons e maus profissionais, todos os setores da vida humana também os 
têm. Aqui mesmo, se fôssemos considerar a questão de postura de 
parlamentares, nesta e em outras Casas, encontraríamos exemplos 
diferenciados. V. Exa., ao generalizar, comete uma injustiça. 

Gostaria, também, de ressaltar o grande trabalho do Prefeito Célio de 
Castro, principalmente na saúde, fazendo jus ao título de Doutor BH. Quero 
registrar a triplicação do número de CTis em Belo Horizonte. O grande 
problema é que Belo Horizonte hoje, por intermédio de sua rede municipal, 
acaba atendendo à demanda do interior, inclusive a demanda de 
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responsabilidade de alguns Prefeitos da própria Região Metropolitana, em 
que se inclui minha cidade. Mas V. Exa. generaliza ao afirmar sobre a 
posição do PT. Quero dizer que, há três anos, na Conferência de Istambul, 
das 17 experiências de gestões bem sucedidas em áreas da administração 
pública no Brasil que foram apresentadas, 9 eram do PT. No momento, 
tínhamos cerca de 40 a 50 Prefeituras. Dessas experiências, a metade era na 
área de saúde, com grande destaque para Betim, onde um enorme trabalho 
vem sendo desenvolvido nesse setor. Quero prestar minha solidariedade às 
entidades que foram atacadas e falo como Deputado e 2°-Vice-Presidente da 
Assembléia. Quero, também, pedir desculpas aos que nos assistem neste 
momento, por essas palavras que acho que não são próprias de um debate 
democrático e civilizado. 

Com isso, entro no assunto que me traz à tribuna hoje e quero antes citar 
Rui Barbosa, que dizia que a imprensa livre é o pulmão da democracia. Já 
presenciamos em todas as histórias de autoritarismo deste País, no Estado 
Novo e na ditadura militar que se instalou em 1964, que uma das primeiras 
medidas daqueles que ocuparam o poder foi calar a imprensa, impor uma 
censura selvagem, não permitir que a contradição existisse, que o debate das 
idéias realmente se tornasse público, que os Governos fossem avaliados pela 
opinião dos leitores dos órgãos de imprensa. E a censura foi, de alguma 
forma, um instrumento de coação, um instrumento para inibir o surgimento de 
novas idéias e de ações sociais. Rui Barbosa, ao afirmar tal questão, acerta 
no sentido de mostrar fatos recentes em Minas Gerais. A imprensa, de forma 
livre e soberana, cumpriu seu dever de documentar fatos relacionados ao 
Governo do Estado com total liberdade, sem nenhum tipo de cerceamento, 
como nos casos da CASEMG, da ADEMG, do DER, do DEOP, da Secretaria 
de Obras, da FHEMIG e da Secretaria da Saúde. E esse trabalho da 
imprensa, algumas vezes fazendo ressoar posições de parlamentares da 
Oposição e da Situação nesta Casa, permitiu que o Governo fizesse as 
mudanças necessárias na sua estrutura administrativa. Foram essas medidas 
que mostraram, antes de tudo, a fragilidade do controle do Estado e de suas 
próprias ações, que mostraram que a contradição estava no próprio seio da 
organização do Estado. 

Aí merece destaque a posição que o Governador Itamar Franco teve nesse 
episódio todo; uma posição ética, transparente, uma posição corajosa, 
mostrando claramente que seu Governo não vai fazer nenhuma concessão a 
irregularidades e a denúncias de corrupção de nenhum tipo. É importante 
destacar que o próprio editorial do "Estado de Minas", no dia de ontem, 
registra um elogio a essa posição do Governador Itamar Franco. O editorial 

~ da página 8 diz claramente, com o título "Compromisso com a Moralidade". (-
"" o 
"' "' o 

Lê:) 
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"O Governador Itamar Franco, tanto no episódio das obras sem licitação 

em rodovias no Sul de Minas como nas irregularidades denunciadas na 
FHEMIG, agiu com a presteza que a opinião pública sempre espera dos 
homens de bem, afastou do cargo o Secretário de Obras Públicas, o Diretor-
Geral do DER, o Secretário da Saúde e toda a diretoria do órgão, acusada de 
superfaturar até pãozinho de sal. 

Ao invés de se arvorar como dono da verdade ou fazer ouvidos de 
mercador às notícias publicadas, o Governador do Estado não titubeou em 
buscar a preservação da imagem moral da administração mineira." E conclui, 
em sua última frase, esse mesmo editorial: "Agiu com determinação e 
firmeza. Honrou as melhores tradições morais de Minas. Cumpriu, com 
dignidade, o seu dever". Pois bem, esse é o nosso orgulho, ou seja, sermos 
da base do Governo nesta Assembléia e apoiarmos o Governador Itamar 
Franco em sua postura firme diante de qualquer denúncia de irregularidade, 
responsabilizando tanto os responsáveis diretos, como os indiretos, em cada 
caso. Em vista desse registro, muito imparcial e justo do jornal, ontem, 
através de um requerimento, solicitamos que esse editorial conste nos anais 
desta Casa, para que fique aqui expressa a posição de um Governo. 
Infelizmente, nem todos os Governos do Estado agiram assim. No passado, 
isso era diferente. 

Gostaria de fazer uma reflexão sobre as denúncias que fizemos no 
Governo Eduardo Azeredo. Eu, o Deputado João Leite, o Deputado lvair 
Nogueira e outros Deputados da CPI do Sistema Carcerário do Estado, 
durante 160 dias, apuramos centenas de denúncias de irregularidades nesse 
sistema. Pois bem, houve um relatório consensual de denúncias graves com 
relação ao DEOP, que é o mesmo de agora, e com relação ao Secretário da 
Segurança Pública de então, de que havia construções de cadeias em que a 
cela custou R$223,00. E o que ocorreu com esse senhor, ou com os 
senhores que estavam envolvidos nisso? Nenhum foi punido pelo 
Governador. Denunciamos, também, irregularidades e superfaturamento na 
questão da licitação da alimentação dos presos. Houve alguma punição? 
Não. Não houve nenhuma punição. Denunciamos, também, torturas. E o que 
houve com os Delegados que foram denunciados como torturadores? Vários 
foram promovidos no Governo passado. Que bom que o Governador, hoje, é 
Itamar Franco! Que bom que, alto e bom som, podemos dizer que não agiu 
como o Governador anterior! Não teve o mesmo comportamento do Governo 
passado. E mais ainda, denunciamos aqui, também, obras sem licitação 
pública, como a da terraplenagem do terreno da Mercedes Benz, que, 
segundo a nossa denúncia, foi feita sem licitação, envolvendo o Vice-
Governador do Estado. Houve punição? Nenhuma. Lá, essa obra envolveu a 
bagatela de R$22.000.000,00. Se alguém entende que esse valor não seria 
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Denunciamos o Enduro da Independência, em que, sem licitação, 
R$1.500.000,00 saíram da COMIG e R$1.500.000,00 saíram da COPASA. 
Qual a providência tomada? Nenhuma! Denunciamos também que a obra do 
Palácio das Artes, que pegou fogo, foi feita sem licitação. 

Não concederei aparte a ninguém, porque o meu tempo é exíguo e precisei 
me desviar para responder às questões levantadas pelo Deputado lrani 
Barbosa. 

E sobre essas denúncias do Palácio das Artes, alguém foi punido? O 
Secretário da Cultura de então foi punido? Não, ele foi promovido nas 
eleições do mesmo ano. E denunciamos o gasto de R$53.000.000,00 para 
construção de barragens no semi-árido mineiro. Todas elas sem licitação. E 
as barragens não têm água; são barragens de vento. 

Gostaria de deixar bem claro que são dois pesos e duas medidas. O 
Governo atual tem uma atitude muito diferente. E acho que a Oposição tem 
razão ao reclamar, porque, à exceção de um ou outro, e já citei a CPI do 
Sistema Carcerário, ninguém reclamou no passado. A grande maioria 
silenciava. Este Deputado não conseguiu 26 assinaturas para implantar a CPI 
do sistema financeiro. Aliás, consegui 33, mas o Governo depois determinou 
que os Deputados retirassem suas assinaturas. E tem mais, o Governo 
anterior desviou do IPSEMG R$1.248.292.975,88 nos quatro anos que 
sonegou repasse ao IPSEMG. Alguém caiu? Ou R$1.000.000.000,00 não é 
levado em conta? 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, somos a base de apoio do Governo e 
temos orgulho disso. Podemos estar vivendo uma crise, sim, mas uma crise 
institucional na defesa da ética; estamos vivendo, sim, dificuldades de 
governo, mas de um Governador que não tem a mesma medida que o 
Governo anterior, que não age com o mesmo peso que o Governo anterior. E 
a Oposição tem de estar chateada, sim; tem de estar chateada porque, hoje, 
mais do que nunca, estão expostas as contradições de uma Oposição que só 
dizia "sim, senhor" a todas as irregularidades. E vocês, colegas Deputados, 
sabem que não sou governista deixando de lado a minha consciência. 
Quando é preciso criticar, venho aqui e critico. Todos viram o meu 
depoimento e as minhas perguntas no caso da FHEMIG. E interpelava, 
naquele momento, a diretoria da FHEMIG como um todo. E perguntei, num 
determinado momento, quem era o responsável pelas licitações. Não tenho a 
atitude de dizer "sim, senhor" a tudo. Sou Governo, sim, mas exercendo a 
minha capacidade de crítica. Não sou Governo como se era no passado. 

E quero dizer, com alegria, que está certo o editorial. Temos um Governo 
que resgatou a memória ética dos mineiros e a moralidade na política 



nacional. Parabéns, Governador Itamar Franco! 
*-Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Fui citado pelo Deputado Durval Ângelo e 

gostaria de dizer que não tive a formação educacional do Deputado, até 
porque não tinha tempo de ficar xeretando ( ... ) para aprender alguma coisa 
na vida. Mas aprendi que defender o povo é defender com dignidade, com as 
palavras que lhe cabem na boca da forma como foi educado, é defender da 
forma como se viveu. É muito importante ver hoje essa união da direita e da 
esquerda: torturadores de um lado e torturados do outro, apaziguados pelo 
mesmo caminho, ou seja, os penduricalhos dos cargos do Governo se 
esquecem até das porretadas que tomaram na orelha no passado ( ... ) que 
chegam numa mediocridade dessas no final da vida. 

* - Sem revisão do orador. 
( ... ) - Palavras expungidas por Decisão da Presidência proferida em 

23/3/2000. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Não gostaria que V. Exa. fizesse nada de 

excepcional. Ele me citou em seu depoimento, alegando que eu tivesse 
citado o art. 164. Entretanto, fiz apenas referência a seu depoimento. Não 
estou falando com excepcionalidade e peço que a Presidência reconsidere e 
dê-me os 5 minutos, pois não consigo coordenar minhas idéias com 2 
minutos apenas. 

Além disso, solicitaria, primeiramente, que V. Exa. determinasse a retirada 
da expressão depreciativa com que o Deputado se referiu à Igreja Católica e 
a seus agentes. Lembramos que a discriminação religiosa é crime previsto na 
Constituição. Em segundo lugar, gostaria que V. Exa. mandasse retirar a 
apologia à tortura e à violência por ele feita. Caminhamos muito para 
atingirmos a democracia, até para ouvir aqui V. Exa. dizer tantos absurdos. 
Talvez tenhamos mesmo apanhado e sido torturados, para que V. Exa. 
dissesse tantos absurdos neste microfone, não perdoando nem os ouvidos 
dos presentes. O Brasil viveu 20 anos difíceis e de ditadura. Talvez V. Exa., 
que não sei de que lado estava, não tenha tido um ente querido torturado ou 
agredido durante a ditadura de 1964. Talvez V. Exa. não tenha sensibilidade, 
pois esse é o sofrimento de cidadãos e cidadãs comuns, que penam nas 
delegacias e nos estabelecimentos penais em um pau-de-arara. Talvez V. 
Exa., que diz ser povo, seja-o apenas no discurso, pois, na cabeça, é elite. E 
a pior elite! A elite sanguessuga deste País, a qual sempre mamou nas tetas 
do poder e tem apenas os pés aqui, já que a cabeça está nos Estados 
Unidos e na Europa, lugares que V. Exa. visita com tanta freqüência. Apenas 
as suas palavras são rudes, pois a sua cabeça é da elite. 
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Gostaria de dizer, ainda, Sr. Deputado, que os seus rompantes não irão 

amedrontar ninguém. Vamos disputar o debate dentro dos princípios da 
verdade e da justiça, não nos preocupando com essas baboseiras que V. 
Exa. diz. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos, 

desta tribuna, pedir que tenhamos, realmente, equilíbrio, pois este momento 
de turbulência o exige. Isso faz parte do jogo democrático, mas é importante 
termos tranqüilidade para discutir os problemas que nos afligem. 

O PDT, como todos sabem, apoiou o Governo Eduardo Azeredo e dele 
participou, cumprindo o que lhe tínhamos prometido. Não tivemos nenhum 
problema e, quando vejo o ex-Governador ser criticado aqui, de forma dura e, 
às vezes, até impiedosa, lamento, pois ele não merece ataques, construiu 
seu nome e teve a herança de uma pessoa muito querida em Minas e que 
deixou saudosa memória, Deputado Renato Azeredo. Durante seu governo, 
enfrentamos turbulências, mas foram rompidas todas as barreiras. Por isso, é 
respeitado por todos nós. 

Estamos apoiando também o Governo de Itamar Franco. Sempre o fizemos 
com muita tranqüilidade. Ao assumirmos esse compromisso, por uma 
deferência especial, dissemos ao Governador Eduardo Azeredo que também 
acreditávamos em Itamar Franco. 

Conheço o Governador Itamar Franco desde 1969, quando iniciei a minha 
vida pública, como Secretário Municipal de Leopoldina. Sempre tivemos um 
trato excelente. Fiquei a seu lado em 1986, quando disputei uma eleição para 
Deputado Estadual pela primeira vez, ficando como suplente. Anteriormente, 
havia apoiado a sua candidatura para o Senado, quando disputou a vaga 
com José Augusto. Apoiei a sua candidatura para Vice-Presidente da 
República. Por ser da Zona da Mata e seu amigo, acreditei nele e o apoiei. 
Em todas as três oportunidades, saiu-se muitíssimo bem, com dignidade, 
com postura elevada, enfim, reconhecido por todos os mineiros. Era o único 
candidato capaz de vencer as eleições, derrotando Eduardo Azeredo, por ter 
sido Prefeito, Senador, Vice-Presidente e, após a cassação de Fernando 
Collor, Presidente da República. Portanto, tem um currículo invejável. 

Em Minas, ocupando pela primeira vez o Palácio da Liberdade, veio par<;~ 
cumprir a sua missão. No entanto, vejo que muita coisa mudou para ele. E 
preciso que o Governador tome as medidas que está tomando. É triste ver 
um Secretário como Armando Costa ser triturado. Creio que a composição de 
forças que estava a seu lado fez com que fosse aberto um buraco enorme, 

~ onde foi jogado. Outras pessoas que estão na linha de frente também estão 
sendo sacrificadas justamente pelas pessoas que estão em volta e não 
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entendem que os tempos mudaram neste País. 

Em razão disso, o PDT, que é aliado do atual Governo, entende que essas 
mudanças, embora dolorosas, são necessárias. É preciso que esta Casa 
entenda isso e dê respaldo, pelo bem de Minas, porque Minas precisa 
caminhar. Não podemos ficar olhando para trás, brigando com o atual 
Governo, sacrificando Eduardo Azeredo, enquanto o Estado está parado. É 
importante a mudança de atitude daqueles que estão assumindo. Gostaria de 
citar o exemplo de um companheiro nosso que está indo para a área da 
saúde, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, figura extraordinária, um homem 
que, durante três legislaturas, mostrou-nos a sua capacidade de trabalho, a 
sua ética e a sua postura correta. Tenho a certeza de que, ao contrário do ex-
Secretário Armando Costa, que enfrentou dificuldades no exercício do cargo, 
Adelmo Carneiro Leão implantará outro ritmo, porque já viu tudo que está 
acontecendo. 

Gostaria de citar um fato ocorrido ano passado, na minha região. Em 
Leopoldina, temos a mais nova regional de saúde instalada pelo Estado. 
Lutamos bravamente por ela não pelo fato de mostrar que era uma iniciativa 
nossa, mas para descentralizar o atendimento, que era feito exclusivamente 
na terra do meu querido colega Cristiano Canêdo, que é a cidade de Muriaé, 
que nunca colocou obstáculos à criação da regional em Leopoldina, muito 
pelo contrário. O nosso Deputado Cristiano Canêdo sabe que, mesmo tendo 
sido criada a regional em nossa cidade, nunca enfrentamos dificuldades. Mas 
foi para _lá alguém que se diz afilhado do nosso amigo Secretário Armando 
Costa. E um médico que tem hospital em Cataguases e, numa artimanha, 
tirou o hospital do seu nome, colocou no nome de outra pessoa e se instalou 
na regional de Leopoldina, já se colocando como candidato a Deputado 
Estadual, usando aquela regional como um bem particular, desrespeitando a 
nós, Deputados, principalmente os da Zona da Mata. Quero, portanto, pedir 
ao Secretário Adelmo Carneiro Leão que ajude o Governador. Não quero 
nenhum benefício para mim, particularmente, quero para a nossa região. 

Esse médico da regional de saúde de Leopoldina, Dr. Jaime Afonso, no 
último domingo, na presença do Deputado Cristiano Canêdo, na cidade de 
Santo Antônio do Aventureiro, num discurso eminentemente político, 
ofereceu uma ambulância, que vai entregar nos próximos dias. Concedo 
aparte ao Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Deputado Bené Guedes, é uma 
prática comum entre aqueles que ocupam Secretarias neste Estado acharem 
que a Pasta é deles, especialmente a regional próxima de Ubá. Gostaria de 
me solidarizar com V. Exa .. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço as palavras do Deputado lrani 
Barbosa e concedo aparte ao Deputado Cristiano Canêdo. 
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O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Caro Deputado Bené 

Guedes, quero solidarizar-me com as suas palavras e considerar que 
realmente Leopoldina e Muriaé são cidades irmãs, com respeito mútuo à 
política da região. Muriaé pertence hoje à regional de Ubá, não à mesma de 
Leopoldina, mas temos um trabalho importante. 

Esperamos do Secretário da Saúde, Dr. Adelmo Carneiro Leão, cujas 
posições e convicções na política de saúde conheço, que não admita que 
dono de hospital particular seja gestor do SUS na nossa região, porque o 
gestor do SUS libera recursos, fiscaliza hospitais particulares e, ao mesmo 
tempo, é dono do próprio hospital. Isso, tenho certeza, o novo Secretário não 
admitirá. Precisamos de pessoas ligadas à política de saúde, que defendam 
o SUS, defendam aqueles que precisam da assistência médica gratuita, e, 
não, aqueles que defendem o serviço particular de saúde. Meus parabéns 
pelas suas palavras. Estou solidário com sua reivindicação. Pode contar com 
a nossa ajuda. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço as palavras do ilustre Deputado 
Cristiano Canêdo. 

Voltando à questão da regional de saúde de Leopoldina, quando faço essa 
crítica, entendo que tem de ser construtiva, evidentemente, mas não 
podemos nos calar. 

Há outro fato que afronta o parlamento mineiro: esse mesmo Diretor da 
regional de saúde de Leopoldina, junto com a Prefeita de Estrela Dalva, 
retirou do Posto Municipal de Saúde daquela cidade o nome do Deputado 
Luís Maranha, um dos parlamentares mais atuantes da Zona da Mata, o 
homem que conseguiu emancipar aquela cidade. Da noite para o dia, foi 
retirado o seu nome e colocado o de um cidadão honrado, o pai do atual 
Diretor regional de saúde de Leopoldina, Dr. Jaime Afonso. Mas disse e 
repito, existem outras formas de se homenagear esse cidadão, que merece o 
nosso respeito, mas em outros lugares, na própria Estrela Dalva, não dessa 
forma, porque assim é um acinte. É uma vergonha que pessoas esclarecidas 
cometam um ato dessa natureza. E repilo isso de forma veemente, porque 
me revoltou profundamente. 

Quero, nesta oportunidade, comentar o trabalho do Deputado lvair 
Nogueira, nosso ex-colega do PDT, que pediu demissão da Secretaria de 
Esportes. Foi um Secretário atuante, segundo os limites e as dificuldades 
explícitas do Governo no ano passado, como o problema da moratória e da 
retenção dos recursos. Foi um Governo que lutou conosco para que 
viabilizássemos a votação do projeto de anistia fiscal, justamente para pagar 
os funcionários mineiros. 

Entendemos que o Deputado lvair Nogueira, segundo aquilo que conseguiu 
fazer, ele o fez com muita propriedade. Quero fazer esse registro, e agora, na 
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sua saída, queremos comentar que o PDT aguarda 0 reconhecimento do 
atual Governo. rto 

O Presidente Anderson Adauto e o Líder do Governo, Deputado Albe e 
Pinto Coelho, sabem que temos sido solidários, justamente porquo 
acreditamos neles como nossos aliados junto ao Governo Itamar Franc ' 
para que o P_DT possa.receber realmente aquilo que merece. .~ . orn 

O nosso L1der estara falando desta tribuna e hoje terá uma aud1encla c 0 
o Governador. Tenho a certeza de que, independente da Secretaria que for, 0 
PDT será reconhecido, porque é pretensão nossa continuar apoi?~do 0 
Governo, mas, ao mesmo tempo, tendo também contrapartida polltlca. . 
nosso partido está em constante crescimento e desenvolvimento. Temos aqui 
o Deputado Eduardo Daladier, da nossa Caratinga, que veio _parada 
Assembléia Legislativa na condição de suplente, mas não deve e nao po e 
ser sacrificado. Ele tem a solidariedade de todos os colegas, que aprenderam 
a admirá-lo pela humildade, serenidade e trabalho em bom estilo. . as 

Enfim, estamos certos de que o Governador Itamar Franco entendera 
1 nossas posições, e volto a repetir: tenho o maior respeito tanto pe 
0 

Governador Itamar Franco como pelo Governo Eduardo Azeredo, e 
esperamos que a Assembléia Legislativa possa refletir sobre isso, na busca 
do entendimento. 

Agradeço aos Deputados que me apartearam. Deputado Cristiano Canêddo, 
conto com V. Exa., e V. Exa. pode contar comigo. Nós, representantes a 
Zona da Mata, somos poucos para tomar atitudes que visam, sobretudo, ~o 
interesse das nossas comunidades, e não de uma ou duas pessoas. MUlto 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sra. Deputada, ~rs. 

Deputados do Espírito Santo, Srs. Deputados mineiros, pessoas nas gal~_nas: 
pessoas que me escutam pelos corredores, gabinetes e TV Assemblela, e 
com alegria que estou nesta tribuna para falar daquilo que foi assunto em 
todos os jornais e televisões do Estado e, até mesmo, de outros Estados. 
Falar da atitude corajosa e enérgica que tem tido o Governador Itamar 
Franco em todo esse imbróglio que envolveu a Secretaria da Saúde e os 
seus funcionários. 

Louvamos o Governador por sua coragem e rapidez em tomar atitudes .. que 
com certeza deixam magoados até os seus amigos, atitudes que de1xam 
magoadas pessoas que, com certeza, não têm nada que temer de uma 
denúncia, uma sindicância. Mas o Governador deixou bem claro: ele prefere 
magoar amigos do que deixar que recursos públicos sejam desperdiçados e 
consumidos de maneira ilegal. 
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Sabemos que, até hoje, pelas denúncias que já foram feitas, nada de 

concreto foi apurado com relação àqueles que trabalham na Secretaria da 
Saúde. Na reunião que o Governador Itamar Franco teve conosco, na 
segunda-feira passada, deixou bem clara a amizade entre ele e o Secretário 
Armando Costa, pessoa que, segundo ele, é digna de todo o respeito, o que 
nós também confirmamos. Mas ele foi rápido nas decisões para que não 
permanecesse um constrangimento cada vez maior em cima das acusações, 
e ainda mais, para que ninguém duvidasse da vontade que tem de cuidar da 
moralidade, da transparência e da honestidade no trato público. Vivenciou, 
nesse episódio, a máxima da antiguidade: "Não basta ser honesto, é preciso, 
também, parecer honesto". E foi justamente pensando nisso que, a partir 
desse episódio da Secretaria da Saúde, o Governador criou o sistema de 
auditoria permanente que, em dois ou três dias no máximo, pode prestar 
contas ao Governador de tudo que está havendo em um órgão público, em 
uma secretaria ou em qualquer espaço que seja do poder público que tenha 
obrigação de prestar esclarecimentos. Vivemos em uma república, e a "res 
publica" é coisa que tem de ser bem tratada e bem cuidada. O sistema de 
auditoria permanente fortalece o Governo Itamar Franco, evita desgastes 
futuros e busca evitar que novos problemas surjam e que haja 
irregularidades, com um controle permanente dos gastos públicos. 

Queremos deixar bem claro que não somos contra as apurações, não 
somos contra a fiscalização nem contra a denúncia. Louvamos a atitude da 
Oposição nesta Casa que, de uns tempos para cá, tornou-se tão firme, tão 
corajosa e tão atuante para fiscalizar e denunciar. Ficamos felizes sabendo 
que esta Casa Legislativa está encontrando o seu rumo, porque o papel de 
uma Assembléia Legislativa, antes de tudo, é legislar, fiscalizar e denunciar, 
se for preciso. Só lamentamos que a Oposição, que hoje transforma a 
denúncia em "denuncismo", tenha sido tão vagarosa para descobrir o seu 
papel. 

O nosso companheiro Durval Ângelo e outros que falaram em outras 
oportunidades já se referiram aqui a tantas irregularidades do Governo que 
antecedeu o Governo Itamar Franco. O Governo do Dr. Azeredo pode ser 
considerado um Governo sem licitações. Quantas obras, neste Estado, sem 
licitações! Tudo considerado emergencial. Não vou repetir o que já foi dito 
aqui. 

O Durval Ângelo já citou, "en passant", as barragens do Jequitinhonha, e eu 
queria me ater um pouco a isso. Foram duas etapas na construção das 
barragens. Na primeira etapa, nos anos de 1995 e 1996, estava prevista a 
construção de 132 barragens, e foram construídas apenas 70, sem licitação. 
A desculpa era a emergência, porque a seca ia chegar ao vale do 
Jequitinhonha. É ironia dizer que há uma emergência por causa da seca do 
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Jequitinhonha, quando todos sabemos que a seca do Jequitinhonha é 
crônica e que se agrava a cada ano. 

Houve a emergência; obras começadas, e nada acabado. Denunciamos a 
falta de licitação, mas a denúncia entrou por um ouvido e saiu pelo outro do 
Governador e de todos os responsáveis por fazer coro com a Oposição 
daquela época e as denúncias que fazia. 

A segunda etapa também foi sem licitação. Hoje ainda estamos pelejando 
com essa CPI das Barragens. E o povo do Jequitinhonha, do Norte de Minas 
e do Mucuri está amargando a falta de água. A água não desaparece de um 
dia para o outro na região. Mas na época da eleição, no ano que precedeu as 
eleições estaduais, a propaganda do Governador Eduardo Azeredo era uma 
das mais bonitas. Entre elas, uma cachoeira, com água jorrando em 
quantidade. Ao fundo, música, poesia, beleza e saúde. 

Impressionei-me ao ouvir o comentário de uma criança do vale do 
Jequitinhonha que, ao ser indagada pela professora sobre o que tinha 
achado mais bonito em tudo que havia visto na televisão, respondeu: "O mais 
bonito que já vi foi a fartura de água que agora existe no Jequitinhonha". 
Coitada, essa criança inocente não soube distinguir a realidade daquela 
fartura da propaganda. Com certeza, buscaram a cachoeira fora dos limites 
do Jequitinhonha, do Norte ou do Mucuri. Mas, para ela, que vivia carregando 
um litro de água ou buscando água no rio ou no corregozinho, era uma 
beleza, e esperava que aquilo chegasse à sua casa. A propaganda era tão 
enganosa que as crianças e até os adultos acreditavam. 

Não houve licitação para essas obras. Não houve a gritaria que estamos 
ouvindo agora. Nada se apurou até hoje. Os Prefeitos estão convidados a vir 
aqui na semana que vem. Prefeitos que hoje amargam os problemas das 
obras sem licitação do Governo Eduardo Azeredo. Vejam bem que não estou 
acusando o Sr. Eduardo Azeredo de ser desonesto. Mas se aceitarmos a 
máxima de que ser honesto não é apenas não roubar, mas também não 
deixar que roubem e que haja desperdício de dinheiro público, a carapuça de 
desonestidade tem que caber na cabeça do ex-Governador. O que houve foi 
desperdício. Obras começadas num lugar e transferidas para outro, material 
levado para construção que está apodrecendo na beira dos córregos. Nada 
se apurou de concreto até hoje sobre essas questões. 

Por duas vezes, fomos em comissão ao Jequitinhonha ver as famosas 
barragens. Conosco estavam Deputados que presenciaram o absurdo e que 
hoje gritam aqui, fazendo parecer que falta de licitação é uma coisa que 
nunca aconteceu no Estado. 

Não poderia encerrar a minha fala sem dizer do orgulho que nós, do PT, 
tivemos e sentimos com a indicação do nosso colega Adelmo Carneiro Leão 
para Secretário da Saúde. Para nós foi um choque, e segundo o Adelmo me 
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garantiu, para ele, também. Mas foi uma surpresa agradável, sinal de que 
o Governador confia no PT e é capaz de entregar a um Deputado de nosso 
partido uma Secretaria que está com problemas e precisa ser muito bem 
cuidada e bem tratada, porque dela, sobretudo, depende a vida de tantos 
mineiros e tantas pessoas. 

Todos conhecemos Adelmo. Conheci-o antes mesmo que chegasse a este 
Plenário, nas lutas e nas reuniões que o PT fazia quando já saía de Uberaba 
para fortalecer o nosso partido e para junto conosco encontrar um caminho 
melhor para dirigir, para governar e para legislar. 

E Adelmo chegou a esta Assembléia. Lembro-me que aqui ficou como 
suplente por dois anos. Não foi uma nem foram duas pessoas que choraram 
a ausência de Adelmo no Plenário desta Casa. Todos sentimos a sua falta 
naqueles dois anos. 

Essa falta será sentida agora também, só que em outra circunstância. Já 
estamos sentindo a falta de Adelmo na Liderança, mas será compensada, 
porque, agora, não vai lutar apenas aqui, no Plenário; não vai estar apenas 
dirigindo a Bancada do PT; estará dirigindo um órgão que, sem dúvida 
alguma, é dos mais importantes do Estado. 

Adelmo, com certeza, vai mostrar para todos que é capaz de administrar a 
Secretaria de Estado da Saúde. Não que tenha todas as idéias na cabeça, 
mas já vem acumulando sabedoria pela sua vida de médico, de professor de 
universidade, pelo tempo em que está militando no PT, e também pela 
experiência que acolheu, que conheceu em outras Prefeituras, em outros 
Estados onde o PT faz o governo, onde tem o seu trabalho. 

Repito: tenho certeza de que os militantes do PT se orgulham do seu 
partido. Por isso as nossas são as campanhas mais emocionantes. Não 
fazemos campanha personalista, de indivíduos que escondem a sigla de seu 
partido. A nossa é a campanha da bandeira vermelha, da estrela, da sigla do 
PT no boné, na camisa, na roupa. Dificilmente vemos alguém do PT fazendo 
campanha apenas com seu nome e com seu número. O candidato sempre 
leva para sua campanha a emoção, a sabedoria e a coragem do PT. 

Já disse outro dia que nos orgulhamos quando alguém vê uma falha no PT 
e fala: "Até o PT". Isso significa que uma falha do PT é exceção. Não que não 
haja pessoas falhas no PT. Não que os petistas sejam santos. Mas os 
desonestos, os personalistas, os contadores de vantagem não proliferam no 
PT, porque esse partido tem comando, dá assessoria a seus militantes, e 
isso é o nosso orgulho. 

Mas é também o orgulho de Belo Horizonte. Numa pesquisa realizada 
nesta cidade, quando foi perguntado qual o partido da sua preferência, 21% 
dos participantes responderam PT. 

Então, quero aqui parabenizar o Governador Itamar Franco, pela rapidez 
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com que tem tomado decisões, e parabenizar também o meu partido, o 
PT, que tem, na Secretaria da Saúde e na Secretaria do Meio Ambiente, 
pessoas que nos orgulham e que, com certeza, vão trabalhar muito para o 
bem-estar deste Estado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Infelizmente, Deputado, meu tempo vai ser 

muito curto para discutir um assunto muito importante. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores que estão nos 

ouvindo e telespectadores, venho a esta tribuna para esclarecer alguns 
assuntos que aqui foram abordados e que, por uma questão de justiça para 
com os envolvidos, merecem ser esclarecidos. Um deles refere-se à unidade 
da FHEMIG em Barbacena. Nesse sentido, julgo importante falar um pouco 
para os senhores sobre a história daquela instituição. 

Fundado em 1903, hoje quase centenário, o antigo Hospital Colônia surgiu 
como um modelo de assistência aos então chamados alienados mentais. Ele 
propunha a recuperação dos pacientes, através de atividades próprias de 
uma fazenda, pois naquela época a maioria absoluta dos doentes originava-
se da zona rural. Esse modelo foi, inclusive, premiado com o reconhecimento 
de todos. 

Na década de 30, com o advento do Estado Novo, aquele modelo começou 
a ser destruído com o inchaço do hospital. Uma política de segregação do 
doente mental, aliada à busca de uma instituição tida com ideal na época, 
onerou-a a tal ponto que chegou a ter milhares de pacientes. 

Hoje, com a ajuda de toda a equipe, a instituição possui um museu, 
denominado Museu da Loucura, único no País, para não deixar que o 
esquecimento possa permitir o retorno àquela realidade. 

Somente em 1979, quando os manicômios passaram a ser abertos à 
imprensa, a dimensão da tragédia ficou conhecida. Naquela época, uma série 
de reportagens do jornalista Hiram Firmino, denominada "Nos Porões da 
Loucura", publicada no jornal "Estado de Minas", denunciou as atrocidades 
vividas pelos pacientes. 

De lá prá cá, a comunidade hospitalar mobilizou-se, lutou bravamente 
contra a dura realidade, e a história começou a ser mudada. Foram 
reformados pavilhões; módulos residenciais foram construídos, o corpo 
clínico foi acrescido de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais. Um novo modelo assistencial estava a caminho ... A chamada 
reforma psiquiátrica, que mudou tantas instituições, ajudou a transformar 
definitivamente a história do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. 

No entanto, senhores, não temos dúvida de que tudo isso só foi possível 
graças à capacidade de luta dos funcionários, num trabalho de equipe, 
premiando esforços individuais e coletivos. 
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Mais recentemente, ouvindo um clamor da comunidade barbacenense e 

de toda a região, aquela casa elaborou um projeto de alto alcance social: a 
transformação de uma de suas unidades em Hospital Geral Regional. Para 
concretização dessa proposta, as obras foram iniciadas no apagar das luzes 
do Governo passado, mais concretamente em setembro de 1998. Inaugurado 
em 31/12/98, o bloco cirúrgico, que foi feito às pressas, teve de passar por 
consertos antes mesmo de poder ser usado. 

Devido às dificuldades de caixa do atual Governo, no seu primeiro ano de 
mandato, decorrente do colapso financeiro herdado de Eduardo Azeredo, as 
obras foram interrompidas. Mas este ano, já temos alocados recursos 
suficientes para dar prosseguimento ao projeto. Apesar de todas as 
dificuldades, temos uma boa notícia quanto à continuidade do Projeto do 
Centro Hospitalar, pois está sendo inaugurada, ainda esta semana, a 
chamada Casa Amarela, que nada mais é do que uma residência terapêutica, 
passo final para a busca da reintegração social dos pacientes. 

Portanto senhores, não compreendemos como uma instituição como essa 
possa ser maculada com tanta perversidade, e seus usuários serem usados 
de maneira tão desrespeitosa e desumana. Acreditamos em uma política que 
preserve a ética, que preserve pacientes, funcionários e a direção daquela 
casa, que, aliás, orgulha-nos muito, mas que tem uma luta incessante pela 
frente. 

Temos que considerar também a situação do Hospital Judiciário Jorge Vaz, 
onde também foram iniciadas obras no final do Governo passado, que 
ficaram interrompidas pelos motivos já mencionados. Hoje temos como 
possível a continuação das obras, já que ali também novos recursos foram 
alocados. 

A Comissão de Saúde estará em Barbacena para visitar, na terça-feira de 
manhã, o manicômio, resultado de políticas de anos a fio, de abandono 
daqueles pacientes. Temos aqui um termo de cessão de uso, celebrado entre 
a Fundação Hospitalar, FHEMIG, e a Secretaria de Justiça, do antigo IPM, 
para que a FHEMIG possa construir ali um espaço para seus pacientes e, 
assim, que aqueles pacientes do manicômio possam ser transferidos para 
esse espaço. Desde 1998, no Governo Eduardo Azeredo, existe esse termo 
de cessão de uso, que até hoje não foi consubstanciado. 

Sr. Presidente, gostaria de informar aos senhores que tenho propostas 
alternativas para que seja elaborado um grande projeto nesta Casa que 
resgate a dignidade daqueles apenados, e que seja feito em parceria com a 
FHEMIG, ainda mais pelo fato de estarem as duas instituições fisicamente 
muito próximas. 

Apresentamos um requerimento a esta Casa, para que se faça um 
convênio entre as duas instituições e um trabalho conjunto do corpo médico 
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da FHEMIG com o Manicômio Judiciário Jorge Vaz. Quero lembrá-los que 
encaminhei essa proposta à Secretária de Justiça, Ora. Ângela Pace, há mais 
de 20 dias, por intermédio de requerimento protocolado nesta Casa, e 
gostaria que os senhores pares tomassem conhecimento. 

Enfim, gostaria de falar-lhes também sobre minha região: Barbacena - e 
não só daquela cidade, mas de toda a região das vertentes, incluindo 
também a Zona da Mata, que, ao longo dos anos, foi duramente penalizada e 
abandonada pelos políticos-, os investimentos ali praticamente inexistiram. A 
região carece de tudo, desde obras de infra-estrutura, como asfaltamento de 
estradas, até iniciativas que possibilitem a geração de emprego e renda. Mas 
temos certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que a redenção 
econômica daquela região virá e que o Governador Itamar Franco, com a 
grande sensibilidade que tem demonstrado na defesa do povo mineiro, 
saberá fazer justiça àquela região, canalizando recursos e esforços, 
aproveitando sua reconhecida vocação, sua beleza natural, seu povo amigo 
e, sobretudo, fazendo com que aquele povo, tão bom e hospitaleiro, volte a 
ter esperanças. 

Para finalizar, Sr. Presidente, encaminhamos um pedido ao Prefeito Célio 
de Castro, para que nos envie documentos sobre o que foi dito aqui pelo 
Deputado lrani Barbosa. 

Quero dizer também, para um tempo à frente, que os problemas de saúde 
estão na questão política, nas decisões políticas. Na ponta da linha, estão os 
médicos, as enfermeiras e os serviçais, que são vítimas de todo um 
processo. Não é possível que um país que destine R$160,00 "per capita" por 
ano para a saúde, enquanto os países da Europa destinam de R$2.000,00 a 
R$3.000,00 "per capita" por ano, possa ter uma saúde digna. É preciso 
colocar as coisas nos devidos lugares. O Conselho Regional de Medicina, a 
Associação Médica e o Sindicato Médico são órgãos de defesa do médico, e 
não são perfeitos, mas estão aí para propor soluções para o problema de 
saúde no País, que precisa de um programa e de financiamento. E o Sr. 
Antônio Carlos Magalhães, Senador do PFL, sentou em cima do projeto da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 169, que destina recursos para a 
União, para o Estado e para os municípios. Então, alguém tem culpa nisso, 
mas não são aqueles que estão na ponta da linha, não são os médicos, com 
certeza. 

* - Sem revisão do orador. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência registra a 
presença, em Plenário, dos Deputados Estaduais do Espírito Santo Eval 
Galazi e Gilson Amaro. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Esgotada a hora destinada a 
esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Não tive oportunidade, Sr. 

Presidente, de parabenizar a Deputada Maria José Haueisen, quando se 
referiu ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. Falava para alguns colegas da 
imprensa que faço política para a frente. O que se passou na Secretaria da 
Saúde, não temos que comentar, mas, para a frente, acredito muito no 
homem, no colega, no Deputado e no homem público Adelmo Leão. Trata-se 
de pessoa que, durante esses quatro últimos anos nesta Casa, eu soube 
respeitar e admirar. Acima de tudo, cumpria o que era tratado aqui. Em 
momento algum vi o Deputado Adelmo Carneiro Leão jogar para a platéia 
qualquer conversa. Tenho a certeza de que poderá colaborar muito com a 
Secretaria. Deputada Maria José Haueisen, gostaria que transmitisse ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão que estamos pedindo a Deus para que 
proteja os seus passos nessa Secretaria, porque conhecemos a sua 
capacidade, a sua honestidade e a sua hombridade. Que Deus o proteja 
nessa nova caminhada na Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria apenas de 
dirigir-me à Mesa para tratar de uma questão de ordem que havia formulado 
na semana passada, quando presidia a sessão o Deputado Rêmolo Aloise_. 
que solicitou que eu encaminhasse, por escrito, essa questão de ordem. E 
um assunto que reputamos como gravíssimo. Ontem, encaminhamos essa 
questão de ordem por escrito. A Assembléia Legislativa pretende realizar, em 
19 cidades do interior de Minas Gerais, uma movimentação, a título de 
comemoração dos 500 anos do Brasil. Entendemos que essa movimentação, 
em um período eleitoral, sem que tenha havido uma discussão profunda, sem 
a aprovação do Plenário e sem consulta aos partidos desta Casa - a 
Oposição não foi consultada -, promovendo-se, inclusive, palestras no 
interior, utilizando a TV Assembléia, que será inaugurada nessa cidade, faz-
nos sentir um tanto quanto alijados desse processo. Levantamos uma 
questão de ordem, para conhecer o planejamento, em detalhe, o que 
ocorrerá e qual foi o critério utilizado pela Mesa para escolher os palestrantes 
e os temas que serão abordados, porque também gostaríamos de debater 
sobre a questão da FHEMIG e sobre a adjunção das professoras que estão 
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sendo arrancadas das Prefeituras; sobre a questão da loteria. 
Gostaríamos de expor também a pauta de interesse da Oposição e do povo 
mineiro nesta oportunidade. Por que apenas a pauta da Mesa prevalece? Por 
que apenas a pauta de interesse do Governo prevalece? Estamos aqui 
cobrando da Mesa uma explicação com relação a esse fato. Estamos 
notando que ainda não se deu explicação convincente com relação a esta 
questão de ordem. 

Gostaria de aproveitar para fazer uma comunicação à Casa. A Comissão 
de Educação aprovou um convite ao Secretário da Educação, para que 
compareça, na quarta-feira da semana que vem, à Comissão, ou para que 
mande um representante, a fim de explicar a questão da adjunção das 
professoras, que está sendo cancelada, as quais o Estado pretende devolver 
às Prefeituras, vendendo-as. Nunca vi isso. Esse fato é novo. O Estado agora 
quer alugar professoras para os municípios. Todas as professoras colocadas 
em adjunção pelo Governo Eduardo Azeredo estão sendo recolhidas pelo 
Governo atual, que está fazendo a seguinte proposta aos municípios: "Quem 
quiser pode continuar com as professoras, basta que pague os seus salários 
ao Estado, e não às professoras, para que o Estado faça o repasse a elas". 

A minha questão de ordem pode ter relação com críticas dirigidas a quem 
eu quiser. Tenho o direito democrático, nesta Casa, de falar e de criticar o 
Governo, porque sou da Oposição, da mesma maneira que V. Exa. se dirige, 
elogiando e bajulando o Governo. Cada um tem o direito de falar o que quer 
nesta Casa. O Deputado tem o direito líqüido e certo de criticar, para isso há 
a imunidade parlamentar. O Deputado Alberto Bejani, por exemplo, está 
sendo ameaçado de ser processado. Se não tiver a imunidade, vai para a 
cadeia. A imunidade parlamentar garante o exercício da liberdade nesta 
Casa. E vamos lutar para defendê-la. 

Sr. Presidente, gostaria de comunicar o fato de que o Secretário foi 
convidado para estar aqui, a fim de trazer explicações. Queremos aproveitar 
a TV Assembléia para levar esse fato ao conhecimento das pessoas que 
vêem a TV, para que o interior fique sabendo que o Secretário deverá estar 
aqui, ou seu representante. 

Tenho ainda um minuto para concluir e gostaria de referir-me à fala do 
Deputado Edson Rezende sobre a minha cidade, Barbacena. Sei que a 
FHEMIG foi instituição exemplar nos últimos 12 anos. Acontece que, no 
último, as obras de ampliação foram paralisadas, o que está gerando tumulto 
e problema. Estamos solicitando à Comissão de Direitos Humanos que 
compareça lá, para verificar. E vejo até com bons olhos, mas estranha-me 
que ele, sendo barbacenense e Presidente da Comissão de Saúde, só agora 
tome essa atitude, depois que a imprensa denunciou. Mas é importante que 
S. Exa. lá compareça para verificar se o que está sendo dito é verdade: o 
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desmonte da FHEMIG e o esfacelamento total do manicômio. 

O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Nobre Deputado Antônio Carlos 
Andrada, a Presidência está sendo informada que V. Exa. já formulou essa 
questão de ordem, por escrito, e já foi encaminhada à Procuradoria. A 
resposta será dada oportunamente. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, quero apenas me 
justificar perante o Deputado Alencar da Silveira Júnior. Conhecendo S. Exa. 
como conheço, tinha a certeza de que, pela justiça que é capaz de fazer, pelo 
bom-senso que tem, aprovaria as palavras que estava proferindo. S. Exa. 
concordaria com a minha fala, que era uma fala de defesa das pessoas 
justas e honestas. Não concedi a palavra no momento em que pedia, porque 
senti que teria ainda muito que falar. Peço desculpas ao Deputado e espero 
que tenha entendido a minha negação. Muito obrigada. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, é preciso colocar a verdade 
diante dos fatos e das pessoas que estão à frente do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Barbacena - CHPB -, pessoas honradas, que são o seu 
diretor clínico, o corpo de funcionários, os médicos, os enfermeiros e todos os 
servidores que somente conseguiram transformar essa casa porque tinham 
muito amor e porque durante muitos anos investiram na sua capacitação e na 
sua qualificação. Essa casa é fruto de uma história de lutas e continua a sua 
luta tentando a rendenção de seus pacientes. E mais, o projeto iniciado no 
Governo passado, de construção do hospital regional, só parou em 1999 por 
falta absoluta de recursos em todos os setores do Estado. E, por isso, neste 
ano será retomada a sua construção. Mas o serviço aos pacientes 
psiquiátricos internados continua como era antes com seu antigo diretor, 
agora com os atuais diretores. 

Com relação ao Manicômio Jorge Vaz, não tentamos esconder os 
problemas. O Deputado Edson Rezende não está aqui para esconder 
nenhum problema. Os problemas do manicômio são crônicos, têm passado 
por diversos governos e agora vieram à tona. E o Presidente da Comissão de 
Saúde esteve lá no ano passado e no princípio deste ano. Conversamos com 
o antigo Secretário Luiz Tadeu Leite e, agora, conversamos com a Secretária 
Ângela Pace sobre os problemas do manicômio. Como Presidente da 
Comissão de Saúde, parlamentar da cidade e médico, tenho todo o interesse 
na solução desses problemas, que, se não foram resolvidos, isso não se 
deve ao contexto atual, mas à ação, há muitos anos, de outros políticos 
locais, que estavam no comando da região. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui 
não apenas para falar pela ordem, mas também para solicitar um 
esclarecimento. Sou membro da Comissão que acompanha os trabalhos da 
TV Assembléia, e sua coordenação cabe ao Presidente da Casa. Há mais de 
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três meses não nos reunimos, pelo menos, não recebi nenhum convite 
para comparecer. De repente, recebemos uma comunicação de que a 
Assembléia, considerando a comemoração dos 500 anos do Brasil, 
inaugurará, em 19 cidades, o sinal da TV Assembléia. Com essa 
inauguração, percebemos, triste e claramente, a missão desta Casa de 
transmitir a impregnada doutrina de campanha do Dr. Itamar Franco. 

Essa é uma questão de ordem e um pedido de esclarecimento. Nós, 
membros da Oposição da Comissão que acompanha a TV Assembléia, não 
temos conhecimento desse fato. A Mesa tem a nossa autorização para 
determinadas decisões, já que nos representa, mas não para algo desse 
nível, considerando-se as dificuldades econômicas que a Casa sempre alega. 
Já solicitamos, inclusive, complementação ao Governo, para que este Poder 
possa fazer face às despesas. 

Queremos, portanto, um esclarecimento da Mesa. Tem autonomia para tal, 
mas a iniciativa de inaugurar o sinal da TV em 19 cidades é algo bastante 
significativo. Além disso, em Patos de Minas, não fui comunicado de nada, 
mesmo tendo sido mediador desse benefício. Fui excluído. Por meios que 
desconheço, o Prefeito veio até a Assembléia e assinou o seu "sim", sendo 
que eu havia iniciado as conversações. Onde fica a democracia da Mesa? 
Quanto isso vai custar para o Poder Legislativo? 

Como membro da Comissão, considero-me excluído. Não fui convidado 
nem comunicado. Gostaria de saber dos outros membros se o mesmo 
acontece com eles. O processo está correndo à revelia da Oposição. O 
Prefeito foi comunicado e veio avisar-me, mas eu, membro do Poder 
Legislativo, que fiz a emenda de R$54.000,00, fui excluído. 

Eis o meu protesto e desabafo. Peço ao Presidente que tome as 
providências necessárias para que eu possa acompanhar os trabalhos. Em 
outro expediente, indaguei à Mesa quanto custa a TV Assembléia para o 
Poder Legislativo, com seus recursos materiais, humanos e técnicos, e ainda 
não obtive resposta. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o art. 102 estabelece as 
competências das comissões. Quero relatar um fato, a fim de que V. Exa. 
possa determinar qual é a comissão competente para o encaminhamento 
desse fato. 

Ontem foi o Dia Internacional das Águas, e as comemorações estão sendo 
feitas durante esta semana; nesta Assembléia, foi aberta a primeira 
conferência sobre as águas. Gostaria de trazer uma denúncia grave: ontem, 
no Dia Internacional das Águas, o Prefeito de Contagem -e V. Exa., com sua 
sabedoria, saberá determinar a qual comissão esse assunto deverá ser 
distribuído - encaminhou um projeto à Câmara Municipal, que é um 
verdadeiro crime, um atentado contra o meio ambiente, porque modifica o 
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Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Contagem, 
permitindo que, na bacia de Várzea das Flores, sejam parcelados lotes de 
200m. Hoje, são 5.000m. 

O projeto permite, ao mesmo tempo, que as construções do Programa de 
Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal - conjuntos 
habitacionais populares - sejam feitas naquele mesmo local. Isso geraria um 
mal muito grande para aquela região, que, somente no sentido horizontal, 
tem condições de assentar 900 mil pessoas. Ela é maior do que a área 
ocupada hoje por Contagem. Outra conseqüência seria a degradação 
definitiva de Várzea das Flores, que não representa somente o 
abastecimento de 1 O% da região metropolitana, sendo a água mais barata 
que temos, mas também o assoreamento de Várzea das Flores causaria um 
problema permanente de enchentes, porque o rio Betim, que recebe a água 
de Várzea das Flores, cruza o Centro da cidade, inclusive a área do Hospital 
Municipal. Portanto, teríamos tragédias e mais tragédias em Betim. 

Isso é contraditório, porque envolve um órgão estadual, que é a COPASA. 
Na semana passada, o Vice-Governador e o Presidente da COPASA 
assinaram uma ordem de serviço de R$10.000.000,00 para tratar os esgotos 
de Contagem. Esse foi outro crime cometido pelo ex-Prefeito Newton 
Cardoso, que construiu, na bacia de Várzea das Flores, um conjunto 
habitacional tão grande como aquele, levando os pobres da cidade para um 
campo de concentração, um gueto, sem a infra-estrutura necessária. 

Não contente com isso, o projeto ainda permite que, na bacia da Pampulha, 
na região localizada em Contagem, também seja feito o parcelamento de 
lotes de 200m, o que levaria a um agravamento da própria Lagoa da 
Pampulha. Na semana atrasada, o Prefeito de Contagem assinou o consórcio 
de criação da bacia da Pampulha, junto com a COPASA e a Prefeitura de 
Belo Horizonte. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos que V. Exa. delibere a que comissão 
vamos encaminhar essa discussão. Amanhã, na surdina, a Câmara Municipal 
de Contagem irá se reunir às 9 horas para votar esse crime ecológico, a 
degradação definitiva dos ambientes de preservação que ainda existem no 
Muni~ípio de Contagem. É preciso deixar bem claro que Várzea das Flores é 
uma Area de Preservação Ambiental - APA -, o último projeto que apresentei 
antes de vir para a Assembléia Legislativa e que foi aprovado. 

S~. Presidente, queremos que esse debate seja feito nesta Casa. Amanhã, 
estao sendo esperadas cerca de mil pessoas na reunião da Câmara 
Municipal, a fim de tentar que não seja cometido esse crime ecológico, esse 
crime contra o meio ambiente, que não terá conseqüências somente em 
Contagem, mas atingirá toda a região metropolitana. Esse é um belo 
presente, na semana internacional das águas, para o povo da Região 
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Metropolitana de Belo Horizonte e de Contagem. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência vai 
responder às duas questões de ordem que foram formuladas pelos 
Deputados Hely Tarqüínio e Durval Ângelo na reunião de amanhã. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência fez retirar da pauta da presente reunião a eleição para 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em virtude de ter-se realizado 
a pleito na reunião extraordinária de ontem, à noite. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere os incisos 111 e VIl do 

art. 83, do Regimento Interno e considerando que os debates desta Casa 
devem realizar-se com ordem e solenidade, conforme dispõe o art. 151 do 
diploma procedimental, determina sejam expungidas da ata destinada a 
publicação, as expressões ofensivas utilizadas pelo Deputado lrani Barbosa, 
durante seu pronunciamento, ao se referir a um representante do poder 
público, Prefeito Célio de Castro, bem como a entidades religiosas e a 
categorias profissionais. Mesa da Assembléia Legislativa, 23/3/2000. 

Anderson Adauto, Presidente. 
Designação de Comissões 

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de 
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar as Denúncias de Favorecimento 
nos Pagamentos Feitos no Período de Julho a Dezembro de 1998, a 
Construtoras que Mantinham Contratos com o Estado, doravante 
denominada CPI das Construtoras. Pelo PMDB: Efetivo - Deputado Eduardo 
Brandão; suplente - Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputado Mauro Lobo; pelo PDT: 
efetivo - Deputado Doutor Viana, suplente - Deputado Eduardo Daladier; pelo 
PSD: efetivo- Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado João Paulo; pelo 
PFL: efetivo - Deputado Rêmolo Aloise; suplente - Deputado Sebastião 
Navarro Vieira; pelo PT: efetivo - Deputado Ivo José; suplente - Deputado 
Rogério Correia; pelo PTB: efetivo - Deputado Cristiano Canêdo; suplente -
Deputado Olinto Godinho. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 
343 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 288/99, do Deputado Ermano 
Batista; 631 e 632/99, do Deputado Mauri Torres; e dos Requerimentos n°s: 
1.122/2000, do Deputado Gil Pereira; 1.123 e 1.155/2000, da Comissão de 
Transporte; 1.125 e 1.142/2000, da Deputada Maria Olívia; e 1.133/2000, do 
Deputado Fábio Avelar; pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação, na 
363 Reunião Ordinária , dos Requerimentos n°s 1.161/2000, do Deputado 
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Sebastião Costa; 1.170, 1.171 e 1.181/2000, da Comissão de Direitos 
Humanos; pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 33a Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 697 e 7 49/99, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; 704/99, da Deputada Maria Olívia; 707/99, da Deputada Maria José 
Haueisen; 714/99, do Sebastião Navarro Vieira; 715/99, do Deputado Bilac 
Pinto; 717 e 7 4 7/99, do Deputado Durval Ângelo; 720/99, do Deputado João 
Batista de Oliveira; 724/99, do Deputado Olinto Godinho; 726/99, do 
Deputado Rêmolo Aloise; e 732, 733 e 734/99, do Deputado Ronaldo 
Canabrava; 738/99, do Deputado Luiz Fernando Faria; 740/99, do Deputado 
Luiz Menezes; 748 e 764/99, do Deputado Dilzon Melo; 752/99, do Deputado 
Fábio Avelar; 761 e 762/99, do Deputado João Leite; e 770/99, do Deputado 
Hely Tarqüínio; e pela Comissão de Assuntos Municipais- aprovação, na 31a 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.164 a 1.168/2000, do Deputado 
Ambrósio Pinto (Ciente. Publique-se.);. e pelos Deputados Adelmo Carneiro 
Leão (- O teor da comunicação e o despacho foram publicados na edição 
anterior); Paulo Pettersen - indicando o seu nome para substituir o Deputado 
Dimas Rodrigues como membro suplente da CPI das Licitações; e Djalma 
Diniz- indicando o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para substituir o Deputado 
~oão Paulo como membro efetivo da CPI das Licitações ( Ciente. Designo. Á 
Area de Apoio às Comissões e cópia às Lideranças.); e pela Bancada do PT-
O teor da comunicação e o despacho foram publicados na edição anterior. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial do Fundo SOMMA 

e outros, em que solicitam, nos termos dos arts. 60, § 3°, da Constituição 
Estadual, e 112, do Regimento Interno, seja constituída comissão 
parlamentar de inquérito com o objetivo de apurar possíveis irregularidades 
na execução de obras municipais financiadas com recursos do Fundo 
SOMMA. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 
XXV do art. 232 do Regimento Interno. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Miguel Martini solicitando seja o Projeto de Lei 
no 593/99, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75 e dá outras providências, 
incluído em ordem do dia. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. Cumpra-se. 

~ Requerimento d Deputado Jorge Eduardo de Oliveira solicitando seja 
E retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 115/99, de sua autoria, que autoriza 
~ o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel que 
(/) 

especifica. A Presidência defere o requerimento de conformidade com 0 .. 
o 
-~ 

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto . 
Requerimento do Deputado Alberto Bejani em que solicita seja o Projeto de 

"' g_ Lei n° 197/99 incluído na ordem do dia, para votação em 2° turno no Plenário. 
~ A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVI do 
VI 
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art. 232 do Regimento Interno. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Agostinho Silveira e outros em que solicitam 
seja feita a apreciação em Plenário do Requerimento n° 1.1 0~/2000, 
referente à concessão de isenção do ICMS aos comerciantes que t1veram 
suas mercadorias perdidas por ocasião das enchentes que atingiram as 
cidades do Sul de Minas e as estâncias hidrominerais. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XXVIII do art 232, do Regimento 
Interno. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Antônio Júlio e outros em que solicitam seja 
realizada reunião especial destinada a homenagear os patrícios portugueses. 
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do 
art. 232 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data. 

Requerimento da CPI das Barragens em que solicita a prorrogação do 
prazo de funcionamento da supracitada Comissão por mais 60 dias. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse 

requerimento está vazado nos seguintes termos: "O Deputado que este 
subscreve, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo 
de 120 Dias, Proceder à Apuração de Malversação de Recursos na 
Construção de Pequenos Barramentos no Norte de Minas - Vale do 
Jequitinhonha e Vale do Mucuri, Regiões Afetadas pelas Secas no Estado de 
Minas Gerais, atendendo à deliberação de seus membros, solicita, nos 
termos regimentais, a prorrogação do prazo de funcionamento da supracitada 
Comissão por mais 60 dias. Deputado Marcelo Gonçalves, Presidente da CPI 
das Barragens". Gostaríamos apenas de fazer alguns comentários neste 
encaminhamento de votação. Realmente, foram construídas, no Governo 
passado, muitas barragens, atendendo a solicitações das diversas regiões, 
principalmente no Norte de Minas. Esta CPI instalou-se com a assinatura dos 
nossos pares para apurar, no período de 120 dias, todas as irregularidades 
que poderiam ser encontradas. Mais ou menos já temos conhecimento de 
que quase nada, ou nada, foi encontrado de irregular. Mas acharam por bem, 
não podemos discordar de que os fatos precisam ser mais bem apurados, 
uma prorrogação de mais 60 dias. Não temos nada contra. Desde que os 
componentes dessa Comissão achem que devem e que o trabalho será mais 
correto e mais esclarecedor, estamos de acordo. Mas percebemos 
claramente que já existe uma nuvem em torno disso. Por que não se levantou 
isso antes ou durante o período? Precisamos ter uma cultura nesta Casa de 
apurar, "pari passu", de acordo com o Governo. A nossa fiscalização tem de 
ser feita no tempo do Governo. Existe o lado político, existe a acomodação, 
existe a cultura da submissão ao Governo do Estado, existem os interesses 
pessoais. Precisamos acabar com essa cultura. Cento e vinte dias é pouco, 
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talvez 60 dias a mais seja pouco. Estou fazendo uma crítica ao próprio 
parlamento. Quando digo isso, sempre prego que o Poder Legislativo tem de 
ser mais independente, precisa fiscalizar as obras e as ações do Governo a 
tempo, para evitarmos requerimentos desse tipo, sem fundamentação maior. 
Aqui não há fundamentação. Não estou vendo fundamentação. Toda 
formalidade deve ser cumprida, e deveria haver uma justificativa para a 
prorrogação. Está muito insuficiente, mas, em todo o caso, vamos acreditar 
que a Comissão está cumprindo o seu papel. Vamos encaminhar 
favoravelmente e queremos também dizer que o Governo passado não tem 
medo de fiscalização. Se houve alguma irregularidade - fraude ou 
superfaturamento -, que esta seja apontada e encaminhada para o Ministério 
Público para tomarem-se as medidas cabíveis. 

Estamos percebendo que há um guerra política -e realmente deve existir-, 
mas porque está sendo até certo ponto inócua, neste parlamento? Porque 
estamos muito preocupados apenas com a política, e não com o conteúdo, a 
necessidade do povo de saúde, de educação, de saneamento básico e 
recuperação das estradas, etc .. Os indicadores sociais estão cada vez piores. 
Muito coisa há ainda para se fazer. Há falta de cumprimento das regras, e, ao 
mesmo tempo, devemos aperfeiçoá-las, no âmbito do parlamento, para que a 
sociedade seja mais feliz. 

Trata-se de uma crítica sobre nós mesmos. Não sou perfeito. Estou apenas 
fazendo um alerta, uma convocação para que tenhamos, cada vez mais, 
consciência de nosso trabalho, para que isso não ocorra novamente. Mas há 
uma nuvem levantada de pura disputa política. Estão tentando levantar o 
~assado para encobrir o presente. O passado passou. Podemos fazer uma 
fiscalização "a posteriori", sendo que deveríamos ter feito essa fiscalização 
durante o Governo passado. 

Investigação "a priori" não é possível. "A priori", são as leis, que, por si sós, 
~ já devem trazer os mecanismos de controle social, para que a própria 

população possa ajudar o parlamento a fiscalizar os atos do Governo. Esse 
~ tipo de fiscalização está no próprio conteúdo da lei, uma lei exeqüível, 

·§ transparente e realmente necessária. Agora, toda a hora, vão prolongar as 
~ CPis, e foram feitas nove, buscando irregularidades do Governo Eduardo 
~ Azeredo. Por que? Porque já se levantaram muitas irregularidades nesse 
E Governo, que está caminhando para seu segundo ano. Mas não, querem se 
~ preocupar com o Governo passado, porque agora está havendo muitas 
~ denúncias à procura de comprovação. 
~ Não estou dizendo que ninguém não seja culpado, que ninguém esteja 
·~ absolvido ou isento de haver cometido alguma irregularidade, mas estou 
~ achando que a fiscalização está chegando tardia. E temos que fiscalizar 0 
~ Governo de hoje. Este parlamento deve estar mais consciente da sua 
"' :? 
Ê 
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responsabilidade, acompanhando "pari e passu" a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária - LDO -, que disciplina o orçamento. O orçamento 
deve ser real. Sem muito blá-blá-blá de Orçamento Participativo, em que o 
povo está junto, etc. 

O Orçamento Participativo vem todo para a Capital. Somos do interior, mas 
o povo vem todo para cá porque aqui há fábrica de automóvel. Aqui vai ter 
muita favela porque o povo vem do interior na esperança de uma vida 
melhor. Isso ocorre porque o orçamento fica aqui e não é descentralizado de 
forma nenhuma. Assim, este parlamento deve cuidar da confecção de um 
orçamento real, embora seja difícil em face da falta de regras. Estamos 
precisando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deve ser implantada. 
Trata-se de um parâmetro correto para evitar o caixa único cheio de 
irregularidades. 

A partir da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderemos 
fazer um orçamento real e com mais visibilidade. Poderemos acompanhar os 
demonstrativos semestrais, trimestrais ou mensais que o Governador está 
negando, por meio de seus vetos. S. Exa. está negando a transparência. 

Então, quem é responsável por isso? Nós, do parlamento, unidos, não vou 
dizer de forma suprapartidária, mas com a responsabilidade única, com o 
objetivo, com a vocação do parlamentar para servir ao povo de Minas Gerais. 

É dessa forma que faço esse comentário global, para dizer que isso não 
chega em boa hora, tem dedo político do Governo, tentando buscar 
irregularidades do Governo passado. Muitas barragens foram realizadas; 
algumas podem não ter sido. A CPI ainda está apurando, considerando que 
vamos admitir o nosso atraso. 

Não devemos estar nos ufanando dos 500 anos da maneira que estão 
querendo. São 500 anos de atraso, de escravidão do negro e do índio. Até a 
Igreja Católica já o reconheceu, mas vai reconhecer muitos outros erros. E 
não só a Igreja Católica, como também os dirigentes, a burguesia rural, a 
burguesia urbana, sempre atrelada ao poder. 

É isso que tem acontecido nesta Casa. Por isso, chega, neste momento, 
um requerimento fora de hora. Mas vamos encaminhar favoravelmente a ele. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, 

público presente, telespectadores da TV Assembléia; pelo menos, resta-nos 
esse espaço para manifestação no Plenário da Assembléia, já que a nós está 
imposta a lei da mordaça nesta Casa. 

Estamos acompanhando não só esse requerimento, como também as 
comunicações, todos frutos de uma determinação do Governador do Estado: 
auditoria em atos do Governo anterior e devassa neste Governo. 

Votarei favoravelmente ao requerimento. Deve ser dado mais tempo a 
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todas as Comissões Parlamentares de Inquérito, para que possam 
trabalhar. Aliás, fico pensando sobre essa CPI das Licitações, que cuidará de 
cinco anos de governo. Será que, em 120 dias, os Deputados conseguirão 
levantar os dados? É claro que não. 

Mas sentimos também essa relação da Assembléia por meio desse 
requerimento em que a comissão não traz nenhuma justificativa. Não há 
nenhum aceno para dizer por que deve ser concedida a prorrogação. É essa 
a relação existente, hoje, neste parlamento: um Deputado solicita uma 
questão de ordem, e o Presidente, que já não se encontra, não a concede. 
Vota rapidamente ou comunica rapidamente aquilo que interessa, mas a 
palavra ao Deputado não é concedida. 

Está de volta o Presidente que não nos concedeu a palavra, mas estamos 
aqui para dizer que não concordamos com esse tratamento que temos 
recebido na Assembléia Legislativa. Agora, vamos acompanhar mais um 
"road show". São 19 aparições da Assembléia Legislativa em cidades do 
interior, levando essa mensagem, e tudo segundo essa determinação do 
Palácio da Liberdade de devassa no Governo anterior. 

Ela deve ser feita, porque tudo tem que ser apurado, como o que está 
sendo publicado nos jornais todos os dias: hoje, a Loteria do Estado; ontem, 
os pãezinhos das pessoas que utilizam os hospitais da FHEMIG. São muitas 
coisas, como a questão do hortifrutigranjeiro, também para os enfermos que 
estão nos hospitais. 

E, agora, temos essa determinação de estender, por mais 60 dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos. Lamentamos o isolamento que estão 
impondo à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, o que 
em nada atende o cidadão. Daqui a pouco tempo, sairei da Comissão, e a 
quem, caso ela já não exista, o cidadão de Minas Gerais vai recorrer? A 
quem interessa retirar a Comissão da discussão das penas alternativas? 
Tudo isso por que a Comissão é presidida por um Deputado oposicionista? 
Tem que falar "amém" para o Palácio da Liberdade? Não aceitamos essa 
situação, contra a qual lutaremos. Irei ao Palácio da Inconfidência lutar pela 
Comissão de Direitos Humanos, reunindo-me àqueles que farão uma 
trincheira em defesa de nossa Comissão. Não aceitaremos esse isolamento. 
Retiram, agora, um membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho 
de Defesa Social do Estado. Não defendo a mim, defendo a Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Não me calarei e mostrarei à 
população mineira quão mesquinho é esse Governo, quão mesquinha está 
sendo a Mesa da Assembléia Legislativa. 

Na quarta-feira, Sr. Presidente, estava aqui um senhor, José Afonso, 
g mutilado desde 1971, aguardando a Justiça. Tratava-se de uma vítima do 
~ desabamento da Gameleira, ocorrido em 1971; ele vinha pedir ajuda à 
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Comissão de Direitos Humanos. Somos nós que, numa CPI carcerária, 
propusemos fossem colocadas em prática as penas alternativas. Não quero 
fazer parte da discussão das penas alternativas, mas a Comissão de Direitos 
Humanos não pode ficar fora dela. Caso não gostem do Presidente da 
Comissão, falarei com meu Líder, a fim de me retirar, para que outro fique em 
meu lugar, dando prosseguimento aos trabalhos. Grassa no Legislativo 
mineiro uma perseguição que em nada ajuda. 

Votaremos favoravelmente ao requerimento do Presidente da CPI que 
investiga a malversação de recursos na construção de pequenos 
barramentos no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. 
Queremos que haja a apuração dos fatos e, se os recursos públicos foram 
gastos de maneira incorreta, que sejam punidos os responsáveis. Espero que 
esta Casa tenha a altivez de conviver com as diferenças, não atingindo algo 
que é caro à sociedade de Minas Gerais, por questões menores, pequenas, 
particulares, que não atendem a maioria do povo de Minas Gerais. 

Hoje mesmo, Sr. Presidente, conversarei com o Líder do PSDB: se o 
problema sou eu, quanto a essa perseguição que está acontecendo, eu me 
retiro. Mas, se não, vou para a frente deste parlamento defender a Comissão 
de Direitos Humanos. Não quero participar, mas a Comissão de Direitos 
Humanos exige que um de seus membros esteja presente numa discussão 
tão importante, levantada em todos os momentos, na Comissão. Se não 
estivermos presente, em nome da Comissão, estarei fazendo um protesto, 
junto com aqueles que sabem da importância não de qualquer Deputado da 
Comissão, não citarei nome, nem o meu, mas da importância dos direitos 
humanos para nossa população, que, junto com a sociedade, já retirou 600 
propostas, o Programa Estadual de Direitos Humanos, que tem que ser 
implementado pela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. Mas, 
infelizmente, nada foi feito. É a política definitiva dos direitos humanos em 
Minas Gerais, mas nada foi feito ainda para termos o Programa Estadual de 
Direitos Humanos. Sentimo-nos alijados, isolados, mas resistiremos. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou 

aqui para encaminhar favoravelmente ao requerimento que pede prazo para 
apuração das irregularidades na construção das barragens do Norte de 
Minas, do Mucuri e do Jequitinhonha. Foi dito aqui que nada se apurou 
naquela época, porque não havia clima nesta Casa para apurar as 
irregularidades do Governo Eduardo Azeredo. Naquela época, fizemos 
oposição quando as primeiras barragens foram construídas e não 
conseguimos que aqui fosse formada uma CPI, porque as assinaturas de que 
precisávamos não foram conseguidas. O máximo que conseguimos foi uma 
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comissão, que foi formada para visitar algumas barragens, da qual faziam 
parte Deputados que hoje ficam estremecidos com as investigações do 
Governo Azeredo. O relatório que foi feito era vergonhoso, recusei-me a 
assiná-lo da maneira como estava, e, finalmente, assinei fazendo uma 
ressalva, porque o relatório que foi feito na época dizia que nada de irregular 
havia sido apurado, que faltavam apenas algumas complementações para as 
barragens funcionarem. Esse relatório deve estar arquivado nesta Casa, é 
vergonhoso e leva a assinatura de pessoas que hoje estão aqui, defendendo 
o Governo Eduardo Azeredo. 

E, mais ainda, se alguém duvida e acha que tem dedo do Governador 
nesta CPI, subestima a Comissão que está apurando as irregularidades, 
subestima a inteligência do povo do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de 
Minas. Quem tiver alguma dúvida que se apresente, na próxima semana, na 
Comissão, com a presença de Prefeitos de várias cidades do Mucuri e do 
Jequitinhonha, que vêm expor a situação das barragens. 

Mais ainda, queremos deixar bem claro que, se a justificação não foi tão 
clara, é porque a praxe é apenas pedir a prorrogação de prazo, e, para quem 
sabe ler, pingo é letra: os que estão hoje dizendo que não houve justificação 
não querem entender. Sabemos muito bem o que é o sistema de obstrução, 
que estão aqui falando, falando, para não votar, mas é preciso um argumento 
melhor para vir aqui fazer algum ataque. 

Quero deixar bem claro, ainda, que é muito importante que se faça a 
comemoração dos 500 anos. Conhecemos a história oficial dos oprimidos, 
mas só o tempo purifica a história. Agora, nessa comemoração, o Brasil está 
tendo condições de explicar muitos fatos de nossa história ao longo destes 
500 anos. É bom que esta Assembléia Legislativa participe dessas 
comemorações e leve a história verdadeira para todos os rincões do Estado. 
Parabéns a esta Casa e ao Governo Itamar por essa iniciativa e por esse 
trabalho! Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de dizer ao Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, Deputado João Leite, que formule as 
questões levantadas e as reclamações por escrito, que esta Presidência terá 
o prazer de comunicar não apenas a V. Exa., mas também a todo o Plenário, 
porque esta Presidência não se lembra de, durante este ano e pouco que 
ocupa o cargo, ter recusado atendimento que V. Exa. houvesse trazido, para 
dar proteção ou avançar em qualquer assunto em que estivesse em jogo a 
questão dos direitos humanos. Como a Presidência ficou surpresa com essa 
manifestação, gostaria que os questionamentos fossem feitos por escrito, aos 
quais fará questão de responder, um a um, perante todo o Plenário desta 
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o Sr. Presidente- Esgotada a hora destinada à 13 Fase, a Presidência 

passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas 
e público presente, na discussão que fizemos com o Plenário da Assembléia 
Legislativa, já tivemos a oportunidade de expor a nossa posição em relação a 
mais um veto do Governador Itamar Franco. A nossa posição é totalmente 
contrária a esse veto ao Projeto de Lei Complementar n° 58, porque o 
Deputado Antônio Júlio pretendeu demonstrar, ao Poder Executivo, a 
necessidade da criação de uma unidade de execução do Corpo de 
Bombeiros no Município de Pará de Minas. Nas razões do veto, o 
Governador alega que vetou por ordem legal e por interesse administrativo. O 
Governador considera que deverá fazer isso por decreto e que a Assembléia 
Legislativa não tem o direito legal de indicar os locais onde devem ser criadas 
as unidades de execução do Corpo de Bombeiros. Estamos totalmente 
contrários ao veto do Governador, porque consideramos que os Deputados, 
que percorrem as diversas regiões, têm o conhecimento real das suas 
necessidades. 

No acerto do Governador com o Deputado Antônio Júlio, ao invés de 
sancionar todo o projeto, ele veta, mas compromete-se, por decreto, a criar a 
unidade de execução na cidade de Pará de Minas. Por que tem que ser por 
decreto? Por que apenas o Governador do Estado pode ter essa iniciativa? O 
Deputado já conhece a região, sabe de suas dificuldades, sabe da 
importância da existência dessa unidade do Corpo de Bombeiros no local. 
Mas diz o Governador que o Deputado não pode iniciar esse processo, tem 
que ser por decreto. Sabemos que o decreto tem um prazo de validade, 
enquanto a lei é definitiva. Apenas com a manifestação, novamente, da 
Assembléia Legislativa aquela unidade poderia sair para Pará de Minas ou 
qualquer outra cidade. 

Vemos várias regiões de Minas Gerais com uma ausência lamentável de 
unidades do Corpo de Bombeiros. Lamentavelmente, ficaremos esperando a 
iniciativa do Governador. Esse Governador está totalmente ausente do 
Estado de Minas Gerais. Ele vai muito ao Rio de Janeiro, foi aos Estados 
Unidos e criará uma agência ou embaixada em Lisboa, mas o Estado de 
Minas Gerais, ele pouco freqüentou, por isso mesmo, pouco conhece as 
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dificuldades das nossas reg1oes. O nosso Estado detém um rico 
patrimônio histórico, e o fogo é o seu maior inimigo. 
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Sabemos que vários Deputados poderiam demonstrar ao Poder Executivo 
a importância da criação dessas unidades do Corpo de Bombeiros próximas 
às nossas cidades históricas e aos nossos parques. Nesta semana, vimos o 
descarrilamento de um dos trens da Ferrovia Atlântica, vimos como foi 
danificado o meio ambiente de Belo Horizonte e como foi grande a 
importância dos bombeiros para minimizar esses estragos. Não vemos, por 
parte do Executivo de Minas Gerais, nenhuma demonstração de que vai 
aceitar uma indicação dos Deputados da Assembléia Legislativa. Sabemos 
que Pará de Minas está próxima à BR-262, uma rodovia federal onde 
ocorrem, lamentavelmente, muitos acidentes, e a presença de uma unidade 
seria muito importante. Mas o Governador não entende que deve ser assim. 
Deve ser ele o responsável por indicar, devido às questões legais. O 
Governador imagina que somente ele e seus assessores conhecem todo o 
Estado. Sabemos que isso não é verdade. Os Deputados, que representam 
suas regiões, conhecem-nas muito bem e podem trazer uma grande 
contribuição ao Poder Executivo na escolha dos locais estratégicos para 
essas unidades e, também, para outros serviços do Poder Executivo. 

*- Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado João Leite - Como precisamos de "quorum" para a votação do 
veto, solicito o encerramento, de plano, desta reunião. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, solicito a recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior)-(- Faz a chamada) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Com outros 3 

Deputados em comissões, totalizam 34 Deputados. Não há "quorum" para 
votação. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Em resposta à questão de ordem formulada pelo Deputado Antônio Carlos 

Andrada na 76" Reunião Extraordinária, esta Presidência tem a informar ao 
nobre parlamentar que vai manter o entendimento adotado por Mesas 
anteriores quanto ao assunto, consolidando a jurisprudência sobre a 
interpretação do disposto no § 4° do art. 249 do Regimento Interno, o qual 
faculta ao Presidente da Assembléia suspender a reunião por tempo 
prefixado para aguardar que se configure o "quorum", caso exista matéria a 
ser votada, ainda que uma verificação de "quorum" resulte em falta de 

/ 
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número, até mesmo, para o prosseguimento dos trabalhos. 

Com efeito, o questionamento ora suscitado deve ser examinado à luz do 
princípio de hermenêutica segundo o qual "Onde a lei não distingue, não 
cabe ao intérprete distinguir". O art. 249 do Regimento Interno, em seu § 4°, 
não especifica o "quorum" a ser configurado; portanto, a única exigência para 
que seja possível ao Presidente suspender a reunião, em tal hipótese, é que 
exista matéria a ser votada. 

Por outro lado, o fato de a norma em epígrafe localizar-se no capítulo 
atinente à votação não implica em que o "quorum" cuja falta se tenha 
verificado seja apenas o de votação. O dispositivo ali se posiciona porque o 
objetivo teleológico da norma nele contida é possibilitar que se chegue à 
votação. 

Assim sendo, ao verificar-se falta de número regimental para o 
prosseguimento dos trabalhos, a Presidência tem dois caminhos a tomar: 
encerrar a reunião, ou, se entender conveniente, suspendê-la, caso haja 
matéria a ser votada. 

Nesses termos, a Presidência considera improcedente a questão de ordem 
do Deputado Antônio Carlos Andrada. 

Esta a decisão. 
Mesa da Assembléia, 23 de março de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não entendi, e gostaria de ter a 

segurança da resposta da Presidência. 
O Sr. Presidente - A Presidência entende que não é momento de levantar 

essa questão de ordem, porque a reunião foi aberta na hora certa.Tendo em 
vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição 
do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Olinto Godinho)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados; há 3 em 

reuniões de comissões; no total, há 27 Deputados. Não há número 
regimental para a votação. Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Olinto Godinho)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados, e há 3 em 

reuniões de comissões, totalizando, assim, 31 Deputados. Não há "quorum" 
para votação. Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados 
para a recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados; 3 

encontram-se em reuniões de comissões, perfazendo um total de 32 
Deputados. Não há "quorum" para a votação. Tendo em vista a importância 
da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado lrani Barbosa)- ( - Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados, com mais 3 em 

reuniões de comissões, temos 40 Deputados. Há "quorum" para a votação. 
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, jornalistas, 

senhoras e senhores, vimos a esta tribuna para encaminhar pela derrubada 
desse veto, por três razões simples: a primeira, como todos sabem, basta 
fazer uma retrospectiva, é que o Corpo de Bombeiros foi criado por uma 
emenda constitucional promulgada aqui, na Assembléia Legislativa. 

Naquela oportunidade, por sua conveniência, o Governo aproveitou para 
fazer a reinclusão de cerca de 180 militares, que teriam sido excluídos da 
Polícia Militar em outra ocasião. Sendo assim, a Assembléia Legislativa 
prestou um serviço ao Governo de Minas Gerais, promulgando aquela 
proposta de emenda. A partir daí, qualquer raciocínio mediano chega à 
conclusão de que quem pode mais pode menos. Quem pôde promulgar uma 
proposta de emenda à Constituição, criando a instituição Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, desmembrando-a da Polícia Militar, 
pensou poder, em outro momento, exercer ainda a sua atividade. Assim, o 
Deputado Antônio Júlio entendeu que deveria, depois de acompanhar, como 
todos nós, sob vaias e aplausos, a promulgação da proposta de emenda à 
Constituição, do Deputado Durval Ângelo, dar uma maior contribuição. 

Com a vinda do Projeto de Lei Complementar n° 58/99 a esta Casa, o 
~ Deputado Antônio Júlio, zeloso, defendendo os interesses de sua terra natal, 
.., onde atua permanentemente, e partindo do princípio de quem pode mais 
.~ pode menos, propôs uma emenda no sentido de que fosse criada uma 
g unidade do Corpo de Bombeiros em Pará de Minas, cidade importante do 
c contexto das cidades médias e da história do Estado. Ele apresentou a 
~ emenda, que transitou livremente nas comissões, foi aprovada por este 
~ Plenário e vetada pelo Governador. 
;;, Quero abordar um terceiro aspecto desse veto, Sr. Presidente e Srs. 
o Deputados, não se trata aqui de vitória da Oposição ou de derrota da 
::; Situação, ou um fracasso dessa ou daquela base parlamentar, mas sim da 
·~ valorização que o Poder deve se dar. Várias pessoas defendem a autonomia 
g_ do Poder Legislativo, e, neste momento, não temos o confronto entre duas 
~ bancadas, mas a discussão da valorização deste Poder. Se o Poder pôde, 
=' 
f 
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meses atrás, criar o Corpo de Bombeiros do Estado, desmembrando-o da 
Polícia Militar e reincluindo cerca de 180 praças, poderá agora contribuir 
mais. 

Perguntaríamos, hoje, à população de Minas Gerais: o que foi feito pelos 
outros mais de 3 mil, que também foram punidos na oportunidade do 
movimento de 1997; e os que foram transferidos, os suspensos e os que 
sofreram alguma advertência? Ninguém mais falou nesse assunto e 
deixamos aqui essa pergunta aos mineiros e, sobretudo, aos militares 
envolvidos no episódio. 

Hoje, estamos defendendo a derrubada do veto, pois quem pôde criar o 
Corpo de Bombeiros como um todo poderá, também, criar uma unidade em 
Pará de Minas. Esse é o princípio básico. Não estamos aqui para despertar 
os brios da bancada da Situação, nem, tampouco, para tecer louvores a nós 
da Oposição. 

Estamos aqui para dizer que a derrubada desse veto consiste na auto-
afirmação do Poder Legislativo, que, como pôde criar e reincluir militares, 
pode perfeitamente criar mais uma unidade do Corpo de Bombeiros numa 
das cidades mais importantes de Minas Gerais. 

A Mesa não precisa preocupar-se porque, com esse encaminhamento, não 
temos o objetivo de fazer obstrução. A Oposição tem tido um comportamento 
muito elegante, às vezes falando até sem som no microfone, porque é mal 
interpretada pela Mesa. Mas o objetivo da Oposição é contribuir para a 
valorização do Poder, para o respeito às instituições, para o respeito às leis 
e, sobretudo, para lutar, para preservar o que há de mais sagrado entre os 
Poderes, ou seja, a própria autonomia. 

Temos a certeza de que a bancada da Situação, a exemplo de nós, da 
Oposição, estará votando pela derrubada desse veto, partindo do 
pressuposto simples e conhecido de todos: quem pode mais pode menos. 
Quem pôde desmembrar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar pode 
perfeitamente criar uma unidade em Pará de Minas ou em qualquer outra 
cidade de porte médio do nosso Estado. 

Com essas considerações, sentimo-nos no dever de enaltecer a atitude dos 
parlamentares que estão bravamente empenhados na derrubada desse veto, 
pois, repetindo o que já dissemos, Minas Gerais espera que seus Poderes se 
afirmem, não com xingatórios, não com ofensas, não com maus-tratos a 
outro Poder, mas com atitudes claras, definidas, sabendo a sua própria 
história, valorizando seus próprios feitos. Para valorizar os próprios feitos 
deste Poder é preciso que se faça uma retrospectiva, lembrando-nos de que, 
com a galeria cheia, com aplausos, com vaias, o Poder Legislativo de Minas 
Gerais teve a coragem cívica de promulgar aquela emenda à constituição 
que desmembrava o Corpo de Bombeiros. Quem pôde fazer tudo isso se vê 
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agora cerceado de um direito simples. Por meio de um projeto de lei 
complementar, um Deputado da base de apoio do Governo procura, partindo 
do princípio a que nos referimos, contemplar uma das cidades da sua base 
eleitoral. Todos somos testemunhas da importância daquela cidade. Todavia, 
esse não foi o pensamento do Governo, que, quando pensou no retorno dos 
policiais, utilizou-se de proposta de emenda à Constituição sem se preocupar 
com o vício da iniciativa ou da autonomia do Poder. Agora, entende de forma 
diferente, não quer que o Deputado faça, mas propõe fazer por decreto. 

Apelo para a consciência de cada Deputado, aquela consciência cívica que 
todos temos. A derrubada desse veto não significa uma vitória da Oposição 
ou uma derrota da Situação. Significa, sobretudo, a afirmação do Poder 
Legislativo como instituição, como Poder e como órgão soberano. 
Terminando, Sr. Presidente, queremos repetir: esperamos, sob a liderança de 
V. Exa., que este Poder se imponha de forma definitiva, derrubando esse 
veto, porque, a meu ver, afronta aquilo que o Governo nos autorizou a fazer 
no passado com a promulgação daquela proposta de emenda à Constituição. 
Tenho a certeza de que esse veto será derrubado nesta Casa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na análise 

desse veto, conforme vimos no encaminhamento do Deputado Sebastião 
Costa, estamos vendo que, com a ação de vetar essa proposição, o 
Governador quis, na verdade, cercear o legítimo direito da Assembléia 
Legislativa. 

Para atender à reivindicação do Deputado Antônio Júlio, autor da emenda 
ao projeto, o Governador entende que um decreto seria suficiente, mas 
quando se compara um decreto com uma lei, verificamos a sua fragilidade. 
Decreto é uma ação unilateral do Chefe do Executivo. Hoje é o Sr. Itamar 
Franco, amanhã será o seu sucessor, que poderá ter entendimento diferente, 

5 fazendo com que uma reivindicação de uma comunidade importante como 
Pará de Minas torne essa decisão sem efeito. Por outro lado, não basta um 

~ decreto, criando essa unidade, é preciso, para que realmente seja cumprido, 
•<O = que haja, junto do decreto, recurso financeiro. Vamos ver nesse caso, um 
~ decreto que cria, mas não instala, por falta de recursos financeiros. Por isso é 
~ importante a lei, principalmente nas circunstâncias em que foi elaborado o 
E projeto. 
~ Pudemos ver, no decorrer de alguns anos, essa ação que começou na 
~ Assembléia Legislativa, depois assumida pelo Executivo e pelo Judiciário, 
"" ~ que eram as audiências públicas e que neste Governo mudou de nome: 
-~ orçamento participativo. Mas audiência pública e orçamento participativo só 
~ fazem sentido se houver, obviamente, recurso financeiro. Caso não haja, há 
~ apenas o envolvimento da população na discussão de algo que não será 
"' 
~ 
.§ 
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cumprido por falta de recursos. E voltamos a esse decreto, decreto junto 
do qual inexiste recurso financeiro; assim nunca será cumprido. Aí voltamos à 
afirmação da fragilidade dessa ação de governo. Enfim, da forma como foi 
encaminhado, não sabemos quando nem como será atendida essa justa 
reivindicação do povo de Pará de Minas. 

Pudemos também, desta tribuna, questionar critérios e a necessidade de o 
Governo definir a política de interiorização de suas ações, a sua política de 
descentralização. Qual o critério para instalação de uma unidade do Corpo de 
Bombeiros? Isso é fundamental que seja definido, para que conste do 
orçamento a fonte de recurso, a fim de que, então, os municípios ou as 
microrregiões que serão atendidas possam ter a tranqüilidade de esperar 
esse trabalho que todos já enaltecemos e entendemos necessário para todas 
as regiões do nosso Estado. Mas não temos uma política de regionalização, 
então esbarramos no início, na origem do problema. Se não sabemos que 
rumo dar às ações do Governo, em nível de interiorização e 
descentralização, será uma reivindicação ao léu de uma unidade do Corpo de 
Bombeiros. 

Se tivéssemos a definição de um programa regional, poderíamos saber, por 
antecipação, onde, como e por que o Governo daria o atendimento a essa 
reivindicação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Mauro Lobo - Sabemos da importância do projeto e do 

encaminhamento desse veto. Mas estamos vemos o Plenário esvaziar e 
pediria a V. Exa. que procedesse ao encerramento, de plano, da reunião. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Recomposição de "quorum", Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior)-(- Faz a chamada) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, com mais 3 em 

reuniões de comissões, temos 35 Deputados. Portanto, não há "quorum" para 
a votação. 

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

Interno, prorroga a reunião até às 19h59min. 
Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência 

solicita ao Sr. Secretário que proceda a nova chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados; com mais 3 em 
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reuniões de comissões, há, no total, 32 Deputados. Não há "quorum" para 
a votação. 

Palavras do Sr. Presidente 
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A Presidência solicita aos Líderes da Maioria e do Governo que retornem 
aos seus gabinetes e façam o trabalho que, no entendimento deles, não deu 
para ser complementado ontem. 

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a 
continuação dos trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
Nos termos do art. 244 do Regimento Interno, tem a sua discussão 

encerrada, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.320, 
uma vez que esse permaneceu em ordem do dia para discussão por seis 
reuniões consecutivas. 

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 24, às 9, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

, ORÇAMENTÁRIA 
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Maria José Haueisen e Fábio Avelar, membros 
da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; Mauro Lobo, Adelmo 
Carneiro Leão, Eduardo Hermeto e Antônio Roberto (substituindo este ao 
Deputado Márcio Cunha, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente também 
o Deputado Edson Rezende. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputado Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e informa que não 
há ata a ser lida. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
os pareceres, para o 1° turno, no âmbito das Comissões, do Projeto de Lei n° 

~ 48/99. A Presidente informa que foram designados relatores os Deputados 
~ Antônio Roberto e Eduardo Hermeto pelas Comissões de Meio Ambiente e 
~ Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
(f) 

o 

"" "' o 
·< 

respectivamente. Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto emite seu 
parecer concluindo pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2, 
que apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 

~ 
~ Pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a palavra, o 
o 
"' "' ~ 
E 

Deputado Eduardo Hermeto emite seu parecer, concluindo pela aprovação 

/ 
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da matéria na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Fábio Avelar, Edson Rezende, Mauro 
Lobo e Antônio Roberto, manifestando-se todos favoravelmente ao parecer 
do relator. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Antônio Roberto, Presidente - Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Eduardo 

Brandão- Ivo José -Wanderley Ávila. 
ATA DA 333 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia primeiro de março de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Arlen Santiago e Wanderley 
Ávila, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Álvaro Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Wanderley Ávila, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente solicita ao Deputado Wanderley 
Ávila que faça a leitura da correspondência. Esse parlamentar dá ciência de 
ofício recebido da Câmara Municipal de Uberaba. A seguir, o Presidente 
distribui o Projeto de Lei no 696/99, dos Deputados Chico Rafael, Edson 
Rezende e Elaine Matozinhos, ao Deputado Dinis Pinheiro. Prosseguindo, a 
Presidência passa à discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos n°s 1.047, 1.053, 
1.054, 1.056, 1.072 a 1.074, 1.085 a 1.088 e 1.102/2000. A seguir, o 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Wanderley Ávila apresenta requerimento do Deputado lrani 
Barbosa, em que solicita seja realizado debate público sobre os 
acontecimentos relacionados com os perueiros da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, bem como sobre o elevado número de multas que lhes estão 
sendo aplicadas. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O 
Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu, em que pede sejam solicitadas ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG providências para a 
recuperação das seguintes rodovias: MG-405, no trecho que liga Jacinto a 
Santo Antônio do Jacinto; MG-405, no trecho compreendido entre Jacinto e 
Santa Maria do Salto; e MG-406, no trecho que liga Rubim a Almenara. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a proxrma reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 22 de março de 2000 . 
. Álvaro Antônio, Presidente - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Wanderley 
A vila. 

ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de março de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Glycon Terra 
Pinto, lrani Barbosa, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da 
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Sargento 
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: 
convite da Comissão de Serviços Públicos da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte para audiência pública que discutirá a criação do Centro de 
Recuperação do Menor do Distrito Industrial do Vale do Jatobá, a se realizar 
no dia 16 de março, no Plenário dessa Casa; convite do Movimento Nacional 
de Direitos Humanos para a entrega do X Prêmio Nacional de Direitos 
Humanos e para o seu XI Encontro Nacional, a se realizar de 16 a 19 de 
março; ofício do Deputado lrani Barbosa em que encaminha material 
referente ao Sr. Marcelo Haddad e pedindo providências da Comissão para a 
apuração da verdade; carta do Sr. Walter Dias de Carvalho solicitando ajuda 
para sua readmissão na Secretaria de Estado da Segurança Pública; convite 
do Sr. Célio de Castro, Prefeito de Belo Horizonte, para a abertura da 
exposição Gravadoras da Guignard; convite da Ordem dos Ministros 
Evangélicos do Brasil - CEMG -, para o culto de ação de graças em que 
ocorrerá a entrega dos diplomas a pastores e autoridades, destacando-se 
entre eles o Deputado Glycon Terra Pinto, membro da Comissão; ofício da 
Ouvidoria da Polícia, encaminhando cópia de sindicância da Polícia Militar 
que conclui pela improcedência dos fatos relatados por José Geraldo de 
Assis Castro; cópia de ofício da Ouvidoria da Polícia ao Sr. José Antônio de 
Moraes, Corregedor-Geral de Polícia, em que pede informações sobre o 
desaparecimento de Wellington da Silva Ferreira; correspondência do Sr . 

.g Nubis de Queiroz Nunes em que denuncia abuso de poder por parte de 
g policiais rodoviários federais, encaminha documentação e pede providências 
~ da Comissão; carta do detento Liberodino Francisco de Souza em que 

g_ denuncia que é vítima de injustiça devido à morosidade de seu processo e 
pede ajuda da Comissão; ofício da Juíza de Direito Cláudia Helena Batista o 
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em que solicita o encaminhamento do menor Silvany da Silva para 
estabelecimento adequado a fim de que se possa dar cumprimento à medida 
socioeducativa a ele imposta; carta do Sr. Galena Pereira, diretor da Bysat, 
em que encaminha material sobre a tecnologia de monitoramento de veículos 
por comunicação via satélite; respostas da Ouvidoria da Polícia informando 
que o caso do Sr. Antônio Aparecido da Silva foi objeto de apuração pela 
Corregedoria-Geral de Polícia, que concluiu pela sua improcedência, e que o 
caso do Sr. Danney Elias Filgueiras foi considerado procedente, sendo o 
militar denunciado punido administrativamente; ofício do Sr. Robson Sávio 
Reis Souza, Diretor da Subsecretaria de Direitos Humanos de Minas Gerais, 
informando que o Requerimento n° 565/99 foi redirecionado à Ouvidoria da 
Polícia, por se tratar de denúncia envolvendo agente da segurança pública; 
resposta do Comandante-Geral da Polícia Militar a requerimento da 
Comissão, em caráter reservado, esclarecendo a respeito de suicídios 
ocorridos nessa Corporação; correspondência da Associação Comunitária de 
Amigos e Usuários do Hospital Sofia Feldman relatando dificuldades para a 
implantação de um berçário de risco nesse hospital e pedindo providências. A 
Presidência determina que esta correspondência seja encaminhada à 
Comissão de Saúde por se tratar de matéria afeta a essa Comissão e, em 
seguida, informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei n° 
553/99, do Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro e a 
publicidade dos índices de violência e criminalidade no Estado de Minas 
Gerais. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n° 1.126 a 
1.129/2000, 1.135 a 1.138/2000, 1.148/2000, 1.151/2000 e 1.157/2000. 
Passa-se, então, à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. São aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Marcelo 
Gonçalves: 1 - em que solicita seja encaminhada correspondência ao 
Comandante da PM, Cel. Mauro Lucia Gontijo, pedindo informações sobre a 
reestruturação do destacamento policial de Melo Viana e a reabertura do 
Posto Tijuco com viaturas; 2 - em que solicita seja enviada correspondência 
ao Secretário da Segurança Pública pedindo empenho na apuração do 
assassinato da menina Hosana Abreu Correia, 9 anos, ocorrido em Tijuco, no 
Município de Esmeraldas; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita 
seja realizado debate público para discutir o processo de inclusão da pessoa 
deficiente na sociedade; do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita 
seja realizada visita da Comissão, em conjunto com a Comissão de Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social, ao Município de Conceição de Alagoas, 
para obter informações acerca da denúncia de trabalho infantil nas olarias 
desse município. Em seguida, o Deputado João Leite passa a Presidência à 
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Deputada Maria Tereza Lara para apreciação de matéria de sua autoria. 
São aprovados os seguintes requerimentos do Deputado João Leite: 1 - em 
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com a finalidade 
de ouvir as propostas do Núcleo de Apoio às Vítimas de Trânsito, criado com 
a função de auxiliar cidadãos e familiares vitimados pelo trânsito em Minas 
Gerais; 2 - em que, atendendo a pedido formulado pela Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, solicita ao Hospital Espírita André Luiz, nesta Capital, as 
seguintes informações sobre o paciente Tito Bueno: data da internação do 
referido paciente; se o paciente esteve em Vitória; ES, em 14/12/99, para 
realizar exames de DNA; qual o quadro apresentado pelo paciente no 
momento; cópia do laudo médico e dos exames do paciente. Solicita, ainda, 
que essas informações sejam encaminhadas por esta Casa à Assembléia 
Legislativa do Estado de Espírito Santo; 3 - em que solicita seja enviado 
ofício ao Corregedor-Geral do Ministério Público, Sr. Márcio Heli de Andrade, 
para que sejam fornecidas ao interessado, Adalberto Duarte da Silva, cópias 
das págs. 88 a 94 do Expediente n° 205/98, desse órgão. Em seguida, a 
Deputada Maria Tereza Lara retoma a Presidência ao Deputado João Leite. 
A Presidência convida a compor a mesa as seguintes autoridades: Sr. Jésus 
Trindade Júnior, Delegado de Polícia Civil, representando a Secretário de 
Estado da Segurança Pública; José Karam, Superintendente de Organização 
Penitenciária e representante da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos 
Humanos; Cel. Severo Augusto da Silva Neto, Comandante de Policiamento 
da Capital e representante do Comando-Geral da Polícia Militar; Srs. Luiz 
Flávio Sapori, pesquisador da Fundação João Pinheiro; José Roberto 
Rezende, Ouvidor de Polícia. Em seguida, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Marcelo Gonçalves, autor do requerimento que originou a reunião, 
que faz suas considerações iniciais sobre o assunto. A seguir, a palavra é 

~ concedida aos demais componentes da mesa, conforme consta nas notas 
.., taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
.~ presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
§ próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
~ trabalhos. 
o 
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Sala das Comissões, 22 de março de 2000. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara -Alencar da Silveira Júnior. 
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 
Às quatorze horas do dia dezesseis de março de dois mil, comparecem no 

:g fórum de Governador Valadares os Deputados Marcelo Gonçalves, Paulo 
·~ Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da .., 

g_ supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
~ Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
:: 
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requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os 
depoimentos dos Srs. Devair Lucas, Paulo Orlando Rodrigues Matos, Walter 
Costa Vila Real e Cláudio Vinícius Ferreira! e a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. O Deputado Rogério Correia apresenta requerimento 
em que pede seja solicitada ao Ministério Público, em Governador Valadares, 
cópia dos documentos relativos ao narcotráfico na região; e o Deputado 
Paulo Piau apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos, na 
presente reunião e secretamente, os Srs. Nelson Missias, Juiz de Direito de 
Governador Valadares; Afonso Edson da Silva, Delegado Regional de Polícia 
Civil; Sérgio Pujol, Delegado Regional de Polícia Federal; o Cel. Luiz Carlos 
Albino, ex-Comandante Regional da Polícia Militar, e o Maj. Sebastião 
Siqueira, do Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares. 
Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos. Em vista do último 
requerimento, o Presidente transforma a reunião em secreta e suspende os 
trabalhos. Após os depoimentos prestados, o Presidente reabre ao público a 
reunião e determina a presença do Sr. Devair Lucas. Após as orientações 
legais de praxe e as considerações iniciais do depoente, o Presidente 
concede a palavra aos membros da Comissão para que formulem suas 
questões. Após o interrogatório, conforme as notas taquigráficas, o 
Presidente dispensa o depoente, determina a presença do próximo depoente, 
Sr. Cláudio Vinícius Ferreira, e suspende os trabalhos. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente presta informações sobre os procedimentos legais e 
concede a palavra ao intimado, para suas considerações iniciais, e aos 
membros da Comissão. Durante o depoimento, o Deputado Paulo Piau 
apresenta requerimento em que solicita seja a reunião transformada em 
secreta. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Reabertos os 
trabalhos ao público e encerrado o depoimento anterior, o Presidente 
determina a dispensa do Sr. Paulo Mattos e submete a votação requerimento 
do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja intimado para a presente 
reunião e para a ~xtraordinária do dia 17/3/2000, às 8h30min, o preso Jaider 
Costa Vila Real. E aprovado o requerimento. A seguir, o Presidente convoca 
o Sr. Walter Costa Vila Real e concede a palavra a este, para suas 
considerações iniciais, e aos membros da Comissão, para suas questões. 
Segue-se o interrogatório, conforme as notas taquigráficas. O Presidente dá 
por encerrado, momentaneamente, o depoimento e submete a votação 
requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja dado 
prosseguimento ao depoimento do intimado e do preso Jaider Costa Vila 
Real na próxima reunião extraordinária. É aprovado o requerimento. A 
Presidência da cumprimento à proposição aprovada e, em virtude do 
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dispositivo regimental que estabelece o horário de funcionamento das 
comissões, convoca os membros da Comissão para a prox1ma reun1ao 
extraordinária, nesta data, às 20 horas, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Governador Valadares, 16 de março de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento 

Rodrigues - José Henrique. 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA UEMG 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de março 

de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Tereza 
Lara, Edson Rezende e Amilcar Martins, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, e é 
aprovado requerimento do Deputado Edson Rezende em que solicita 
convidar o Prof. Gerson Bozon, Reitor da UEMG, e os Pró-Reitores de 
Planejamento e de Administração e Finanças para prestarem 
esclarecimentos à Comissão e apresentarem documentação relativa aos 
recursos orçamentários destinados a Universidade e às unidades agregadas 
do interior nos últimos cinco anos; aos recursos destinados à UEMG e ás 
respectivas unidades agregadas relativas aos diversos projetos de 
financiamento em curso ou existentes nos últimos cinco anos, a saber: 
CODEVALE, FAT, SEE-MG e outros de origens diversas; ao detalhamento 
de despesas da UEMG nos últimos cinco anos; ao quadro funcional da 
Universidade com especificação de salários; à titulação e às demais 
informações referentes ao quadro de pessoal e ao detalhamento do corpo 
discente da UEMG e unidades agregadas, incluindo cursos ministrados e 
valor de mensalidades cobradas nas unidades agregadas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Maria Te reza L ara, Presidente -Amilcar Martins - Edson Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 132/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

I ,: 
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A proposição em tela é de autoria do Deputado Ambrósio Pinto e tem 

por escopo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Seara de 
Luz, com sede no Município de Santa Luzia. 

O projeto de lei foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que o considerou jurídico, constitucional e legal, tal como foi apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado apreciá-lo, nos termos do estabelecidos no art. 102, XIV, "b", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constituída na forma de entidade civil sem fins lucrativos, a Associação 

Comunitária Seara de Luz - nos termos do art. 2° de seu estatuto - tem por 
objetivo prestar assistência social às famílias carentes do Município de Santa 
Luzia, proporcionando-lhes assistência médica, alimentação e lazer, entre 
outros benefícios 

Dedica particular atenção às crianças, para as quais desenvolve atividades 
esportivas, culturas e sociais. 

Uma vez que constitui responsabilidade do Estado dar assistência social 
aos cidadãos, em especial àqueles menos favorecidos, afigura-se-nos justa e 
oportuna a intenção de se prestar homenagem à referida entidade, em 
reconhecimento de seus trabalhos realizados junto à comunidade carente. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 132/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 198/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei ora analisado 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Espírita Fraternidade 
Francisco de Assis, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade procura obter recursos para prestar assistência ao 

menor carente e para praticar o bem por todos os meios a seu alcance. Além 
disso, está voltada para o estudo teórico e a prática do espiritismo, tendo 
como parâmetro a doutrina kardecista e, em particular, os seus princípios 
fundamentais. 
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Pelo que foi dito, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade 

pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 198/99 na forma 
original. 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 708/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela visa a 

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE -,com sede no Município de São Vicente de Minas. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de São Vicente de Minas, fundada em 16/5/93, promove medidas 

de âmbito municipal visando assegurar o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais. Coordena e executa na sua área de atuação os objetivos, os 
programas e a política da Federação das APAEs. 

Por sua luta para melhorar as condições de vida dos portadores de 
deficiência, merece ela ser declarada de utilidade pública. 

Apenas para adequar o nome da entidade à melhor técnica de redação 
legislativa, apresentamos emenda ao art. 1° da proposição 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 708/99 

com a seguinte Emenda n° 1 .. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de São Vicente de Minas, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 766/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Dimas Rodrigues, 

visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores 
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de Boa Vista, com sede no Município de Jabuticatubas. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação mencionada no relatório desenvolve programas de proteção 

à saúde, à maternidade, à família, à infância e à velhice. 
É relevante mencionar, também, que ela coordena as obras e 

reivindicações sociais dos moradores do bairro, desenvolvendo ações nos 
âmbitos sociais, econômicos e educacionais. Dessa forma, concorre para 
desenvolver o espírito comunitário. 

Pelos trabalhos empreendidos, que redundam em benefícios para os 
cidadãos, ela se torna merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 766/99 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 780/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Sagrado 
Coração de Jesus, com sede no Município de Ubá. 

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

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado apreciá-la, nos lindes estabelecidos no art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Sociedade é entidade regularmente constituída na forma de 

sociedade civil, sem fins lucrativos, criada com o objetivo principal de 
promover trabalhos em prol do conhecimento, divulgação e execução da arte 
musical, em todos os seus aspectos e modalidades. 

Consideramos meritória a prática de atividades educacionais e 
divulgadoras da cultura nacional, em parceria com o poder público, tendo em 
vista as limitações deste. 

Portanto, afigura-se-nos justa e oportuna a intenção de se prestar 
homenagem à referida entidade, em reconhecimento de suas iniciativas. 

Conclusão 
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 780/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2000. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 786/2000 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 786/2000, do Governador do Estado, autoriza o Estado 

de Minas Gerais a contratar colaboração financeira para os fins que 
menciona e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2000, a proposição, que tramita 
em regime de urgência, foi distribuída às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária para receber parecer, nos termos regimentais. A Comissão 
de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. Vem, 
agora, o projeto a esta Comissão para ser apreciado em seus aspectos de 
mérito. 

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 
Fundamentação 

O projeto em análise tem por finalidade a obtenção de autorização 
legislativa para que o Estado celebre contrato com instituição financeira 
alemã, o Banco KFW, com vistas à concessão de crédito da ordem de DM 
15.000.000 (quinze milhões de marcos alemães) para o financiamento do 
Projeto de Proteção da Mata Atlântica - PROMATA-MG -, a ser executado 
pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF. Na exposição de motivos que 
acompanha o projeto, o Governador do Estado apresenta os objetivos do 
referido programa, que passamos a discutir a seguir. 

O PROMATA-MG tem como objetivo geral a proteção, recuperação e 
preservação dos remanescentes da Mata Atlântica no Estado, mediante a 
implantação e administração de unidades de conservação, como parques 
florestais, reservas biológicas, estações ecológicas e áreas de proteção 
ambiental - APAs. Especificamente, o projeto visa a dotar essas unidades e 
seus entornas de condições adequadas de administração, infra-estrutura e 
equipamentos; a aprimorar as ações de monitoramento, controle e 
fiscalização dos sistemas regionais de conservação; a proporcionar às 
comunidades localizadas no entorno das unidades de conservação condições 
para seu desenvolvimento sustentável, notadamente no que se refere à 
prevenção de incêndios, recomposição de florestas e disposição final de 
resíduos sólidos; e a fortalecer as instituições e organizações públicas e 
privadas ligadas à conservação da Mata Atlântica no Estado. 
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Entendemos que o projeto é bastante oportuno e louvável, já que a 

Mata Atlântica, um dos mais ricos e, por isso mesmo, um dos mais 
ameaçados biomas brasileiros, deve ser preocupação prioritária das 
autoridades responsáveis pela proteção do meio ambiente em nosso País. 
Em Minas Gerais, os remanescentes desse ecossistema, constituídos pela 
mata original e por florestas secundárias, sofreram e continuam sofrendo um 
acentuado processo de destruição e antropização, que se caracteriza pela 
exploração com fins energéticos (carvão e lenha), desmatamentos, expansão 
da agricultura e pecuária e crescimento descontrolado das cidades. 

O PROMATA-MG, a ser executado em parceria com o IBAMA e os 
municípios envolvidos, pretende constituir um corredor ecológico nas regiões 
Sul e Sudeste do Estado, desde a divisa com o Estado de São Paulo (APA 
Mantiqueira) até o Vale do Aço (Parque Estadual do Rio Doce), 
compreendendo dez unidades de conservação e suas áreas de entorno, 
numa extensão de aproximadamente 65.000km2

• As unidades beneficiadas 
são as seguintes: APA Serra da Mantiqueira e Parques Estaduais da Serra 
do Papagaio e Nova Baden (Sistema Regional Sul); Parques Estaduais Serra 
do Brigadeiro, de lbitipoca, do Rio Doce e do ltacolomi, Parque Nacional do 
Caparaó, APA Cachoeira das Andorinhas e Estação Ecológica do Tripuí. 

Uma das maneiras de se conter o processo de degradação dos 
remanescentes de Mata Atlântica é, sem dúvida, a criação de unidades de 
conservação como as acima mencionadas, associada a um programa de 
revitalização das áreas circunjacentes. Contudo, mais que criar essas 
unidades, é preciso oferecer os meios para que elas funcionem 
adequadamente. A implantação efetiva do PROMATA-MG, com recursos da 
ordem de DM 29.000.000, sendo DM 15.000.000 provenientes de 
contribuição financeira não reembolsável do Governo alemão e DM 
14.000.000, de recursos do Estado, acena com a possibilidade de se iniciar 
um processo de recuperação significativa deste rico patrimônio natural 
representado pela Mata Atlântica. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 786/2000 

com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Antônio Roberto, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Wanderley Ávila -

Ivo José- Miguel Martini - Eduardo Brandão. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 23/3/2000, as seguintes comunicações: 
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Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

João Vale Maurício, ocorrido em 23/3/2000, em Montes Claros. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do falecimento 
das Sras. Maria de Lourdes Marques dos Santos, ocorrido em 19/3/2000, em 
Pirapora, e Hibi Barbosa de Oliveira, ocorrido em 18/3/2000, em Várzea da 
Palma. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Miguel Martini, dando ciência à Casa do falecimento do Padre 
Alfonso Pastare, ocorrido em 17/3/2000, em Vitória, ES. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Joaquim Itamar da Silveira, ocorrido em 29/2/2000, em Alpinópolis. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

_/ 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 24/3/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Anderson Adauto- Dilzon Melo - Adelino de Carvalho -Agostinho Silveira -
Alberto Pinto Coelho - Cabo Morais - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - João Paulo - José Milton - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", convoca os 
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 25, às 9 horas, e 
desconvoca a extraordinária também de amanhã, às 14 horas. 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 25/3/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto- Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Daladier - Fábio Avelar -

Glycon Terra Pinto- João Leite- Miguel Martini- Rogério Correia -Sebastião 
Costa. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h 15min, 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 as reuniões especiais de segunda-feira, dia 27, às 9 e às 14 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião de debates da 
mesma data, às 20 horas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 912/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado lrani Barbosa, a proposição em análise requer, nos 
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termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao 
Presidente da CEMIG, solicitando-lhe esclarecimentos sobre as compras de 
todo o material adquirido pela empresa e o percentual das compras 
realizadas no Estado de Minas Gerais, em outros Estados e no exterior, nos 
últimos 15 anos. 

O requerimento foi publicado em 20/11/95, no "Diário do Legislativo", e vem 
agora à Mesa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Segundo os ensinamentos de Alessi ("Diritto Administrativo". Milão, 1949, 

pp. 37 e ss.), subjetivamente a administração pública é o conjunto de órgãos 
a serviço do Estado e objetivamente é a expressão do Estado agindo "in 
concreto" para satisfação do bem-estar individual dos cidadãos e do 
progresso social. 

Na amplitude desse conceito, entram não só os órgãos pertencentes ao 
poder público, como também as instituições e empresas particulares que 
colaboram com o Estado no desempenho de serviços de utilidade pública ou 
de interesse coletivo, ou seja, a administração direta (entidades estatais) e a 
indireta (entidades autárquicas e algumas paraestatais) e entes de 
cooperação. 

A CEMIG, entidade em questão, é uma pessoa de direito privado, criada 
por lei específica para a realização dos serviços de eletricidade, de relevante 
interesse público. Tratando-se de uma sociedade de economia mista, é 
autônoma, administrativa e financeiramente, tem patrimônio próprio e opera 
em regime de iniciativa particular, na forma de seu estatuto, ficando vinculada 
(não subordinada) a determinado órgão da entidade estatal a que pertence, o 
qual supervisiona e controla seu desempenho estatutário, sem interferir 
diretamente na sua administração. 

Sob a ótica da fiscalização institucional, prevista no art. 62, XXXI, da 
Constituição do Estado, cabe a esta Casa exercer vigilância, orientação e 
correção sobre os atos e as condutas dos agentes públicos, razão pela qual 
entendemos ser meritório o pedido proposto. 

Entretanto, não julgamos necessário exercer vigilância sobre um período 
tão longo como consta na proposição, ou seja, 15 anos; envolve 
administrações anteriores sem sequer apontar um indício de irregularidade 
dos seus gestores. 

Por tal razão, apresentamos a Emenda n° 1, passando o período de 15 
anos para 3, por considerarmos que um apanhado ao longo desse tempo 
satisfará o autor da solicitação. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 912/99 

~ 
~ 



com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se a expressão "15 (quinze) anos" por "3 (três) anos". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia,22 de março de 2000. 
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Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 
Melo- Gil Pereira. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.037/99 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, a proposição em análise tem 

por objetivo sejam solicitadas informações por escrito "ao Poder Executivo de 
quanto o Governo Estadual apurou com a venda dos créditos tributários com 
a recente Lei de Anistia Fiscal". 

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete à Mesa da 
Assembléia emitir parecer sobre proposição dessa natureza. 

Fundamentação 
Embora o requerimento, na forma original, solicite seja dirigido ao Poder 

Executivo pedido de informações, devemos entender, dado o conteúdo da 
matéria , que o seu encaminhamento deve ser feito ao Secretário de Estado 
da Fazenda. 

Com esse entendimento, fica o requerimento legitimado quanto à iniciativa, 
pois a Constituição do Estado, no art. 54, § 2°, assegura a este parlamento a 
prerrogativa de poder encaminhar pedido escrito de informação a Secretário 
de Estado. 

Quanto ao ajuizamento sobre o mérito da questão, cumpre-nos dizer que a 
solicitação em causa se nos afigura coerente com o papel reservado a 
membro do Poder Legislativo, como representante e defensor do interesse 
público, de acompanhar o desenvolvimento e a aplicação de políticas 
governamentais. Aliás, tal função é tão importante quanto a de legislar, 
porquanto, para ser bem conduzida, não pode prescindir da avaliação da 
eficácia das leis em vigor. 

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

1.037/99 com a Emenda no 1, nos termos que se seguem. 
EMENDA N° 1 

Onde se lê "ao Poder Executivo", leia-se "ao Secretário de Estado da 
Fazenda". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de março de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval 

Ângelo - Dilzon Melo. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.076/2000 
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Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em análise solicita 

sejam pedidas ao Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social 
informações sobre o custo do anúncio do Governador do Estado veiculado 
em várias emissoras para falar sobre o fim da moratória ocorrido em 
6/2/2000, como também se o anúncio foi licitado. 

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

Fundamentação 
A Constituição Estadual, no art. 62, XXXI, estabelece como competência 

privativa deste Poder a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta. 

Para a execução dessa função fiscalizadora, o seu art. 54, § 2°, faculta à 
Mesa da Assembléia encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de 
informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. 

O assunto ora analisado refere-se ao pronunciamento, em rede nacional, 
feito pelo Governador do Estado no dia 6/2/2000, na Rede Globo, durante o 
programa "Fantástico". Neste, o Chefe do Executivo explicou o acordo que 
encerrou a moratória do Estado decretada em janeiro de 1999 e falou 
também sobre a renegociação da dívida mineira. 

Segundo o Sr. Jorge Calabria, diretor da agência de publicidade Perfil e 
responsável pela veiculação da matéria no jornal "Folha de S. Paulo", edição 
do dia 8/2/2000, tal anúncio teria sido pago com verbas públicas. 

Se tais denúncias têm fundo de verdade, as argüições formuladas ficam 
justificadas, cabendo a este Legislativo apurá-las, em cumprimento da sua 
função fiscalizadora. 

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

1.076/2000 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de março de 2000. 
Anderson Adauto Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval 

Ângelo - Dilzon Mel;. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.099/2000 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por intermédio do Requerimento n° 1.099/2000, o Deputado Carlos 
Pimenta solicita à Presidência da Casa seja formulado ao Secretário de 

~ Estado da Fazenda pedido de informações sobre as bases de venda da 
CASEMG e do CEASA-MG ao Governo Federal, no contexto da 
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renegociação da dívida do Estado, e sobre a situação dos funcionários 
dessas empresas. 
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A proposição foi publicada em 25/2/2000 e, a seguir, encaminhada a este 
órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa do requerimento encontra amparo no § 2° do art. 54 da 

Constituição do Estado, o qual dispõe que a Assembléia Legislativa, por 
intermédio de sua Mesa, "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". 

Quanto ao mérito da solicitação, convém, de início, recorrermos à 
justificação apresentada pelo autor. Segundo ela, as duas empresas citadas 
foram transferidas para o patrimônio da União em virtude da renegociação da 
dívida mineira. No entanto, o autor desconhece os termos ou as 
conseqüências dessa venda para o Estado, assim como a nova situação 
funcional dos servidores das empresas alienadas. 

Dado que, nos termos do § 2° do art. 73 da Carta mineira, é direito da 
sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou 
omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado 
público, de que tenha resultado ou possa resultar - entre outras coisas -
ofensa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou 
difusos, estamos de acordo com o autor da matéria, quando argumenta que 
cabe à Assembléia Legislativa ficar a par de todos os fatos e fiscalizar os atos 
públicos. 

Na mesma linha, podemos citar o art. 74, "caput" e § 1°, I, da Carta 
Estadual, segundo os quais a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração 
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, 
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. 

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

1.099/2000 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de março de 2000. 

A Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval 
Angelo - Dilzon Melo. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 27/3/2000 
Presidência do Deputado Eduardo Daladier 

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

-Comparecem os Deputados: 
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Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - João Pinto Ribeiro -
Marcelo Gonçalves- Marco Régis- Olinto Godinho- Sebastião Costa. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Daladier) - Às 20h15min, 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 as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 28, às 9 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de março do ano dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, 
Maria José Haueisen, Carlos Pimenta e Pastor George, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é discutir e votar 
proposições da Comissão. O Deputado Pastor George apresenta 
requerimento, em que solicita seja prorrogado o prazo dos trabalhos desta 
Comissão por mais 60 dias. A Deputada Maria José Haueisen apresenta dois 
requerimentos, em que solicita sejam ouvidas pessoas, conforme a listagem 
anexada, as quais vivem nos municípios onde foram construídas as 
barragens do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri e que são 
usuárias dessas obras; seja realizada uma viagem para inspecionar 
barragens com problemas de construção ou de local, construídas durante as 
duas fases do programa de combate aos efeitos das secas no Norte de 
Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri - o roteiro da viagem será estabelecido 
de acordo com as indicações de levantamento dos barramentos com 
problemas, realizado pela Comissão. Colocados em votação, cada um por 
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sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Dimas Rodrigues -

Mauri Torres. 
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de março de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Adelmo 
Carneiro Leão, Arlen Santiago, Cristiano Canêdo, Jorge Eduardo de Oliveira 
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados João Batista de Oliveira, Doutor Viana e Rêmolo 
Aloise. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Edson Rezende, solicita ao 
Deputado Cristiano Canêdo que proceda à leitura da correspondência. 
Prosseguindo, o Deputado Edson Rezende passa à discussão e à votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 1.121/2000. A seguir, a 
Presidência passa à discussão e à votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Edson Rezende apresenta requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva em que se solicita visita da Comissão ao Hospital Psiquiátrico e 
Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena. Submetido a votação, é este 
requerimento aprovado. Prosseguindo, o Deputado Edson Rezende passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado Cristiano Canêdo para apresentar três 
requerimentos de sua autoria. No primeiro, o Deputado Edson Rezende 
solicita seja realizado um ciclo de debates sobre o tema "Gravidez na 
Adolescência". No segundo, esse parlamentar solicita seja convidado o Sr. 
Alcino Lázaro da Silva para expor sobre a fundação de entidade de cirurgia, 
ensino e pesquisa em fase de constituição. No terceiro, solicita seja realizado 
um fórum técnico, para abordar tema relacionado com a pesquisa, os cultivos 
e a comercialização de organismos geneticamente modificados - OGMS - no 
Estado de Minas Gerais. Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são 
essas matérias aprovadas. Ao retomar a Presidência, o Deputado Edson 
Rezende informa que a reunião se destina a discutir as trinta e duas leis 
estaduais não regulamentadas pelo Executivo no período de 18/1/99 a 
12/1/2000. A seguir, o Presidente convida o Sr. Armando Gonçalves Costa, 
Secretário de Estado da Saúde, para tomar assento à mesa. Ato contínuo, o 
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Presidente passa a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor 
do requerimento que motivou o convite. O Sr. Armando Gonçalves Costa faz 
sua exposição e responde as indagações de todos os parlamentares 
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de março de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Aílton Vilela e Antônio Júlio 
(substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, 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. Encerrada a 1 a Parte da reunião, a 
Presidência passa à 13 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Aílton Vilela, relator do Projeto de Lei 
Complementar n° 10/99, emite parecer concluindo por sua aprovação no 1 o 
turno, com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Em seguida, o 
Deputado Ambrósio Pinto passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela, que 
submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.164 a 
1.168/2000, que são aprovados. Logo após, o Deputado Antônio Júlio 
apresenta requerimento do Deputado José Henrique, em que solicita seja 
realizada audiência pública com a presença de representantes do TRE-MG e 
do Ministério Público Eleitoral, para discutir os pontos básicos da Lei Federal 
no 9.504, de 30/9/97; da Resolução no 20.506, de 18/11/99, e demais 
legislações pertinentes às normas eleitorais. Encaminhando a votação do 
requerimento, o Deputado Antônio Júlio sugere seja convidado também para 
essa audiência um especialista em direito eleitoral. Colocado em votação, é 
aprovado o requerimento com a sugestão do Deputado Antônio Júlio. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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o 
V> 
V> 

~ 
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Ambrósio Pinto, Presidente- José Henrique- Antônio Genaro. _ 
ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇAO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Eduardo 
Hermeto, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Con:~ssão 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reun1ao se 
destina a apreciar a matéria da pauta. A seguir, o Presidente informa o 
recebimento do Projeto de Lei n° 796/2000 e o relator a que foi distribuído, 
Deputado Mauro Lobo. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Eduardo Hermeto apresenta requerimento solicitando seja 
convidado o Secretário da Habitação, o Gerente Executivo da Caixa 
Econômica Federal e o Presidente do Instituto de Orientação às Cooperativas 
Habitacionais para debaterem a criação do programa habitacional estadual 
PROLAR Minas + Humana. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Em seguida, o Deputado Rêmolo Aloise assume a Presidência 
para que o Deputado Márcio Cunha apresente requerimento solicitando seja 
convidado o Secretário da Fazenda, a Procuradora-Geral do Estado e o 
Assessor Especial do Governo para prestarem esclarecimentos sobre os 
termos do acordo firmado entre a União e o Estado para a renegociação da 
dívida do Estado. Em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Rogério Correia - Mauro 

Lobo- Olinto Godinho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 775/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, da Deputada Elaine Matozinhos, objetiva 
acrescentar dispositivo à Lei n° 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a 
política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências. 
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Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a 
esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, em conformidade com o 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, XIV, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise objetiva estatuir o atendimento preferencial às 

pessoas idosas nos procedimentos administrativos, no Executivo ou no 
Legislativo, em que figurem como parte. 

Para tanto, o projeto pretende acrescentar inciso ao art. S0 da referida lei, 
que trata da competência dos órgãos e entidades estaduais. Tal inciso 
garante aos idosos processamento prioritário nos procedimentos 
administrativos no Executivo ou no Legislativo. 

Ao garantir a atenção prioritária aos idosos nesses procedimentos, a 
proposição tem finalidade semelhante à do Projeto de Lei n° 192/99, em 
exame nesta Casa, que visa a garantir aos idosos preferência de tramitação 
nos procedimentos judiciais. Apesar de ser uma providência de grande 
alcance, restou uma lacuna que o projeto em análise objetiva preencher, 
garantindo ampla proteção ao idoso. 

Temos, então, que o Projeto de Lei n° 192/99 previu tal proteção no que 
tange a procedimentos judiciais e o projeto em exame, no que respeita a 
procedimentos administrativos no Executivo e no Legislativo. 

A nosso ver, necessário se faz pensar também nos procedimentos 
administrativos no Judiciário. 

Ainda examinando o Projeto de Lei n° 192/99, verificamos que também ele 
propõe o acréscimo de inciso ao art. S0 da Lei no 12.666, de 4/11/97. 
Considerando a possibilidade de sua aprovação, houvemos por bem não 
especificar o número do inciso que o projeto em análise pretende 
acrescentar. Dessa forma, julgamos necessário alterar o seu art. 1°, visando 
a preencher as lacunas existentes e dar-lhe maior clareza. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 77S/99 no 

1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O art. S0 da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, fica 

acrescido do seguinte inciso: 
"Art. 5°- .................................... .. 
.... - nos procedimentos administrativos: 
a) garantir processamento prioritário aos procedimentos administrativos 

~ que tramitem junto aos três Poderes e em que figure como parte pessoa 
~ idosa.". 
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Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Canabrava, relator- Luiz Menezes. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 778/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Fundação Maçônica de 
Araxá, com sede no mesmo município. 

Uma vez que a proposição foi considerada jurídica, constitucional e legal 
pela Comissão de Constituição e Justiça, vem ela agora a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciada, nos termos do disposto no art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo corri o seu estatuto, a Fundação Maçônica de Araxá é uma 

organização civil de direito privado, cujas atividades, de caráter comunitário, 
educativo e filantrópico, objetivam o desenvolvimento e o progresso do 
homem, colaborando para se alcançar uma sociedade livre, justa e solidária. 

Para a consecução desse fim, ampara pessoas carentes, mediante a 
construção e a manutenção de creches, asilos e escolas profissionalizantes, 
bem como o encaminhamento profissional e a prestação de assistência 
social. 

Comprova-se, portanto, a relevância de seus serviços para a melhoria de 
vida de seus assistidos; por isso consideramos a proposição oportuna. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 778/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2000. 
José Milton, relator. 
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ATA DA 123a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/3/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Ângelo e 

Rêmolo Aloise 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata; 

discurso do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; aprovação da ata -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
nos 886 a 902/2000 - Requerimentos n°s 1.219 a 1.229/2000 -
Requerimentos das Comissões de Saúde, do Trabalho e outra, de Política 
Agropecuária e de Direitos Humanos e dos Deputados Marco Régis, Alberto 
Bejani, Rogério Correia, João Batista de Oliveira, Durval Ângelo, Dalmo 
Ribeiro Silva, Agostinho Silveira, Miguel Martini, Fábio Avelar e Marco Régis 
e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação e de 
Política Agropecuária e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Ivo José, 
Luiz Fernando Faria, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva e Márcio Kangussu 
- Comunicação Não Recebida: Comunicação do Deputado Carlos Pimenta -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dimas Rodrigues, Márcio 
Cunha, Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta, lrani Barbosa e Elbe Brandão -
2a Parté (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Discurso do 
Deputado João Leite - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações 
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, 
Dalmo Ribeiro Silva, Agostinho Silveira e Miguel Martini; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da CPI das Barragens, dos 
Deputados João Batista de Oliveira, Rogério Correia, Durval Ângelo, Marco 
Régis e outros, Marco Régis e Alberto Bejani e das Comissões de Política 
Agropecuária, do Trabalho e outra, de Saúde e de Direitos Humanos; 
aprovação - Questão de ordem - Discurso do Deputado Marco Régis -
Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos - Requerimento do 
Deputado Alberto Pinto Coelho; deferimento; discurso da Deputada Elaine 

; Matozinhos - Requerimento do Deputado Marco Régis; deferimento; discurso 
s do Deputado Marco Régis - Discurso do Deputado lrani Barbosa - 2a Fase: 
~ Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 
~ Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Agostinho 

~ Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto 
:;: Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
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Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier 
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio 
Avelar- Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sandoval Coelho - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14h13min, 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. 

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Rêmolo Aloise, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o 

Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não consegui entender muito 

bem a leitura da ata, talvez porque o microfone estivesse desligado, ou talvez 
a dificuldade de muito ler tenha cansado o nobre amigo e irmão, Deputado 
Rêmolo Aloise. 

Mas duas questões gostaria de levantar e saber se estão na ata. A primeira 
relaciona-se ao fato de o Presidente, referindo-se a este Deputado, ter dito 
que não admitiria chilique. Gostaria de saber se está constando na ata o 
termo "chilique" e saber quem deu chilique. Porque temos visto chilique muito 
mais do outro lado do que do lado de cá. Chiliques que se acentuam a cada 
dia. Então, não sei onde ele está. E pediria até mesmo que definíssemos o 
que é chilique, e quando foi usado daqui e dali. Estamos precisando de um 
dicionário. 

Sabemos que as questões de horário, agora, são definidas pelo Presidente. 
Não é o horário oficial de Brasília, é o horário do Presidente. Vimos hoje, e 
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também não entendi se isso está na ata, um fato inusitado passado aqui, 
nesta manhã, quando, do comando do Presidente para verificação de uma 
votação até o resultado dessa votação, passaram-se aproximadamente 20 
minutos. E olhe que isso é no relógio do Presidente! 

No nosso relógio deve ter dado um pouco mais. Então, gostaria de saber 
se isso foi registrado na ata. Abriu-se um precedente enorme. A Oposição 
fica com chances ainda mais reduzidas de obstruir. Já vimos 1 o turno, já 
vimos 2° turno, 3° turno, já vimos matéria vencida retornar à votação neste 
Plenário. Já vimos até mesmo o Regimento Interno, que devemos respeitar, 
ser chamado de caderninho. Já vimos aqui, ao final do ano passado, sermos 
agredidos violentamente, com o Regimento sendo literalmente rasgado. 
Agora, estamos vendo pior. Não dá mais para pedirmos verificação de 
votação, porque temos que esperar um Deputado que está chegando de 
Brasília. O tempo foi suficiente para mandar chamar, em cada gabinete, o 
Deputado para vir aqui. Ainda assim havia apenas 30 Deputados. Queria 
saber se isso também está constando na ata. Não entendi direito, volto a 
dizer. É fundamental que conste. Os arts. 265 e 266 do Regimento Interno 
são muito claros a esse respeito. É lógico que o tempo entre o início e o 
término da verificação deveria ser de, no máximo, de 5 minutos, tudo feito 
lentamente. Vinte minutos é um desrespeito ao próprio bom senso, ao 
Regimento da Casa e à Oposição. O que vimos aqui hoje foi o 4° ou 5° 
turnos. Isso não podemos aceitar. Se pelo menos estiver registrado na ata, 
pode ser que, no futuro, essas questões sejam corrigidas. O que a Oposição 
está fazendo aqui é cumprir seu papel legítimo, ético, moral e democrático. A 
nossa defesa é a do Regimento Interno. É lógico que o que o Regimento não 
especifica claramente - porque não está escrito em lugar nenhum quanto 
tempo deve levar - o próprio bom senso assim o determina. O que é uma 
verificação de votação? Nada mais é do que, uma vez contestado o 
resultado, a verificação de quem votou a favor ou contra. O que vimos hoje 
foi realmente horrível para o Poder Legislativo, péssimo para nós e não 
alterou o resultado, porque estamos percebendo a dificuldade de se colocar 
Deputado aqui dentro para votar. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- A Presidência entende que a observação de V. Exa. não 
é objeto da ata sucinta. No entanto, passa a palavra ao Sr. Secretário, para 
responder ao Deputado Miguel Martini. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Miguel Martini, V. 
Exa. conhece perfeitamente o Regimento, apesar de ter tido alguns colegas 
que acharam que deveria ser trucidado e rasgado. O art. 41 deixa claro que 
são duas atas: uma oficial, completa, publicada no "Diário Oficial", em que o 
termo "chilique" vai aparecer, e outra sucinta, que acabei de ler, que é um 
resumo daquilo que a Mesa entende que seria suficiente. Então, não há, de 
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fato, nesta ata que li, as questões levantadas por V. Exa. A publicada no 
"Diário Oficial" terá os "chiliques", os "triliques", os "triques", os "futriques" que 
forem necessários. Era que tinha a dizer. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado José Braga, 

continuamos vivendo, no Plenário da Assembléia Legislativa, algo que é 
inaceitável para nós. Permanece esse horário que é totalmente diferente 
daquele que vivemos fora do Plenário da Assembléia Legislativa, nos nossos 
gabinetes, nos nossos compromissos. Então há um horário diferente em, pelo 
menos, 7 minutos do horário do Plenário da Assembléia Legislativa. 

O sempre presente e atento Deputado Rêmolo Aloise fez a leitura da ata, 
mas quero saber os horários colocados por S. Exa. o Secretário "ad hoc" 
dessa reunião. Queremos saber em que diploma legal está apoiado S. Exa. 
para que a Assembléia Legislativa persista em adotar um horário que não 
conseguimos identificar em nenhum dos institutos do nosso País. Gostaria de 
saber qual o poder do Presidente da Assembléia Legislativa para atrasar o 
horário de Brasília em 7 minutos. 

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, o art. 19 do Regimento Interno diz 
o seguinte: "Na hora do início da reunião, aferida pelo relógio do Plenário, os 
membros da Mesa da Assembléia e demais Deputados ocuparão seus 
lugares". 

O Deputado João Leite - Deputado José Braga, a discussão que estou 
fazendo - e gostaria que V. Exa. acompanhasse - se refere a qual dos fusos 
horários obedece o relógio do Plenário da Assembléia Legislativa. O 
Deputado Sebastião Costa teve o cuidado de levantar os quatro horários que 
temos na Pátria. Assim, gostaria de saber o seguinte: leitura desse horário 
feita pelo Deputado Rêmolo Aloise está apoiada em qual dos fusos horários 
brasileiros - ao de Brasília, ao de Manaus, ao do Acre? 

Ora, Deputado José Braga, queremos deixar aqui nosso protesto. Teremos 
que levar essa ata à justiça para sabermos qual o horário que a Assembléia 
Legisla~i~a está vivendo. Solicitamos que 0 Deputado Rêmolo Aloise, 
Sec~etano, possa explicar para este Deputado e para o Plenário se vamos 
cont1nuar com esse relógio 7 minutos atrasado do horário de Brasília. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que a matéria levantada por V. 
Ex~. se ~rata de questão de ordem e já foi respondida em reunião anterior. E 
n:a1s, a~ança a V; Exa. que o tempo de que esta Presidência dispõe para 
d1scussao da ata e 15 minutos e que esse tempo foi cumprido. Gastamos 15 
minutos a partir do momento em que assumimos o trabalho. Portanto, 
Deputado João Leite, a Presidência entende que está agindo de acordo com 
o Regimento Interno. 
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Quanto à questão de ordem levantada por V. Exa. relativamente ao 

comportamento do Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Casa, ele 
mesmo responderá a V. Exa. 

O Deputado João Leite - O comportamento do relógio também, do horário. 
O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por 

aprovada. 
23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado o prazo 
destinado a esta fase, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 886/2000 

Declara de utilidade pública o Grupo de Amigos da Criança - GAC -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Amigos da Criança-

GAC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O Grupo de Amigos da Criança - GAC - é uma entidade sem 

fins lucrativos. Tem como finalidade desenvolver, gerir e apoiar ações 
educativas, culturais e recreativas, visando ao bem-estar das crianças e dos 
adolescentes carentes e marginalizados. A entidade já é de utilidade pública 
municipal. 

Diante disso, entendemos que a entidade merece o título declaratório de 
utilidade pública estadual. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 887/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade dos Surdos de Araguari - SSA -, 

</> g com sede no Município de Araguari. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~ Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade dos Surdos de 
"O "' Araguari- SSA -, com sede no Município de Araguari. 
o ·< Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000 . 
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Adelmo Carneiro Leão . · d de 
Justificação: A Sociedade dos Surdos de Araguari tem por fmal.i . a 

estimular a integração entre os indivíduos portadores de deficiência audttlva e 
a sociedade em geral. As suas atividades são executadas co~ b~s~ no~ 
princípios da ética e da cidadania, pois visam a incentivar o amor a Patna e a 

família. d us A entidade tem por objetivo, também, a defesa dos interesses ~ se 
associados, nas áreas profissional e social, bem como a cooperaçao com 
associações semelhantes. 

Por se tratar de iniciativa de grande alcance social, espero contar cor:' 
0 

indispensável apoio dos nobres pares nesta Casa à aprovação deste proJeto 
de lei. . 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prelir:'ln~r, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, mc1so 
l, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 888/2000 
Institui a meia-entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer para 

doadores regulares de sangue e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a meia-entrada para doadores regulares de sangue 

em todos os locais públicos de cultura, esporte e lazer mantidos pelas 
entidades e órgãos das administrações públicas direta e indireta do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2° - A meia-entrada corresponde a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
do ingresso cobrado, sem restrição de data e horário. 

Art. 3° - Para efeitos desta lei, são considerados doadores regulares de 
sangue aqueles registrados no hemocentro e nos bancos de sangue doS 
hospitais do Estado, identificados por documento oficial expedido pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 4°- A Secretaria de Estado da Saúde emitirá carteira de controle das 
doações de sangue, comprovando a regularidade das doações. 

Art. 5o - São considerados locais públicos estaduais, para efeitos desta lei, 
os t~a~ros, os museus, os cinemas, os circos, as feiras, as expos'1ções 
zoologtc:s, os parques, os p~ntos turísticos, os estádios e congêneres. 

Art. 6 ~ O Poder Executtvo regulamentará a presente lei no prazo de 
noventa d1as a contar da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Gil Pereira 
Justificação: A instituição da meia-entrada para doadores regulares de 
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sangue, visa a incentivar a população a se engajar numa luta diária dos 
hospitais e dos bancos de sangue, qual seja a de elevar os estoques de 
sangue. 
, É. de conhecimento geral a dificuldade encontrada nessa área, pois são 

t1m1das as campanhas de chamamento para a doação de sangue. Ademais, 
com o advento da AIDS, muitas dúvidas assolam a população, às vezes 
espantando os possíveis doadores. 

Somos conscientes de que a doação de sangue é um ato de amor e que, 
desta forma, os doadores devem se dirigir ao banco de sangue, mas temos a 
certeza de que a proposta ora apresentada, servirá de estímulo aos futuros 
doadores, sendo, para os atuais, uma recompensa. 

Assim sendo, solicitamos a colaboração dos ilustres pares nesta Casa, 
para o aperfeiçoamento e a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 889/2000 
Declara de utilidade pública a Congregação das Religiosas Missionárias de 

Nossa Senhora das Dores, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Congregação das Religiosas 

Missionárias de Nossa Senhora das Dores, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Saia das Reuniões, de de 2000. 
Luiz Menezes 
Justificação: A Congregação das Religiosas Missionárias de Nossa 

Senhora das Dores é uma sociedade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, de natureza filantrópica; foi fundada em 27/6/22, em ltabira, e, em 
1996, sua sede foi transferida para Belo Horizonte. 

De conformidade com o art. 1° do seu estatuto, ela tem por meta criar, 
congregar, dirigir e manter instituições que objetivem a beneficência, a 
promoção humana, a saúde, a educação, a cultura, a evangelização, o 
ensino e a assistência. 

Tal congregação atende aos requisitos citados no art. 1° da Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, imprescindíveis para que ela possa ser declarada de utilidade 
Pública estadual, a saber: a entidade tem personalidade jurídica, está em 

~ funcionamento há mais de dois anos, os cargos de sua direção não são 
·~ remunerados, e seus diretores são pessoas idôneas. 
g_ Diante do relatado temos por certo que os nobres colegas haverão de dar 
~ apoio à aprovação deste projeto de lei, que constitui justo reconhecimento 
~ :::. 
.ê 
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dos relevantes trabalhos que a entidade vem prestando à comunidade. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 890/2000 
Dispõe sobre a criação do Projeto Mutirão Universitário no Estado e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Projeto Mutirão 

Universitário no Estado, destinado a promover programas de extensão 
universitária nas comunidades carentes e de baixa renda. 

Art. 2° - O Projeto Mutirão Universitário será operacionalizado por meio de 
convênios de cooperação técnica, científica e tecnológica a serem celebrados 
entre o Estado e as universidades públicas e privadas. 

Art. 3° - Poderão participar do Projeto Mutirão Universitário as 
universidades e as faculdades públicas e particulares com sede em Minas 
Gerais. 

Art. 4°- As instituições de ensino superior terão autonomia para definir os 
programas a serem desenvolvidos nas comunidades da periferia. 

Art. 5° - Os acadêmicos selecionados por suas respectivas universidades 
para participarem do Projeto Mutirão Universitário atuarão, prioritariamente, 
nos bairros mais pobres, favelas e nas áreas de invasão, por concentrarem o 
maior foco de problemas médico-sanitários, habitacionais, educacionais, de 
saneamento básico, de capacitação profissional e de natureza familiar. 

Art. 6° - O Projeto Mutirão Universitário incluirá as mais diferentes 
especialidades constantes nos currículos das universidades, desde a 
medicina à alfabetização de jovens e adultos; da assistência materno-infantil 
ao apoio à terceira idade, passando pelo ensino da informática até a 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Gil Pereira 
Justificação: A presença da universidade no dia-a-dia da população é um 

fator imprescindível para mantê-la viva em sua função social, prestando 
serviços à sociedade civil e contribuindo para melhorar a qualidade de vida 
daqueles cidadãos que não tiveram acesso ao ensino básico nem ao 
universitário. À luz dessa realidade, este projeto de lei tem como finalidade 
propiciar a milhares de universitários a oportunidade de assistir as 
comunidades mais carentes e participar de uma formidável experiência de 
integração social e comunitária por meio do trabalho de campo. 
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O Projeto Mutirão Universitário busca valorizar o potencial criativo dos 

universitários mineiros e a excelência técnica, científica, tecnológica e 
humanística das instituições de ensino superior. O conhecimento humano, 
aliado às conquistas técnico-científicas das quais nossas universidades 
tornam-se partícipes, é um instrumento valioso para melhorar as condições 
de vida de amplos segmentos da população concentrados na periferia e nos 
bolsões de pobreza, principalmente nas grandes cidades. 

Ao assegurar total autonomia das universidades que decidirem participar 
do Projeto Mutirão Universitário, a proposição em tela favorece a execução 
de um vastíssimo leque de programas de extensão universitária. Estes, por 
força das desumanas condições de vida nos bairros mais pobres da periferia, 
certamente não se limitarão ao atendimento médico-odontológico e 
assistencial de seus moradores. Nesse aspecto, é imperativo a adoção, pelas 
instituições universitárias, de programas emergenciais que contemplem o 
problema da moradia, do saneamento básico, do analfabetismo, do combate 
a violência familiar, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e 
da capacitação profissional da mão-de-obra desqualificada e sem acesso a 
cidadania. Caberá às universidades definir os critérios de avaliação dos 
acadêmicos que participarem desse projeto, servindo tal experiência como 
estágio e como currículo para efeito da aprovação no referido curso. 

O Projeto Mutirão Universitário será, sem dúvidas, o pontapé inicial que 
buscará minimizar a miséria e, conseqüentemente, melhorar as condições de 
vida de nosso povo. Ganha o Estado, ganham as universidades, os 
estudantes e a sociedade. 

- 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° 891/2000 
Dispõe sobre a criação do Programa de Frentes Emergenciais de Trabalho 

no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Programa de Frentes Emergenciais de Trabalho, a 

ser coordenado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, com capacidade 
para atender até trinta mil trabalhadores desempregados, visando a 
proporcionar ocupação e renda. 

Art. 2° - A aplicação do Programa consiste na concessão de bolsa para 
auxílio-desemprego no valor mensal de um salário mínimo, no fornecimento 
de cesta básica de alimentação e de vale-transporte e na realização de 
cursos de qualificação profissional. 

§ 1° - O trabalho nas Frentes Emergenciais tem a duração de seis meses. 
Art. 3° - As condições para alistamento no Programa, mediante seleção 

simples, serão definidas em regulamento, observados os seguintes 
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requisitos: 

I - um ano de desemprego; 
11 - residência, pelo período mínimo de dois anos, em local próximo ao da 

colaboração prevista no art. 4 o; 
111 -apenas um beneficiário por núcleo familiar. 
Parágrafo único - No caso de o número de alistamentos superar o de 

vagas, a preferência para participação no Programa será definida mediante 
aplicação, pela ordem, dos seguintes critérios: 

a) maiores encargos familiares; 
b) mulheres arrimo de família; 
c) maior tempo de desemprego; 
d) sorteio. 
Art. 4° - A participação no Programa implica, em caráter eventual, a 

prestação de serviços de interesse da comunidade local ou com órgãos 
públicos que a atendam, sem vínculo de subordinação, devendo ser 
contratado seguro de acidentes pessoais. Deverá ser priorizada a construção 
de moradias populares. 

Parágrafo único - A jornada de atividades no Programa será de seis horas 
diárias, quatro dias por semana, mais um dia de qualificação profissional. 

Art. 5° - Os recursos para custeio do Programa serão oriundos de 
autorização concedida ao Poder Executivo para abertura de créditos 
especiais, do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT- e de outros fundos. 

Art. 6° - Os créditos de que trata este artigo serão cobertos na forma 
prevista no art. 3°, § 1°, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. r - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Gil Pereira 
Justificação: A política neoliberal trouxe para o nosso País a sua pior 

chaga: o desemprego. Nosso Estado viu os índices de desemprego 
crescerem, nos últimos quatro anos, de forma assustadora. São homens e 
mulheres que se vêem privados de meios para sustentar a si e suas famílias. 
Com isso, têm a dignidade aviltada, e crescem os sentimentos de culpa e 
impotência. 

"Deitamos e dormimos o sono dos que nada devem à humanidade. E 
roncamos à noite enquanto, ao lado, estômagos roncam pela nossa 
on:issão". (Eliane Brum - ZH - 15/5/99.) 

E nesta hora, quando a situação assume proporções insuportáveis, com 
irmãos e irmãs passando fome; crianças, homens e mulheres dormindo pelas 
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ruas ou se amontoando nas favelas e grande carência de moradias 
populares, que o Estado precisa intervir, pois se trata de uma situação de 
guerra. Uma guerra invisível, que necessita de medidas emergenciais. Por 
ser dever do Estado e compromisso nosso amparar os excluídos, 
apresentamos esta matéria e esperamos contar com a aprovação de nossos 
pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 892/2000 
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.171, de 31/5/96. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.171, de 31/5/96, passa a 

ter a seguinte redação: 
"Art.1°- ................................................................... . 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à ocasião de 

realização de eventos que tenham por objetivo arrecadar recursos para 
financiar despesas de formatura de alunos da própria escola ou para atender 
a outras necessidades pedagógicas.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Gil Pereira 
Justificação: Em festas promovidas pelos alunos para angariar fundos para 

suas formaturas e nos eventos promovidos pelos próprios estabelecimentos 
de ensino para obter recursos destinados à viabilização de projetos 
pedagógicos é compreensível que se possam vender cigarro e bebida 
alcoólica. Essas são ocasiões consideradas especiais, e a proibição 
pretendida prejudicaria o alcance dos objetivos desejados. 

Esperamos contar com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto 
de lei. 

- 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° 893/2000 
Cria a Campanha Estadual Permanente de Combate à Violência nas 

Instituições de Ensino no Estado Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criada a Campanha Estadual Permanente de Combate à 

Violência nas Instituições de Ensino em Funcionamento no Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2° - Esta campanha abrange todas as escolas em funcionamento no 
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Estado de Minas Gerais nos níveis fundamental, médio e superior, 
integrantes da rede privada e das redes públicas federal, estadual e 
municipal. 

Art. 3° - A Secretaria de Estado da Educação produzirá subsídios e 
organizará calendário anual de eventos, incluindo palestras, seminários e 
outras atividades extracurriculares com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento de valores e atitudes que ajudem a erradicar todos os tipos 
de violência, especialmente a violência física e psicológica, no âmbito das 
escolas estaduais. 

Art. 4° - As Secretarias Municipais de Educação são responsáveis pela 
campanha nas escolas da rede municipal de ensino. 

§ 1° - As Secretarias Municipais de Educação são responsáveis pela 
campanha nas escolas da rede municipal de ensino. 

§ 2° - As direções das instituições de ensino que não integram as redes 
estadual e municipais de ensino são responsáveis pela campanha em seus 
estabelecimentos. 

Art. 4 o - Cada instituição de ensino organizará a sua campanha, realizando, 
no mínimo, um fórum anual para debater o tema, em parceria com 
instituições da comunidade escolar, incluindo associações de pais e mestres, 
entidades de estudantes, conselhos tutelares, conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente, conselhos escolares, SENAI, SENAC, Brigada 
Militar, Ministério Público, entidades sindicais, clubes de serviço e outras. 

Art. 4o - Fica proibido, nas instituições de ensinos fundamental, médio e 
superior em funcionamento no Estado de Minas Gerais, todo e qualquer ato, 
individual ou coletivo, que possa ser caracterizado como violência contra 
qualquer pessoa, incluindo a prática do trote, que só será admitido em forma 
de atividade de integração dos alunos novos, através de atividades 
consentidas por todas as partes envolvidas e com prévia concordância das 
direções das escolas. 

Art. 5o - As instituições de ensino deverão comprovar o desenvolvimento da 
Campanha de Combate à Violência como condição para habilitarem-se a 
receber qualquer auxílio do Governo do Estado para o desenvolvimento de 
suas atividades. 

Art. 6° - O Poder Executivo, ouvido o Conselho Estadual de Educação, 
regulamentará esta lei no prazo máximo de sessenta dias a contar de sua 
publicação. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Gil Pereira 
Justificação: A sociedade brasileira tem sido abalada constantemente pela 
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meios de comunicação e, não raramente, na realidade do dia-a-dia. 
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Entre as formas mais comuns de manifestação de violência, podemos citar 
um grupo classificado como acidentais, ainda que de graves conseqüências, 
em que se incluem os acidentes de trânsito, de trabalho, com armas de fogo , 
com fogos de artifício, etc. 

Outras manifestações de violência não se enquadram como acidentais, 
devendo merecer atenção redobrada de todos nós. Nessa situação, estão 
todas as formas de violência praticada contra a vida humana, 
independentemente das motivações que as causam. 

Nos últimos tempos ficamos todos chocados, especialmente com a 
violência que se tem manifestado nas escolas, como a chacina de estudantes 
norte-americanos, a morte de um estudante da Faculdade de Medicina em 
São Paulo em conseqüência de trote e também o incidente ocorrido na 
Universidade Federal de Minas Gerais, no qual um estudante do 6° período 
de Letras ficou paralítico, e outros fatos que envolvem violência praticada por 
gangues, com tráfico e consumo de drogas as mais variadas e de bebidas 
alcoólicas. 

Muitas sugestões de forma de combate ou controle de violência têm sido 
levantadas como a necessidade de combate ao tráfico e ao consumo de 
drogas, o desarmamento da população, a punição ágil dos culpados por atos 
de violência, o controle da violência presente nas programações dos meios 
de comunicação de massa, a redução ou a eliminação de estimuladores da 
violência contidos em filmes e revistas e até na fabricação de brinquedos 
infantis. 

Por todas essas razões, estamos propondo através deste projeto de lei, a 
proibição do trote com práticas violentas e também determinando que as 
instituições de ensino em funcionamento em nosso Estado desenvolvam 
campanha de combate à violência, envolvendo todas as instituições da 
sociedade civil que possam colaborar na formação da cidadania, visando a 
desenvolver na sociedade e especialmente nos jovens estudantes valores 
humanísticos que os conduzam a uma formação cultural que cultive a paz 
social, a solidariedade humana e repudie todas as formas de violência do 
homem contra o homem. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. í 88, ele o art. í 02, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 894/2000 
Institui o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas, sob 

a gestão dos trabalhadores- PRÓ-AUTOGESTÃO. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação . 

de Empresas, sob a gestão dos trabalhadores, também denominado PRO-
AUTOGESTÃO. 

Art. 2° - São objetivos do Programa: 
1 - evitar a desativação de empreendimentos econômicos por motivo de 

crise econômico-financeira, gerencial, tecnológica ou comercial; 
11 - combater o desemprego, o desaquecimento econômico, a queda da 

arrecadação tributária; 
111 - incentivar a gestão dos trabalhadores em todos os níveis da atividade 

econômica das empresas em processo de recuperação. 
Art. 3° - São meios para a consecução do Programa: 
I - atividades de qualificação e requalificação profissionais, destinadas a 

dotar os trabalhadores vinculados aos projetos específicos de recuperação 
de empresas de conhecimento nas diversas esferas da referida atividade 
econômica. 

11 - apoio técnico para a elaboração de projetos de recuperação de 
empresas, sob a gestão dos trabalhadores. 

111 - apoio jurídico, institucional e econômico-financeiro à implementação 
dos projetos. 

IV - financiamentos advindos de fundos públicos, aportes não 
governamentais e dotações orçamentárias específicas, definidas pelo Poder 
Executivo para os fins do disposto nesta lei. 

Art. 4°- Fica criado o Conselho Deliberativo do PRÓ-AUTOGESTÃO, que 
será composto pelos seguintes órgãos e instituições: 

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
11 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio; 
111 - Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência Social, da Criança e do 

Adolescente; 
IV- Central Única dos Trabalhadores; 
V - Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas Autogestionárias 

e Participação Acionária. 
Parágrafo único - Será atribuição do Conselho ao qual se refere o "caput" 

deste artigo _deliberar sobre os projetos que pleiteiem o acesso ao PRÓ-
AUTOGESTAO. 

Art. 5° - Deverá ser criada a Rede de Incentivo à Autogestão, a ser 
composta por toda e qualquer instituição, pública ou privada, que deseje 
colaborar com o PRÓ-AUTOGESTÃO, com base na concordância com os 
objetivos do Programa. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 895/2000 
Declara de utilidade pública a Escola Futebol do Futuro, com sede no 

Município de Santos Dumont. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Escola Futebol do Futuro, 

com sede no Município de Santos Dumont. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A Escola Futebol do Futuro é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, fundada em 3/8/93, no Município de Santos Dumont. Sua 
finalidade principal é a divulgação da cultura e do esporte, apoiando seus 
atletas por meio da doação de material esportivo. Tem por objetivo a 
construção de sua sede social e de vestiários, campo de futebol, quadras 
poliesportivas e piscinas, de forma a proporcionar lazer a seus associados e 
dependentes. 

É importante destacar também que ela atende aos requisitos elencados no 
art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, imprescindíveis para que possa ser 
declarada de utilidade pública estadual, a saber, a comprovação de que 
adquiriu personalidade jurídica; está em funcionamento há mais de dois anos; 
os cargos de sua direção não são remunerados, e seus diretores são 
pessoas idôneas. 

Temos por certo que os nobres colegas haverão de dar apoio à aprovação 
deste projeto de lei, tendo em vista a importância do esporte não apenas para 
a cultura como também p"ara a saúde. 

Em vista dessas considerações, julgamos meritório reconhecer os 
relevantes trabalhos que o referido estabelecimento vem prestando à 
comunidade, concedendo-lhe o título declaratório de utilidade pública 
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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 896/2000 
Dá a denominação de Deputado Delson Scarano à Escola Estadual 



p aisense com sede no Município de São Sebastião do Paraíso. 
';:Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: la 
Art 1 o - Passa a denominar-se Deputado Delson Scarano a ~sco 

Estadual Paraisense, com sede no Município de São Sebastião do Parmso. 

842 

Art. 2o- Esta lei entra em vtgor na data de sua publtcaçao. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Rêmolo Aloise . ue 
Justificação: E com grande satisfação que apresento este projeto de!e' ~ 

1

_ 

visa homenagear uma das mais destacadas figuras políticas da reg1ao ~o 
mineira. Refiro-me ao ex-Deputado Delson Scarano. E esse s~nttmen ' 
tenho certeza, é compartilhado pela população local. Tanto é ass1m, que : 
idéia de emprestar seu nome para denominar a Escola Estadual Paral.~en~ 
partiu efetivamente do Presidente da Câmara fvlunicipal de São Sebastrao 

0 Paraíso, atendendo a proposição de um de seus membros, ambos 
comprometidos com a vontade popular. 

o homenageado é o exemplo do homem público que nos deixou a marca 
da competência, seriedade e dedicação às causas das comunidades Sul· 
mineiras, especialmente no que se refere à educação, à cafeicultura e às vtas de transporte rodoviário. 

Nascido a 28/11/21 , no Município de São To más de Aqu in o, filho de Roque 
Scarano e Otília Braia Scarano, Delson Scarano iniciou a carreira polrttca 
como Vereador pelo Município de Capetinga, tornando-se, em seguida, 
Deputado Estadual por duas legislaturas e depois culminando com 

0 exercício do cargo de Deputado Federal, por dez anos. 
Sua biografia nos indica que a incansável atuação como parlamentar, 

dedicada aos mais diversos anseios populares, aliada ao natural dom para 
liderar, renderam-lhe cargos de destaque nas instituições políticas onde 
trabalhou. Com efeito, foi líder de bancada quando exercia o cargo de 
Vereador; exerceu o cargo de Líder do PSD na Assembléia Legislat1va 
mineira; representou esta mesma Casa no Congresso das Assembléias 
Legislativas em Salvador; ocupou o cargo de Delegado Federal da 
Agricultura em Minas Gerais, de 1984 a 1986; foi Diretor da Fundação Rural 
Mineira· Colonização e Desenvolvimento Agrário. RURALMINAS. 

Entre mwtos outros, destacamos os seguintes feitos, atribuidos à sua 
dec1s1va IniCiativa e participação: criação da Faculdade de Ciênc1as 
Econômicas na cidade de São Sebastião do Paraíso da Faculdade de 
Engenharia de Alienas, da Faculdade de Filosofia de Passos da Fazenda 
Escola Agrícola de Cafeicultores em São Sebastião do Parais~· construção 
das estradas que interligam os Municípios de ltaú, Pratàpoli~. Céssia e 
Capetmga e a d1v1sa do Estado de São Paulo, bem como 

0 
Municipio de 
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Guaxupé e a divisa de Tupiratiba, também em São Paulo; implantação de 
Delegacias Regionais de Ensino em Passos e em São Sebastião do Paraíso· 
i~stalação de armazéns de café nesta última localidade. Merece destaque: 
amda, sua atuação em defesa da cafeicultura mineira, abalizada por 
apresentação de diversas proposições de lei e por publicações de caráter 
técnico e político sobre essa atividade. 

Diante disso, nada mais natural que essa eminente personalidade fosse em 
vida agraciada com várias condecorações honoríficas, das quais citamos as 
medalhas da Inconfidência Mineira, do lpiranga, Santos Dumont, do 
Sesquicentenário de Diamantina, da Ordem do Mérito Legislativo de Minas 
Gerais, da Federação da Agricultura de Minas Gerais, da Associação 
Comercial de Santos; bem assim como os diplomas de cidadão honorário de 
Guaxupé, de Nanuque, de Delfinópolis, de Perdões, de Serra dos Aimorés e 
de Carmo do Rio Claro . 
. Como última homenagem, queremos agora perpetuar o ideal de vida desse 

c~dadão, tomando por empréstimo seu nome para denominar próprio público, 
a1nda que postumamente, conforme exige a lei. Estamos confiantes de que 
esse intento há de ser concretizado mediante o reconhecimento de sua 
oportunidade pelos colegas Deputados. 

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

PROJETO DE LEI N° 897/2000 
Dispõe sobre a higiene bucal nas escolas de ensino fundamental e outros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Estado fornecerá aos alunos do ensino fundamental das escolas 

Públicas sob sua responsabilidade material usado na higiene bucal como 
escovas, pastas de dentes e fio dental. 

§ 1° - A distribuição do material, bem como o acompanhamento e a 
orientação, fica a cargo da Secretaria de Estado da Educação . 

. § 2° - A exigência do uso do material ficará sob a responsabilidade da 
direção da escola. 

§ 3° - O fornecimento do material será em quantidade tecnicamente 
recomendada. 

Art. 2° - O Estado poderá firmar convênio com empresas públicas ou 
privadas, e com organizações não governamentais, para participarem na 
execução, na orientação e na divulgação desta lei . 

. ~ Art. 3° - Fica 0 Estado autorizado a contratar financiamento junto a 
~ estabelecimentos de crédito nacionais ou internacionais, para execução do 
ti "- projeto. 
c ~ Art. 4° - O Estado criará incentivo aos municípios que adotarem o mesmo 
~ 

.ê 
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programa, vinculando-o com a Lei n° 12.040. d 
Art. 5° - O custo será incluído no orçamento da Secretaria de Estado a 

Saúde. · 1 Art. 6° - As escolas particulares passam a incluir, na lista de matena 
escolar, os itens para higiene bucal para alunos até a sa série. 

Art. 7° - As empresas que são obrigadas por força de lei a fornecer cestas 
básicas incluirão o material para higiene bucal na quantidade necessária para 
duas escovações diárias. _ 

Parágrafo único - As empresas com mais de 100 funcionários fornecera o 
àqueles que ganham menos que 3 salários mínimos o material descrito no 
"caput" deste artigo, não caracterizando salário "in natura". 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei noventa dias após sua 
publicação. 

Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Agostinho Silveira 
Justificação: O Estado fornece, o que é louvável, a merenda escolar que, 

infelizmente, se torna o principal agente formador de cáries, devido a falta de 
escovação após as refeições. Segundo levantamento realizado em 1986, 
pelo Ministério da Saúde, havia aproximadamente 1 bilhão de dentes 
cariados ou com necessidade de extração no Brasil, principalmente em 
pessoas carentes e moradoras no interior. . . 

Na mesma pesquisa, certifica-se que as crianças, ao atingirem 12 an_o~· Ja 
estão com 6,67 dentes atingidos. Hoje, estima-se que 25% dos brasJleJros 
chegam aos 35 anos de idade sem dentes, 33% aos 45 anos e 66% aos 50 
anos. 

Alguns municípios e segmentos da área de educação têm desenvolvi~o, 
isoladamente, projetos de higiene bucal, através de fluoretação e escovaçao, 
colhendo resultados de excelente aproveitamento. 

O segundo motivo de faltas ao trabalho (cerca de 20%) e perda de 
produtividade são os problemas dentários. 

Não obstante o exposto, é através da higienização ou da escovação que 
evitamos diversas doenças como: gengivite, periodontite, doenças 
cardiovasculares, reumatismo, otite, etc., e, muito mais que a interferência 
biológica, a falta de saúde bucal leva à exclusão social. 

O fornecimento de pasta dental e escovas de dentes, bem como a devida 
orientação e exigência do adequado uso do material, trará de início aumento 
de custo aos cofres públicos e às empresas, mas em curto prazo a economia, 
em decorrência da higiene bucal, superará muito os gastos iniciais. 

Com a aprovação deste projeto de lei, dentro de pouco tempo estou certo 
de que o uso de dentaduras deixará de ser indicador de ganho salarial de 
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nosso povo. 

- 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° 898/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Ouro Preto -

ASSODIOP -, com sede no Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de 

Ouro Preto- ASSODIOP -, com sede no Município de Ouro Preto. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2000. 
José Milton 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 899/2000 
Dispõe sobre o Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica criado o Programa Estadual de Fomento Florestal, destinado a 

estimular a implantação de florestas de produção sustentada de biomassa e 
de proteção dos mananciais e do solo. 

Art. 2° - São objetivos específicos do Programa: 
I - incentivar a atividade florestal nas propriedades rurais, com vistas à 

diversificação da produção e ao aumento da renda dos produtores; 
11 - suprir a demanda estadual de matéria-prima proveniente de florestas 

plantadas e gerar excedentes para a exportação; 
111 - proteger os remanescentes de florestas nativas, a fauna, as nascentes 

e demais cursos de água e os solos das regiões abrangidas; 
IV - promover a melhoria da qualidade da madeira e de outros produtos 

florestais originados no Estado; 
V - estimular a adoção do manejo para uso múltiplo das florestas e do 

múltiplo produto da madeira; 
VI - contribuir para a economia dos municípios envolvidos, mediante a 

produção de matéria-prima florestal. 
Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na implementação e execução do 

Programa: 
I - identificar áreas propícias à implantação de florestas de produção e de 

proteção; 
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11 - promover levantamento e manter cadastro dos produtores rurais 

interessados em participar do Programa; 
111 - prestar assistência técnica e gerencial e desenvolver ações de 

extensão florestal para os produtores envolvidos; 
IV - criar mecanismos que garantam os meios de financiamento total ou 

parcial dos projetos florestais; 
V - incentivar o desenvolvimento de pesquisas e experimentações com 

vistas ao aperfeiçoamento científico e tecnológico do setor; 
VI - estimular a participação da iniciativa privada, notadamente das 

empresas florestais, nas ações e projetos que integram o Programa. 
Parágrafo único - No planejamento das ações de que trata este artigo, 

serão ouvidos representantes dos municípios e dos segmentos da sociedade 
civil envolvidos com a questão. 

Art. 4° - O Programa será financiado com recursos provenientes das 
seguintes fontes: 

I - dotações consignadas no orçamento do Estado e os de créditos 
adicionais; 

11 - empréstimos obtidos junto a organismos de financiamento nacionais ou 
estrangeiros; 

111- transferências de fundos e programas federais ou estaduais; 
IV- 20% (vinte por cento) dos retornos do Fundo Pró-Floresta, criado pela 

Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994; 
V - reposição florestal, de que tratam os arts. 20 e 21 da Lei n° 10.561, de 

27 de dezembro de 1991; 
VI - outros recursos. 
Art. 5°- O§ 2° do art. 1° da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994, alterado 

pela Lei n° 12.991, de 30 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1°- ......... . 
§ 2° - Os recursos do Fundo serão destinados à implantação do Programa 

Pró-Floresta e de programas similares que vierem a ser criados.". 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 

oitenta dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de março de 2000. 
Paulo Piau 

·Justificação: Anualmente, segundo dados da FAO, entidade da ONU 
responsável pelos assuntos de agricultura e alimentação mundiais, 
204.000km2 (o equivalente à área de um país como a Inglaterra) de florestas 
tropicais são desmatados, em todo o planeta. São 560km2 de florestas 
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suprimidos por dia, ritmo que apresenta aumento médio crescente nos 
últimos anos. Se não forem tomadas medidas em nível global, isso levará à 
destruição das florestas tropicais em poucas décadas. 

Nas economias emergentes, a procura por matérias-primas florestais 
decorre, principalmente, da demanda por fontes energéticas (lenha e carvão), 
enquanto nos países industrializados a madeira é destinada , em sua maior 
parte, à indústria de transformação (especialmente móveis, papel e celulose). 
A superfície mundial ocupada por florestas naturais e plantadas é estimada 
em 3.450.000ha, dos quais mais da metade se encontra nos países em 
desenvolvimento, onde também ocorrem os maiores desmatamentos. 
Observa-se, contudo, que apenas 1 O% da madeira industrial do mundo é 
proveniente de florestas plantadas e não há como se evitar que a madeira 
continue a ser um produto de grande necessidade e de consumo 
insubstituível, na maioria dos casos. 

Diante desse quadro, a FAO tem recomendado aos governos locais a 
formulação e adoção de políticas e programas florestais sustentáveis. 
Estudiosos e instituições internacionais comprometidos com o setor florestal 
vêm buscando soluções racionais para minimizar esse sério problema, que 
ameaça toda a população mundial. 

O Brasil, que detém condições privilegiadas de clima e de solo para o 
cultivo de florestas de produção, vem adotando, há mais de 40 anos, projetos 
destinados a promover o uso de madeira de florestas plantadas. No período 
de 1966 a 1987, o Governo Federal desenvolveu um programa de incentivos 
fiscais destinado à implantação de florestas industriais, que resultou num 
plantio de 5.000.000ha de reflorestamento, notadamente de espécies de 
pínus e eucalipto. A par de problemas como a má utilização de recursos, é 
inegável o impulso que tal programa conferiu à atividade florestal no País, 
principalmente no desenvolvimento de uma ampla tecnologia na silvicultura, 
que deu suporte à implementação da siderurgia a carvão vegetal, à produção 
de celulose de fibra curta e, mais recentemente, à indústria madeireira e 
moveleira com base em florestas plantadas. 

Contudo, a pressão por matéria-prima proveniente de florestas nativas 
ainda é crescente, principalmente na Região Amazônica. Observa-se que, 
caso o País não desenvolva uma nova política de investimentos na área de 
produção sustentável de matéria-prima florestal, surgirão, a curto prazo, 
sérios problemas de abastecimento de madeira oriunda de florestas 
plantadas. Entre as conseqüências indesejáveis, está a perda de 
competitividade do produto brasileiro no mercado internacional, 
principalmente no europeu, que, diante do crescimento dos movimentos 
ambientalistas, vem criando restrições crescentes ao uso de madeira de 
espécies nativas. 
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Em Minas Gerais, a questão florestal chegou a um ponto crítico. 0 ~ 
Estado é o maior consumidor de matéria-prima florestal do País, em fun~a~ 
de seu grandioso parque siderúrgico a carvão vegetal e das gran ~ 
indústrias moveleira, de papel e celulose e da construção civil: s_ao 
numeros?s, aind~, ?s usuários c_ontínuos de madeira, como <:_S ~ndustnt~~ 
artesanais de move1s e as serranas, um expressivo centro ceram1c?·. ~n 
outros consumidores de lenha e carvão, disseminados em todo o terntono do 
Estado. Isso tem levado a um déficit anual de florestas plantadas da ordem 
de 300.000 ha, já que, segundo dados da Associação Brasileira de Florestas 
Renováveis - ABRACAVE -, para um consumo de cerca de 350.000 ha, 
apenas 50.000 ha de florestas são replantados. ~ 

Além dos aspectos econômicos, devem-se levar em consideraçao os 
componentes ambientais e sociais de um programa do tipo do que ora se 
propõe. Do ponto de vista ambiental, busca-se, com as atividades de 
florestamento e reflorestamento, um alívio à pressão a que os remanescentes 
de florestas nativas estão constantemente submetidos. Por outro lado, urn 
dos principais objetivos do Programa é formar florestas de proteção, voltadas 
para a conservação dos mananciais e para o controle da erosão do solo. 
Indiretamente, com a implantação dessas florestas, estar-se-á protegendo 
também a fauna das regiões envolvidas no Programa. 

As implicações sociais do Programa referem-se à grande capacidade de 
geração de emprego e renda nas áreas onde a atividade florestal se 
desenvolve, já que o setor agrega um expressivo contingente de mão-de-
obra, quando se considera toda a cadeia produtiva florestal. Isso representa, 
ainda, um acréscimo considerável na renda proveniente de tributos nos 
municípios envolvidos. 

Outra questão relevante é que o plantio de florestas de produção 
sustentada pode constituir uma renda complementar para o produtor rural, 
mediante o aproveitamento de áreas consideradas improdutivas, ociosas ~u 
impróprias à agropecuária, mas de grande potencial florestal. A top~grafl~ 
acidentada da maioria das regiões do Estado é bastante favoravel _a 
implantação de florestas que, com manejo adequado, poderiam ser a soluçao 
de viabilidade para inúmeras propriedades rurais, atualmente sern 
perspectiva econômica. 

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

PROJETO DE LEI N° 900/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo da Mata o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Carmo da Mata o imóvel constituído por um terreno com área de 787.921 m2 

(setecentos e oitenta e sete mil novecentos e vinte e um metros quadrados), 
situado nesse município, matriculado sob o n° 586, no livro 2-B, a fls. 592, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carmo da Mata. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de 
casas populares, à compostagem da rede de esgoto do município e à 
implantação do horto florestal, de viveiro de mudas de café e da Sede 
Comunitária do SOS Criança. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Antônio Júlio 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação 

de um terreno com área total de 787.921 m2 , de propriedade do Estado, que, 
conforme fls. 592 do livro 2-B, protocolo 1.413, de 6/12/78, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Carmo da Mata, foi cedido pelo então Chefe do 
Executivo, Governador Aureliano Chaves de Mendonça, à EPAMIG. 

A doação viabiliza a implementação de projetos de fundamental 
importância para o Município de Carmo da Mata, quais sejam: construção de 
casas populares, compostagem da rede de esgoto do município e 
implantação do horto florestal, de viveiro de mudas de café e da Sede 
Comunitária do SOS Criança. 

Imprescindível se revela a aprovação deste projeto de lei para a 
concretização dos meritórios projetos idealizados. Para tanto, contamos com 
o apoio dos nobres pares. 

- 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° 901/2000 
Dispõe sobre os custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental 

da atividade de suinocultura no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os valores de indenização dos custos de análise de pedidos de 

:; licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado de Minas 
·~ Gerais corresponderão a 50% (cinqüenta por cento) do valor estabelecido 

g_ para as demais atividades agropecuárias. 
o 
v> 
v> 

E' 
E 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de trinta dias a contar da 



data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
João Batista de Oliveira e Paulo Piau 
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Justificação: Minas Gerais possui o quarto maior rebanho nacional de 
suínos, é o terceiro maior produtor de milho do País e ainda se destaca na 
produção de soja. É o principal centro produtor de material genético de 
suínos do Brasil, destacando-se na produção de matrizes e reprodutores, que 
proporcionam o avanço e melhoramento da suinocultura nacional. Com o 
programa sanitário atualmente em curso para erradicação da febre aftosa e 
da peste suína clássica, as perspectivas de aumento da produção e da 
exportação de carne suína para os próximos anos são excelentes. 

Segundo dados da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas 
Gerais - ASEMG -, existem hoje, no Estado, aproximadamente 1.4000 
granjas dedicadas à suinocultura, a maioria, de pequeno e médio porte, 
algumas com alta tecnologia. Contudo, apenas cerca de 10% dessas granjas 
possuem o devido licenciamento ambiental. Para os associados da ASEMG, 
a principal razão para um índice tão baixo de granjas licenciadas é o alto 
custo do processo de obtenção da licença junto aos órgãos ambientais do 
Estado. 

Nesse custo incluem-se três elementos, a saber: os serviços de consultoria 
para elaboração do projeto de avaliação dos impactos ambientais, as taxas 
cobradas pelo órgão licenciador (COPAM/IEF) para análise dos projetos e a 
implantação das medidas recomendadas nos projetos. Em alguns casos, de 
acordo com o porte do empreendimento, o valor dessas três etapas chega a 
R$40.000,00, o que, às vezes, é superior ao próprio investimento na 
constituição da granja. A título de exemplo, a menor taxa cobrada em Minas 
Gerais para análise do ElA/RIMA é de R$3.800,00, enquanto no Paraná a 
mesma taxa é de R$380,00. 

Não pretendemos, com o projeto de lei que ora apresentamos, isentar a 
atividade da suinocultura das taxas de licenciamento, as quais entendemos 
ser devidas. Tampouco se discute a necessidade de se garantirem os meios 
para que os órgãos ligados à proteção do meio ambiente exerçam 
adequadamente suas funções. Contudo, há que se buscarem mecanismos 
que permitam, em curto prazo, que uma atividade relevante para a economia 
estadual, com perspectivas concretas de crescimento, como a suinocultura, 
não se torne inviável pelos altos valores das taxas cobradas para sua 
regularização. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 902/2000 
Instituí o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o 
Idoso, destinado às pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco 
anos e que comprovem a renda máxima de até três salários mínimos 
mensais. 

Parágrafo único - O programa destina-se a contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas idosas e o incremento ao setor de turismo. 

Art. 2° - O Estado concederá benefício às agências de turismo na redução 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços - ICMS. 

Parágrafo único - Considera-se agência de turismo a sociedade que tenha 
por objetivo social as atividades expressamente previstas no art. 2° do 
Decreto Federal n° 84.934, de 21/7/80. 

Art. 3°- O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa até 31 
de dezembro de 1998 poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e cinco 
por cento), desde que participe do Programa Estadual de Turismo, nos 
termos deste artigo. 

§ 1° - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte 
apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e, no prazo de 
cinco dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor obtido, 
observada a legislação sobre o pagamento de tributos estaduais. 

§ 2° - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a critério 
da Secretaria de Estado da Fazenda ser efetuados parceladamente na forma 
e no prazo previstos em regulamento. 

§ 3° - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 o deste artigo 
importa a confissão do débito tributário. 

§ 4° - O disposto no "caput" desde artigo não se aplica ao crédito inscrito 
em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou 
simulação pelo sujeito passivo . 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributária do 
ICMS para até 14% nas operações internas realizadas pelas agências de 
turismo que se enquadrarem no disposto desta lei, observada a forma, o 
prazo e as condições estabelecidas em regulamento do ICMS . 

Art. 5° - As agências de turismo que serão beneficiárias do Programa de 
que trata o art. 1 o deverão apresentar, trimestralmente, certidão negativa de 
débito ou de parcelamento de débitos emitida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

Art. 6° - Para os efeitos desta lei, as agências de turismo beneficiárias, de 
que tratam os arts. 3° e 4°, deverão conceder os seguintes benefícios; 
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1 - descontos de 20% nos preços de serviços e tarifa.s; 
11 _ disponibilização de pessoal qualificado e tremado para conduzir e 

acompanhar os turistas; 
111- planejamento de atividades de lazer. . . 
Art. 7o _A Secretaria de Estado do Turismo- s.ET_UR- ~a. Empresa M~ne1ra 

de Turismo - TURMINAS - formarão a Com1ssao Tecn1ca de Apolo ao 
Turismo para 0 idoso, encarregada de gerenciar o programa, de acordo com 
os seguintes critérios: . . . • . 

1 _ definição das cidades e de seus pontos tunst1cos, JUnto com as agenc1as 

aderentes ao Programa; 
11- preenchimento de formulário controlado com: 
a - dados pessoais do candidato; 
b - comprovação de renda; 
c- relação das localidades oferecidas para escolha dos interessados; 
111 -os formulários selecionados dentro dos critérios estabelecidos no inciso 

11 serão encaminhados às agências de turismo para a programação de 
viagem, tendo o acompanhamento, a avaliação e a fiscalização da Comissão 
Técnica. 

Art. 8°- Somente receberão os incentivos de que tratam os arts. 3° e 4° as 
agências de turismo previamente cadastradas e aprovadas pela Comissão 
Técnica de Apoio ao Turismo para o Idoso. 

Art. go- A divulgação do incentivo, nos termos desta lei, conterá menção do 
apoio institucional do Governo do Estado. 

Art. 10°- O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios desta lei, 
mediante fraude ou dolo, fica sujeito a: 

I - multa correspondente a 5.000 ( cinco mil) UFIRs; 
11 - pagamento integral do tributo de que trata o art. 3°, acrescido dos 

encargos previstos em lei. 
Art. 11°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias contados da data de sua publicação. 
Art. 12°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, de março de 2000. 
Pastor George 
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade investir nos idosos 

atr~vé.s de prog~amas e~peciais, com incentivos dados pelo Governo e pela~ 
agenc1as ?e tunsmo, cnando uma oportunidade para os aposentados e as 
pessoas 1dosas passearem, conhecerem cidades históricas instâncias 
hidrominerai~ e praias e usufruírem o turismo rural, muito e~ evidência 
atualmente, mcrementando o setor turístico, com a geração de emprego e 
renda. 
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A proposição visa a formar parcerias com empresas privadas, como 

mais uma das tentativas para impulsionar o turismo, meta do atual Governo. 
Sabemos que tudo que for aplicado no turismo está também contribuindo 
para valorizar o patrimônio mineiro. 

A indústria do turismo no Brasil encontra-se em franca expansão, e Minas 
deverá acompanhar essa evolução, principalmente agora que foi criada a 
Secretaria de Estado de Turismo. 

Há um grupo de trabalho para estudo de "férias repartidas", da 
Subcomissão de Turismo da Câmara dos Deputados, que objetiva alterar o 
calendário das férias escolares, facultando aos sistemas estaduais e 
municipais de ensino a definição de seus próprios dias letivos, beneficiando 
assim o turismo, uma vez que a alta temporada atinge somente três meses 
do ano. 

A idéia é deslocar o eixo do turismo para outros meses do ano, nos quais 
os preços poderão ser reduzidos e as estradas descongestionadas, entre as 
inúmeras vantagens. 

Desta forma, este projeto que tramita na Câmara Federal visa a manter o 
turismo o ano inteiro, principalmente na baixa temporada, em que os 
descontos são maiores. 

O projeto em tela, sem dúvida, cria uma opção adequada para um possível 
aproveitamento da mão-de-obra ociosa nas regiões de potencial turístico. 
Além do benefício direto para os idosos, que, na sua maioria, têm renda 
baixa e se vêem privados de participar de viagens turísticas, proporcionará 
melhor qualidade de vida. 

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.219/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja apresentado voto 

de congratulações com o Sr. Marcos Montes Cordeiro, Prefeito Municipal de 
Uberaba, pelo excelente índice de aprovação popular, segundo o Instituto de 
Pesquisas Brasmarket. 

N° 1.220/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja apresentado voto 
de congratulações com o Sr. Fernando Sant'Ana e Castro, Prefeito Municipal 
de Viçosa, pelo excelente índice de aprovação popular, segundo o Instituto 
de Pesquisas Brasmarket. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

~ N° 1.221/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja apresentado voto 
o 
V> 
V> 

~ 

E 

de congratulações com a Usina Hidrelétrica de Nova Ponte, da CEMIG, pela 
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conquista do Certificado ISO 14001. 

N° 1.222/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja apresentado voto 
de congratulações com a Fertilizantes Fosfatados S.A. pela conquista do 
Certificado ISO 9002. (-Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.223/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja apresentado voto 
de congratulações com as Faculdades Integradas São Tomá~ de Aquino, no 
Município de Uberaba, pelos seus 50 anos de fundação. (-A Comissão de 
Educação.) 

N° 1.224/2000, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas à Procuradoria-Geral do Estado informações sobre a situação 
processual do Sr. José Afonso de Pádua.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.225/2000, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário de Administração providências para que se 
restabeleça a pensão do Sr. José Afonso de Pádua e se justifique a 
suspensão de seu pagamento.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.226/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para as 
providências cabíveis, o pedido de livramento condicional do Sr. Erli Lino 
Ferreira. 

N° 1.227/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia do Estado, para as providências 
cabíveis, denúncia do Sr. Gélio Nelci da Silva contra o DEOESP. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.228/2000, do Deputado João Leite e outros, pleiteando sejam 
solicitadas ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais informações 
sobre os custos da publicação de nota veiculada na imprensa estadual, sob o 
título "Esclarecimento ao Público", e explicação para o fato de a Resolução n° 
3/00 ter sido publicada em toda a imprensa mineira. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 1.229/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com a Sra. Dalva Camilo Oliveira por seu trabalho de 
divulgação da raça mangalarga marchador. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de 
Saúde; do Trabalho e outra; de Política Agropecuária e de Direitos Humanos 
e dos Deputados Marco Régis, Alberto Bejani, Rogério Correia, João Batista 
de Oliveira, Durval Ângelo, Dalmo Ribeiro Silva, Agostinho Silveira, Miguel 
Martini, Fábio Avelar e Marco Régis e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Educação e de Política Agropecuária e dos Deputados Sebastião Navarro 
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Vieira, Ivo José, Luiz Fernando Faria, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva 
e Márcio Kangussu. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
João Vale Maurício, ocorrido em 23/3/2000, no Município de Montes Claros. 
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gil 
Pereira.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

que ocupam as galerias, assessoria da Casa, é uma satisfação muito grande 
ocupar esta tribuna para falar da chegada de um grande líder a esta Casa: o 
Deputado Sandoval Geraldo Coelho. 

A chegada do Deputado Sandoval Coelho a esta Casa premia a memória 
do Sr. Anfrísio Coelho, pai do nobre Deputado, grande líder político do Norte 
de Minas, que foi Prefeito por dois mandatos em Porteirinha e que, com seu 
carisma, conquistou o coração de seus eleitores. 

Premia, também, a memória do grande líder político que foi o Sr. José 
Aparecido Martins, mais conhecido como Zé Bonitinho, companheiro político 
que abraçou a campanha do Deputado Sandoval, por acreditar na sua 
competência para assumir uma cadeira nesta Casa. 

Outro motivo de relevância é que o Deputado Sandoval Coelho é 
funcionário de carreira do Estado, que já contribuiu de forma positiva no 
exercício de funções importantes no IPSEMG; Ademais, trata-se de um 
profissional da área da odontologia, que certamente estará contribuindo com 
sua experiência para os trabalhos do Poder Legislativo. 

Parabéns, Deputado Sandoval Coelho. Parabéns, Norte de Minas, pelo 
privilégio de receber mais um representante para trabalhar em prol de nossa 
região. 

Seja bem-vindo a esta Casa, Deputado Sandoval Coelho. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário "ad hoc", Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores, ocupo a tribuna desta 
Casa para informar aos meus colegas e à opinião pública que apresentamos 
à Comissão de Transporte um requerimento. Quero, neste momento, 

~ agradecer o Presidente daquela Comissão, Deputado Álvaro Antônio, bem 
~ como os outros membros, por terem acolhido e visto a necessidade de esta 
~ 



856 
Casa ouvir o Presidente da Ferrovia Centro-Atlântica, o Sr. Álcio Passos 
Ferreira, em relação aos últimos acontecimentos que levaram os Bairro Casa 
Branca e Caetano Furquim, mais uma vez, a ficar em estado de alerta. Os 
acontecimentos só não foram mais trágicos porque pessoas acabaram não 
sendo atingidas pelas chamas. Nesse sentido, Sr. Presidente, apresentamos 
à Comissão de Transporte esse requerimento. Quero convidar os Srs. 
Deputados a comparecer, na quinta-feira da semana que vem, às 15 horas, 
ao Teatro da Assembléia, para que possamos debater, com o Presidente da 
Ferrovia, a questão da falta de segurança, a fim de que não mais tenhamos 
esse tipo de acidente. 

Quero informar também, Sr. Presidente, que convidamos para essa 
audiência pública os Srs. Álcio Paasos Ferreira, Presidente da Ferrovia 
Centro-Atlântica; Jarbas Soares, Promotor do Meio Ambiente, e Luiz Carlos 
Teles, desse mesmo órgão; Tilden Santiago, Secretário do Meio Ambiente; 
Francisco de Assis Maciel, Presidente da Associação Comunitária do Bairro 
São Geraldo, que enviou, a este Deputado, um fax solicitando esse tipo de 
providência; um representante da Comissão de Serviços Públicos da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte; Totó Teixeira, Vereador, e outros; Vander 
Borges, Prefeito Municipal de Sabará; um representante da Rede Ferroviária 
Federal; o Ministro dos Transportes; o Ministro Eliseu Padilha, que, tão logo 
ocorrido o acidente, solicitou uma sindicância, dizendo que, quase por um 
milagre, o acidente não teve vítimas fatais; Jader Pinto Campos Figueiredo, 
do IBAMA; um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias e os Deputados Federais. Consideramos ser esse um assunto 
extremamente grave e importante para a comunidade belo-horizontina e, em 
especial, para a comunidade da região Leste. Esse grave acontecimento veio 
demonstrar que acidentes ali têm ocorrido em função da falta de cuidado com 
a sinalização. 

Quero, mais uma vez, Sr. Presidente, convocar os Srs. Deputados para 
indagarmos ao Presidente da Ferrovia Centro-Atlântica por que ela não tem 
merecido os cuidados mínimos necessários no sentido de evitar transtornos 
às diversas comunidades belo-horizontinas. 

Aqui estamos, não em nome próprio, mas em nome de toda aquela 
comunidade, que já se encontra cansada de solicitar das autoridades 
providências que, infelizmente, não têm sido tomadas. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Agradeço o aparte ao nobre 
colega e Deputado Márcio Cunha, parabenizando-o pelo seu oportuno 
pronunciamento, e pedindo-lhe licença para desviar um pouco do tema que 
ora aborda. Quero comunicar à Casa e a toda Minas Gerais o falecimento do 
Sr. José Rodrigues, professor de direito, advogado militante em Teófilo Otôni, 
no vale do Jequitinhonha e no Mucuri, Assessor Jurídico da Diocese de 
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Teófilo Otôni, homem de vida ilibada. Trata-se de uma grande perda não 
só para o vale do Mucuri, mas também para o vale do Jequitinhonha. 

Gostaria que fosse consignado nos anais desta Casa um voto de pesar 
pelo falecimento do nosso querido José Rodrigues. Muito obrigado, Deputado 
Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha - Agradecemos a gentileza de V. Exa., 
Deputado Márcio Kangussu. Dizia da falta de cuidado e de segurança 
mínima, e o jornal "Estado de Minas", no seu caderno "Gerais", à pág. 26, 
traz uma matéria com o seguinte título: "Malha ferroviária ao Deus dará", e 
mostra duas crianças atravessando a linha férrea exatamente no Bairro 
Esplanada, onde vivi grande parte da minha juventude e onde meus pais 
residem. Portanto, sou profundo conhecedor dessa situação. Já tivemos a 
oportunidade, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, de denunciar esses 
fatos e, infelizmente, até hoje essa questão não foi resolvida. 

Desejamos saber se com a privatização da Rede Ferroviária, está havendo 
mais dificuldades para tomar esse tipo de providência. A situação, da forma 
como está, é insuportável para os moradores da região Leste da cidade, não 
só para o Bairro Esplanada, mas para Caetano Furquim, Casa Branca, Alto 
Vera Cruz, Pompéia, Abadia, enfim, para todos os bairros daquela região que 
convivem com essa linha férrea e que não podem mais conviver com esse 
descuido, com essa omissão das autoridades, que não dão sequer o mínimo 
de condições para que essa linha possa coexistir com a comunidade, sem 
levar toda essa insegurança para a população. 

Foi nesse sentido, Sr. Presidente, que a Comissão de Transportes aprovou 
essa audiência pública, que contará com diversas autoridades. Desejamos 
que todos os companheiros façam esforço para estar conosco na próxima 
quinta-feira, às 15 horas, no Teatro da Assembléia, quando debateremos 
essa questão publicamente. 

Outro assunto que trago, Sr. Presidente - e, sem dúvida alguma, V. Exa. 
tem sido um dos entusiastas desse assunto, estou inclusive preparando um 
pronunciamento para ser feito desta tribuna - refere-se ao Movimento 
Democrático de Base - MDB -, que é um movimento nosso, dos 
peemedebistas autênticos, que estão neste partido há bastante tempo e 
sabem da necessidade que há, hoje, de o PMDB tomar determinadas 
atitudes e decisões. Há muito tempo muitos de nós temos aconselhado a 
Direção Nacional do Partido a desvincular-se do Governo Federal. Isso, 
infelizmente, até o presente momento, não foi feito por equívoco dos 
companheiros da bancada, especialmente do PMDB nacional, que insistem 
em apoiar esse Governo Fernando Henrique, que, sem dúvida, infelicita a 
população brasileira e, portanto, não merece a credibilidade e o aval do 
nosso partido. 

_l 
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Juntamente com o Presidente desta Casa, tive oportunidade de 

participar de reunião com diversos Deputados Federais, na casa do 
companheiro Paes de Andrade, em Brasília, e com alguns Senadores do 
PMDB, quando fazíamos uma avaliação desse momento. No dia 11 de abril 
lançaremos, em âmbito nacional, esse movimento emedebista, Movimento 
Democrático de Base, no sentido de demonstrar que as bases do PMDB 
sabem efetivamente o que querem. Portanto, sabem fazer uma avaliação 
crítica do Governo Federal, mostrando o caminho, que é o PMDB desatrelar-
se do Governo Federal. 

Sinto-me extremamente honrado em participar desse movimento, Sr. 
Presidente, porque, na verdade, ele se relaciona com a minha trajetória 
política, já que fui um dos fundadores do PMDB em Belo Horizonte e sempre 
estive com esse partido nos momentos mais difíceis. Em 1982, éramos 23 
Vereadores, quando, juntamente com o Dr. Tancredo Neves, assumimos o 
Governo de Minas, naquele momento tão decisivo e importante para a 
história brasileira, ou seja, no momento da virada. Éramos, até há poucos 
dias, apenas dois Vereadores em Belo Horizonte. Isso demonstra que, nós, 
do PMDB de Belo Horizonte, especialmente, continuamos lutando e 
enfrentando todas as adversidades e dificuldades, mas sempre com esse 
partido que tanto amamos e que nesta Casa representamos. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de dirigir-me a meus companheiros de 
bancada e a meus ilustres companheiros daqui que estão em outros partidos 
agora, mas que já estiveram, como clandestinos, junto conosco, porque o 
PMDB representava a resistência democrática e a trincheira que abrigava os 
companheiros que desejavam um País mais livre e mais democrático. 
Portanto, Sr. Presidente, participar do MDB é para mim motivo de honra e 
glória. Sem dúvida alguma, traremos, posteriormente ao lançamento desse 
movimento, mais informações aos ilustres companheiros. 

Sr. Presidente, foram esses dois assuntos que me trouxeram hoje a esta 
tribuna. Confirmando e repetindo, estamos convidando os Srs. Deputados 
para, quinta-feira que vem, participarem de uma audiência pública, na 
Comissão de Transporte, para avaliarmos esses últimos acidentes que 
ocorreram na linha férrea, especialmente na região Leste da cidade. 

Vim trazer também informações sobre o Movimento Democrático Básico -
MDB -, que será lançado oficialmente, já que lançamos o manifesto, assinado 
por diversos parlamentares, em Brasília, desatrelando-o do Governo Federal 
e mostrando ao País que o PMDB continua sendo uma grande alternativa 
para os brasileiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
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Deputadas e público presente, mais uma vez, há uma triste notícia. Esse 
final de semana foi extremamente violento, infelizmente, para os membros da 
segurança pública. Houve a morte de um policial militar e outros dois ficaram 
feridos. No dia 25 de março, por volta das 20 horas, o Cabo José Cláudio 
Lopes e o Cabo Elder Rodrigues de Sena, ambos do 3° Batalhão da cidade 
de Curvelo, foram atender a um chamado da população para a ocorrência do 
arrombamento de uma residência. Imediatamente, deslocaram-se para o 
local onde depararam com o marginal. Houve troca de tiros e, infelizmente, o 
Cabo Cláudio foi atingido na axila, tendo morte instantânea. O Cabo Elder 
sofreu ferimentos leves e se encontra fora de perigo. Sr. Presidente, 
gostaríamos de deixar claro que a população sofre com essa violência, e a 
polícia, ao tentar minimizá-la, torna-se também vítima. 

Esse cidadão, servidor público que faz a segurança pública, que atende o 
clamor da sociedade, está sendo vítima também dessa violência. O militar 
que faleceu, o Cabo Cosme, estava trabalhando há 14 anos na corporação, 
onde desempenhava, com total dignidade, seu trabalho. Com sua morte, 
ficaram desemparados sua esposa, Sra. Tânia Maria, e seus dois filhos, um 
de quatro e um de dois anos, que residem na cidade de Curvelo. Outro 
policial militar acidentado na mesma data, no dia 25 de março, às 23 horas, 
na Av. Cristiano Machado, na Cidade Nova, no Posto Fazenda Velha, foi o 
Cabo-PM Adalberto Alves de Moura, lotado na 2a Companhia ROTAM, no 
antigo Batalhão de Choque, agora Batalhão de Missões Especiais, que 
pegava um "bico", tentando complementar o seu salário. Foi abordado por um 
indivíduo que, após anunciar o assalto, o baleou. E o Cabo está em estado 
gravíssimo no Hospital do Pronto Socorro . É casado com a Sra. Maria de 
Fátima e é pai de uma criança de dois anos. 

Estamos aqui, Sr. Presidente, registrando esses últimos acontecimentos 
envolvendo policiais militares e, em algumas situações, também envolvendo 
policiais civis. Queremos dizer que este Deputado, mais do que nunca, não 
se cansará de defender os servidores da segurança pública. Este Deputado 
não deixará passar em brancas nuvens as violências que sofremos nos 
embates do dia-a-dia, defendendo a população. Não adianta falar que a 
nossa Polícia é a melhor do Brasil se não temos um tratamento à altura. 
Sabemos que a sociedade reconhece esse trabalho. Graças a Deus, o povo 
mineiro reconhece. O cidadão mineiro reconhece a Polícia que tem, e já 
constatamos isso. A população de Minas é sensível aos servidores públicos. 

Mais uma vez, queremos deixar registrado nos anais desta Casa que os 
servidores estão sendo vítimas da violência, e não é dado a eles o mesmo 
destaque quando morrem defendendo a sociedade, quando largam suas 
esposas e filhos por causa dessa violência que está assolando o nosso 
Estado. São vítimas também do abandono, porque, se tivéssemos recebendo 
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um salário à altura, com certeza não teríamos policiais fazendo "bico" em 
posto de gasolina. Com certeza, teríamos mais coletes à prova de bala, 
teríamos um armamento à altura. Recentemente, como membro da CPI do 
Narcotráfico, estivemos na cidade de lturama e na Região do Triângulo, onde 
pudemos constatar que naquela região, uma região da qual V. Exa., Sr. 
Presidente, é representante, não há fiscalização. Também pleiteamos do 
Governador a nomeação dos policiais civis, para que possamos reforçar a 
Região do Triângulo. Não existe o mínimo de fiscalização nos aeroportos. 
Quando retornávamos de lturama, juntamente com membros da Polícia 
Federal e do Ministério Público, tivemos a oportunidade de descer no 
aeroporto de Uberaba com 6k de cocaína apreendida pela Polícia Federal, e 
não fomos vistoriados por ninguém. Não havia detector de metais e nenhum 
funcionário fiscalizando quem quer que seja. 

Precisamos, Sr. Presidente, que seja dado valor aos policiais e que a 
imprensa nos ajude a divulgar esses fatos. E os nobres companheiros da CPI 
do Narcotráfico também devem estar atentos para a violência que sofrem os 
nossos policiais; temos desvios de conduta, temos policiais sendo acusados 
disso e daquilo, mas precisamos botar no mesmo prato da balança quando 
os nossos policiais são vítimas de violência. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Sargento 
Rodrigues, quero fazer coro com V. Exa. quando hipoteca sua solidariedade 
à família desses policiais vítimas da violência. Acho que isso vem mostrar 
que nós, policiais, a cada momento, estamos sofrendo essa violência. 

Além disso, gostaria de reafirmar a V. Exa. e ao Presidente desta Casa que 
estamos nos empenhando na criação de nossa comissão de defesa social, 
para que todas as colocações que V. Exa. tão bem fez desta tribuna - como 
os baixíssimos salários e a falta de coletes e de outras condições básicas 
para o trabalho, além da falta de nomeação de nossos policiais - possam ser 
tratadas de forma institucional, na comissão correta. Poderemos, ainda, estar 
traçando as políticas de segurança pública dirigidas à sociedade e, também, 
a nós, policiais. Como anda a situação da lei orgânica da Polícia Civil? Como 
está sendo encaminhado o estatuto da Polícia Militar? Esses assuntos nos 
dizem respeito, apesar de alguns não quererem reconhecer isso, como vimos 
em matéria publicada no "Diário da Tarde", na semana passada. Somos 
especialistas, sim. Vivemos isso durante toda a nossa existência e estamos 
aqui em decorrência de nosso trabalho dentro da Polícia Civil e da Polícia 
Militar. 

Portanto, quero registrar a solidariedade da Polícia Civil a nossos 
companheiros da Polícia Militar vítimas de violência e reafirmar a V. Exa. que 
nós, da bancada de policiais - nome que nos foi dado com muito carinho e 
que assumimos -, solicitamos, com empenho, que esta Casa tenha sua 
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comissão de defesa social. Não queremos esvaziar nada, mas tratar de 
assuntos de nosso interesse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Parabéns por 
sua fala. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte da nobre colega 
Deputada e Delegada de carreira da Polícia Civil. Gostaria, já que V. Exa. 
nos lembrou da matéria veiculada pelo "Diário da Tarde", de dizer ao 
Deputado João Leite, que alega, segundo a matéria, que estamos 
esvaziando a Comissão de Direitos Humanos, que essa não é a nossa 
intenção. Pelo contrário, apenas queremos discutir a segurança pública no 
fórum adequado, que não é a Comissão de Direitos Humanos. 

Sr. Presidente, o Regimento Interno diz que a política de segurança pública 
está afeta à Comissão de Direitos Humanos, o que está completamente 
equivocado, pois essa Comissão não pode tratar desse assunto. Deputado 
João Leite, por quem tenho grande respeito, carinho e admiração, gostaria de 
reafirmar a V. Exa. que a matéria veiculada pelo "Diário da Tarde" não diz a 
realidade. Nem o Deputado Cabo Morais nem a Deputada Elaine Matozinhos 
nem eu temos o interesse de esvaziar a Comissão de Direitos Humanos, que 
tem um papel muito importante. Eu até mesmo encaminharei a essa 
Comissão, como já fiz várias vezes, com o apoio de V. Exa., os familiares de 
policiais que morreram, solicitando sua atenção, para que possamos, juntos, 
como Deputados, dirigir suas reivindicações a quem de direito, a fim de tentar 
sanar as dificuldades desses familiares de policiais vítimas de violência, que 
também têm seus direitos, pois são de carne e osso e pagam imposto como 
qualquer cidadão. 

Sendo assim, Deputado João Leite, gostaria de esclarecer a V. Exa. que 
não há o mínimo interesse de esvaziar a Comissão. Falo isso com muita 
transparência, consciência e convicção. Mas, Sr. Presidente, a política de 
segurança pública desta Casa poderia muito bem estar afeta à Comissão de 
Administração Pública ou a uma futura comissão de defesa social, fóruns 
adequados para as nossas discussões. Na Comissão de Direitos Humanos 
estamos sempre recebendo queixas contra policiais, que são chamados a 
depor, a responder a sabatinas e assim fica difícil, nesse mesmo fórum, 
trazer os mesmos policiais a fim de tratar de segurança pública. Isso é 
incompatível. Questionamos apenas o item que diz respeito ao fato de a 
política de segurança pública estar afeta à Comissão de Direitos Humanos e 
queremos discuti-lo melhor, tratando-o neste Plenário. Tenho certeza de que 
os nobres pares da Casa entenderão que a política de segurança pública 
deve ser tratada com carinho e, mais do que nunca, com a máxima urgência, 
uma vez que o cidadão já não consegue sair às ruas com tranqüilidade e até 
os próprios policiais estão sendo mortos nos embates do dia-a-dia. 

Então fica registrado o nosso repúdio à matéria veiculada no "Diário da 
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Tarde", que diz que estaríamos esvaziando a Comissão de Direito_s 
Humanos. Isso é uma inverdade. Não aceito esse tipo de acusação. Dlzdse 
que são os Deputados da base governista, e são citados os Deputa 05 

Sargento Rodrigues e Cabo Morais e a Deputada Elaine Matozinhos. t 
Fica aqui também, Sr. Presidente, o nosso clamor aos demais pares des a 

Casa e à Presidência, hoje ocupada por V. Exa., para que tenhamos um 
fórum adequado para discutir segurança pública com mais agilidade e 
rapidez, já que, infelizmente, a Comissão de Direitos Humanos não é, nunca 
foi e nunca será o fórum adequado para isso. 

Fica, ainda, o meu registro sobre o falecimento do Cabo Cosme e o meu 
pesar à sua família. E quero dizer a toda a família policial do Estado, que~ 
seja Polícia Militar, Civil ou Federal, que, enquanto for Deputado, aqui estarei 
denunciando o fato de que também somos vítimas de violência e qu~ a 
comunidade precisa estar atenta a isso. E que a balança da justiça precisa 
ter dois pratos e pesar por igual: polícia cometeu violência, tem de ser 
punida; bandido cometeu violência, tem de ser punido, na forma da lei, co~ .0 

mesmo tratamento dado ao servidor público. Mais do que nunca a policia 
mineira merece o nosso respeito e, cada vez mais, tem de ser olhada ~om 
carinho, porque, enquanto a polícia estiver ganhando esse salário miseravel, 
teremos, com certeza, mais policiais mortos, fazendo bico, infelizmente, para 
complementar seu salário, a fim de dar dignidade à sua família. É o que tinha 
a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Anderson Adau~o, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhores da imprensa, visitantes, gostana, 
ao ocupar a tribuna nesta tarde, de falar da dificuldade que hoje tem 0 

Prefeito de uma cidade do porte de Montes Claros para levar adiante a sua 
administração. A nossa cidade é a 53 maior do Estado, no entanto, é a 24a 
em arrecadação de tributos, em rendas que chegam aos cofres, mostrando 
muita discrepância entre os problemas que tem e os recursos disponíveis 
para levar adiante a sua administração. Não bastasse essa diferença, 
estamos notando também que existe uma lacuna muito grande, falta de 
investimento dos Governos Estadual e Federal em nossa cidade. Falo isso 
comparando o que acontece em Montes Claros com o que ocorre em outras 
cidades do mesmo porte, e até mesmo menores, do nosso Estado, 
principalmente as que têm amparo do Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar 
Franco. 

Faço esse desabafo porque estamos notando que a cidade passa por uma 
fase de crescimento, experimenta um desenvolvimento muito grande e está 
se preparando, com toda dificuldade, para enfrentar esse crescimento. No 
entanto, temos aqui, no Governo do Estado, no BDMG, solicitação feita pela 

-
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Prefeitura de Montes Claros de u~ empréstimo, através do Projeto 
SOMMA, que será usado para urbamzação e saneamento daquela cidade. 
Notamos que não há um trabalho nesse sentido. Não há predisposição e nem 
mesmo boa intenção no que diz respeito a acatar esse pleito da cidade de 
Montes Claros. Falo isso baseado em dados. Quando observamos que 
outras cidades menores que Montes Claros entraram com seus projetos e 
programas e tiveram os financiamentos aprovados pelo Senado, notamos 
que os recursos já saem para essas outras cidades. No entanto, para Montes 
Claros, esses recursos estão demorando a sair. 

Aliás, esse Projeto SOMMA não é da atual administração. É um projeto de 
financiamento que surgiu na administração passada, do então Prefeito Luiz 
Tadeu Leite, aqui presente. E naquela ocasião, o projeto do programa de 
financiamento do então Prefeito Luiz Tadeu Leite não saiu para Montes 
Claros. 

Queremos aqui fazer um apelo e cobrar de S. Exa. o Governador do 
Estado, do seu Secretário do Planejamento, Deputado Sávio Souza Cruz, 
esclarecimentos aos inúmeros ofícios e requerimentos aprovados por esta 
Casa, mostrando qual a dificuldade e onde ela se situa, porque não 
queremos que a cidade pare o seu processo de desenvolvimento. 

Montes Claros precisa preparar-se para as grandes dificuldades que vem 
enfrentando e que haverá de enfrentar daqui para a frente. Não queremos 
que os projetos sociais de Montes Claros sejam interrompidos. Queremos 
que aquela Prefeitura e aquele povo sejam atendidos. 

Já tentamos trazer o então Secretário Manoel Costa a este Plenário e à 
comissão para explicar tudo isso, mas, muito estranhamente, há um grande 
silêncio por parte do Governo. 

Aliás, não é só o Projeto SOMMA. Temos outros projetos que precisam da 
boa-vontade do Governo do Estado e do Governo Federal. Montes Claros, 
recentemente, fez um acordo concedendo por mais 30 anos a exploração do 
serviço de água e esgoto, aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade, 
e também a COPASA está atrasando o repasse de recursos para a 
conclusão de obras extremamente importantes. 

Há o pleito pela retomada da segunda pista do anel rodoviário, um grande 
sonho, uma grande reivindicação da cidade de Montes Claros. Existe 
também um clamor pelo reinício das obras da Estrada da Produção, 
interrompidas no Governo passado. Houve uma retomada neste Governo, 
por autorização do Governador e do Vice-Governador, mas, infelizmente, as 
obras já estão paralisadas. 

Enfim, a cidade está sendo absolutamente isolada, ilhada, e queremos 
cobrar desta tribuna a atenção que Montes Claros merece e precisa. Faço 
um apelo aos Deputados de Montes Claros e do Norte de Minas que aqui 
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estão, para que possamos, num determinado momento, ter um encontro._ 
para analisar, à luz das necessidades e das prioridades daquela reglao, 
algumas obras importantes não só para aquela cidade, como também para 
todas as cidades norte-mineiras. 

Tomo como exemplo o que está acontecendo no Sul de Minas. 
Recentemente essa região enfrentou problemas seriíssimos, emergentes, 
com as chuvas de janeiro. Imediatamente o Sr. Presidente da República fez 
uma visita ao Sul de Minas, o Governador transferiu todo o seu Governo para 
aquela região, e, graças a Deus, as ações do Governo Federal e do Govern~ 
do Estado já começam a chegar àquele povo, àquela região _que e 
fundamental, que é importante para o nosso Estado e para o nosso PaiS. 

Mas o que podemos notar é a diferença de tratamento. Estamos vivendo, 
no Norte de Minas, uma situação de calamidade há 20 anos. Durante 20 

anos, todos os anos, os municípios decretam estado de emergência e de 
calamidade pública, reconhecidos pelo Governo do Estado. Há 20 an_os 
estamos aqui, de pires na mão, fazendo o nosso trabalho de reivindicaçao, 
fazendo um trabalho para mostrar a necessidade de se investir naqu~la 
região. No entanto, estamos notando que as coisas ali acontecem multo 
devagar e, muitas vezes, não chegam a acontecer. Nada de novo, nada de 
importante é feito em favor dos municípios norte-mineiros. Bastou uma 
semana de calamidade, de chuvas no Sul de Minas para que as obras 
começassem a chegar. E está certo, tem que ser dessa forma. Mas estamos, 
há 20 anos, lutando reivindicando obras em favor de nossa região, onde 0 

povo está passando 'sede, está desesperançoso, onde existe um deses!í~ulo 
muito grande à produção agropecuária, que enfrenta dificuldades climat1cas, 
pragas como a que está atacando hoje a maioria dos municípios, nuvens de 
gafanhotos invadindo as cidades, invadindo os campos, destruindo .as 
plantações, rios secando, córregos já secos. São mais de 700 córregos e nos 
que secaram no Norte de Minas no ano de 1999. Estamos observando um 
clamor muito grande; os Deputados desta Casa fazendo, cada um, a sua 
parte, a sua reivindicação, e, infelizmente, as coisas não acontecem. 

Hoje temos a honra de ter a nossa bancada acrescida do Deputado 
Sandoval, que está aqui presente, que assume uma vaga no espaço deixado 
pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, pessoa votada no Norte de Minas, 
mais um grande e importante reforço para a nossa luta. Gostaria de lhe dar 
as boas-vindas, Sandoval, em meu nome e em nome dos companheiros que 
aqui estão. É necessário que estendamos a bandeira da nossa região para 
que possamos fazer um trabalho em conjunto. Não estou vendo esse 
trabalho. Há interesses isolados, interesses partidários, interesses pessoais. 
Há até quem procure fazer um trabalho contra a região, discriminando 
determinados municípios. Não podemos aceitar um trabalho dessa forma. De 
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que adianta ter uma bancada de oito ou nove Deputados se não 
estivermos orquestrados, se não estivermos falando a mesma linguagem, se 
interesses menores e particulares se sobrepuserem aos interesses maiores 
da região? É necessário que nos unamos verdadeiramente, deixando a 
retórica e partindo para a prática, uma prática saudável, salutar, uma prática 
importante para a nossa região. Temos aqui Deputados do mais alto gabarito, 
preparados, que conhecem perfeitamente a região. 

Gostaria de, neste momento, fazer um apelo. Faço um apelo em nome de 
Montes Claros, para que o Governo não discrimine mais nossa cidade, para 
que os Deputados possam tirar qualquer tipo de veto político em relação a 
ela, porque é uma cidade que precisa da ajuda, dos recursos do Governo do 
Estado, liberados por meio de projetos como o SOMMA. Mas o meu apelo vai 
mais além, faço-o tocando cada um dos Deputados. 

Não podemos aceitar mais a discriminação e o que está acontecendo, pois 
muito se fala sobre a região e muito pouco se faz por ela. 

Estive com o Prefeito Jairo Ataíde, que está fazendo um belo trabalho na 
cidade de Montes Claros, a qual se encontra preparada para o 
desenvolvimento. Com um detalhe: o Prefeito Jairo Ataíde não pediu ou 
tomou um centavo de empréstimo de nenhuma instituição bancária. Não 
houve ajuda do Governo Estadual, do Governo Federal nem dos Deputados 
Federais. Enfim, queremos mostrar que, em Montes Claros, pratica-se uma 
política de alto nível e que lá há um Prefeito preparado para o 
desenvolvimento e para promover o progresso da quinta maior cidade de 
Minas Gerais. O Prefeito Jairo Ataíde tem voltado suas vistas para o social, 
para a educação, para a saúde pública, para o saneamento e para a ajuda ao 
homem do campo, com parcos recursos, que são insuficientes para fazer 
frente ao trabalho que precisa ser feito pela nossa cidade. 

O apelo que faço é a cada Deputado. Gostaria que essa bancada tivesse 
uma só cor partidária, uma só legenda, que seria a legenda do Norte de 
Minas, das cidades Norte-mineiras. Temos aqui a Deputada Elbe Brandão, 
que tão bem tem representado os seus municípios; o Deputado Sandoval, 
recém-empossado; o Deputado Luiz Tadeu Leite, Vice-Líder do Governo; o 
Deputado Gil Pereira, o Deputado Arlen Santiago, o Deputado José Braga, o 
Deputado Wanderley Ávila. Enfim, somos uma bancada com número 
expressivo de Deputados, mas, infelizmente, não estamos falando a mesma 
língua nem tocando na mesma orquestra. Infelizmente, sou obrigado a 
reconhecer que posições e interesses partidários e pessoais estão se 
sobrepondo aos interesses maiores da nossa região do Norte de Minas. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupei a 
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tribuna desta Casa recentemente para fazer uma denúncia de um assalto 
a Belo Horizonte, praticado pelo( ... ) Célio de Castro, quando dá de presente 
R$85.000.000,00 à UNIMED. Estão aqui todos os passos do ( ... ) cometido 
pelo Doutor BH, pelo ( ... ), pelo ( ... ), pelo ( ... ) que se escusa a instalar CPis, 
postos de saúde e medicamentos para a população e dá R$85.000.000,00 à 
UNIMED. Trata-se de jogo de compadres, de acerto por debaixo dos panos, 
promovido por médicos, inclusive o Vereador de Belo Horizonte, Dr. 
Alexandre Gomes, que faz política na nossa região. 

Do ( ... ) ninguém fala nada. Uma Delegada assume a defesa intransigente 
do Doutor BH, do ( ... ), do ( ... ) e do ( ... ), porque é sanguessuga. ( ... ) é 
sanguessuga - está no dicionário. Alguns jornalistas não quiseram nem 
publicar e colocaram "B". ( ... ) é sanguessuga. Se aqueles que conhecem o 
comportamento do Doutor BH, do ( ... ), têm intimidade com ele e levaram a 
questão por outro lado, não fui eu. Chamei-o de sanguessuga, ou seja, o( ... ) 
é o sanguessuga. É ( ... ) porque ( ... ) R$85.000.000,00. Isso parece com a 
história do Fernando Henrique, com o grampo do BNDS. Não importa quem 
roubou nem quanto roubou, importa quem grampeou. A discussão é porque 
chamei o homem de( ... ). É ( ... ). Está aqui. 

Gostaria de falar para a Delegada que, em minha vida, como trabalhador, 
jamais tive, em nenhum dos parlamentos que freqüentei, nenhuma acusação 
pairando sobre mim, para dizer que meus interesses são escusos, como V. 
Exa. disse a meu respeito. Não tenho nenhum interesse escuso. Não 
defendo nenhum grupo. Defendo a mim, ao meu povo, ao meu eleitor há 
cinco mandatos, com muita honradez, com muito carinho, com muita 
transparência. 

Fui caminhoneiro por mais de dez anos e nunca roubei carga. Sou 
Deputado há quase 20 anos e nunca estive envolvido com nenhuma 
falcatrua, seja tráfico de drogas, seja qualquer outro fato que pudesse 
macular a minha vida. Sou um homem de vida limpa e honrada. 

Vim aqui denunciar um ( ... ), o ( ... ), e também a farsa que é essa medicina 
política, Conselho Federal, Conselho Regional, sindicatos, em que se unem 
os grandes( ... ), a ( ... )da medicina. É dessa ( ... )que venho falar, dessa ( ... ) 
que, como a Delegada, não está preocupada com o ( ... ) ( ... ), pelo ( ... ), pela 
( ... )Célio de Castro, mas sim porque chamei o homem de( ... ). ( ... ): a senhora 
faz parte do partido dele, conhece a intimidade dele, o que não conheço. 

Ao médico, Dr. Marco Régis, gostaria de dizer que não sei se representa 
nesta Casa a parte boa da medicina, com a qual me consulto, pela qual tenho 
respeito, pela qual luto, em defesa dos salários baixos, contra os remédios 
falsificados que a obrigam a colocar no mercado, contra os hospitais às 
vezes imundos em que são obrigados a trabalhar. Nunca tirei das minhas 
notas taquigráficas alguma palavra que tenha dito no parlamento, seja ela 
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passível de decoro, seja ela passível de processo, seja ela passível do 
que for. Mas V. Exa. foi lá e retirou as suas. 

Então, gostaria que fosse passado o vídeo, para vermos se V. Exa. 
responde pela ( ... ) da medicina, que fala em aplicar injeção letal. A medicina 
só trabalha em duas condições: ou sucesso total, ou sucesso letal. A ( ... ) da 
medicina trabalha com o sucesso letal, porque é muito mais rentável. Talvez, 
seja por isso que V. Exa. falou assim. 

Gostaria que passassem o trecho em que o Deputado Marco Régis diz que 
eu poderia ser vítima de uma injeção letal. 

- O vídeo é transmitido. 
O Deputado lrani Barbosa- Não precisa passar mais nada, Sr. Presidente. 
Deputado Marco Régis, repito mais uma vez: os médicos com quem me 

consulto não fazem parte dessa medicina ( ... ) que V. Exa. conhece bem. V. 
Exa. pode saber muito bem do que está falando, porque conhece a ( ... ) da 
sua medicina, porque tem amigos que são ligados à parte a que não estamos 
ligados. 

Entrego desta tribuna, Sr. Presidente, uma denúncia formulada pela minha 
irmã, Juíza da Comarca de Bonsucesso, contra um Promotor, o Sr. Dimas 
Messias de Carvalho, por sua defesa intransigente dos traficantes dessa 
região, do qual, casualmente, o nosso amigo Marco Régis é protetor. 

V. Exa. veio a esta tribuna e acusou o Secretário da Segurança de ser 
amigo de traficante no Sul de Minas. Deputado Marco Régis; amigo de 
traficante é V. Exa., e o processo vai colocar o que temos de falar. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. 

* - Sem revisão do orador. 
( ... ) - Palavras expungidas por Decisão da Presidência proferida em 

23/3/2000. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, tentarei fazer meu 

pronunciamento no tempo estipulado, mas gostaria que prevalecesse o 
requerimento encaminhado pelo Deputado Carlos Pimenta, que me daria 30 
minutos de prazo para proceder ao meu pronunciamento. 

Pensava na noite de ontem, e, sempre quando pensamos, chegamos a 
alguns pontos de orientação. Duas coisas me ocorreram: uma proveniente do 
texto do Prof. Pedro Paulo Cristóvão dos Santos, que diz: "O silêncio é uma 
homenagem que a palavra presta ao espírito". Outra, do meu conterrâneo 
ilustre Darci Ribeiro: "Sou um homem de causas, vivi sempre pregando e 
lutando como um cruzado pelas causas que me comovem. Na verdade, 
somei mais fracassos que vitórias em minhas lutas, mas isso não importa. 
Horrível seria ter ficado ao lado daqueles que nos venceram nessa batalha". 

Sr. Presidente, senhores componentes da Mesa, Srs. Deputados e Sras. 
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Deputadas, imprensa aqui presente, povo de Minas Gerais, há um ano foi-
me dada a responsabilidade, pelo Presidente Anderson Adauto, de pertencer 
à Comissão Especial de Comemoração do Brasil 500 anos. Tivemos 
momentos de reflexão. Houve nesta Casa, muito bem desenvolvida pelo 
Deputado Durval Ângelo, uma profunda discussão com o comitê institucional 
da Casa, chegando-se à reflexão de que precisaríamos repensar o Brasil, 
500 anos depois. No entanto, entendeu a Mesa, juntamente com o 
Presidente, de formar um grupo parlamentar para auxiliar e encaminhar todas 
essas atividades. Coube-me a Presidência desse grupo parlamentar, 
composto também dos Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva, 
Márcio Cunha e Ivo José. Temos trabalhado. Acredito que a instituição 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais estará na ponta das 
comemorações do Brasil 500 anos, em Minas Gerais. Teremos ciclos de 
debates, concurso de redação e ilustração, em parceria com a Secretaria da 
Educação, levando a reflexão a todo o Estado mineiro. E, quando pude dar o 
silêncio ao meu espírito, soube que é preciso, em alguns momentos da vida, 
termos a exata noção dos nossos limites no desempenho do trabalho. Assim, 
Sr. Presidente, não me sinto apta a estar na Presidência de duas comissões 
nesta Casa. Fiz um ofício ao Líder do meu partido, partido a que tenho 
orgulho de pertencer junto com meus colegas do PSDB, renunciando à 
Presidência da Comissão de Turismo. Tentarei permanecer como membro 
dessa comissão, já que tanto defendo e acredito no turismo como solução de 
desenvolvimento econômico para o nosso Estado. 

Meu requerimento encontra-se vazado no seguinte teor: "Apresento a V. 
Exa. minha renúncia à Presidência da Comissão de Turismo, Indústria e 
Comércio, em razão de ter sido nomeada pela Presidência desta Casa para 
presidir o grupo parlamentar responsável pelas comemorações dos 500 anos 
do Brasil. Receba meus cumprimentos. Deputada Elbe Brandão". 

Assim, Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, continuarei nessa 
cruzada, neste ano de 2000 e até abril de 2001, dentro do entendimento de 
que os 500 anos do Brasil começam em abril deste ano e se estendem até 
abril do ano que vem. Queremos representar esta Casa com dignidade e, 
mais ainda, parabenizar o Presidente da Assembléia, já que a escolha foi 
pela instituição Assembléia, e não uma escolha partidária, caso contrário não 
estaria eu, membro do PSDB, na coordenadoria desses trabalhos. Muito 
obrigada. 

*- Sem revisão da oradora. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Esgotado o prazo destinado a 
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esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. Com a palavra, 
pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado. Gostaria de dizer, em 
nome da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, que não 
é esse o nosso trabalho. Falo em nome dos Deputados que compõem a 
Comissão. Estaremos sempre mostrando e temos que repetir aqui qual é o 
trabalho da Comissão de Direitos Humanos. 

Tive o prazer, desde o ano de 1995, como representante da Assembléia 
Legislativa, de levar as propostas da Comissão de Direitos Humanos para o 
Programa Nacional de Direitos Humanos. Em 1998, com a presença das 
polícias e do Poder Executivo, elaboramos 600 propostas para o Programa 
Estadual de Direitos Humanos. Gostaria de falar sobre algumas propostas do 
Programa Nacional de Direitos Humanos: "Simular o aperfeiçoamento dos 
critérios para seleção, admissão, capacitação, treinamento e reciclagem de 
policiais; simular a implementação de programas de seguro de vida e de 
saúde para os policiais". 

No ano passado, apresentamos um projeto no Plenário da Assembléia 
Legislativa, como fizeram os companheiros da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia de São Paulo, juntamente com o Governador 
Covas, que aprovaram o seguro de vida para os policiais. "Apoiar a criação 
do sistema de proteção especial às famílias dos policiais ameaçados em 
razão de suas atividades; incentivar programas de capacitação material das 
polícias, com a necessária e urgente renovação e modernização de 
equipamentos de prestação de segurança pública; apoiar as experiências de 
polícias comunitárias ou interativas, entrosadas com conselhos comunitários, 
que encarem o policial como agente de proteção dos direitos humanos; 
apoiar programas de bolsas de estudo para aperfeiçoamento técnico dos 
policiais; estimular a regionalização; apoiar a expansão de serviços de 
segurança pública". A partir da CPI, da qual participei com vários Deputados, 
apresentamos dez projetos de lei. Um deles tratava da transferência dos mais 
de 10 mil presos que estão hoje com a Polícia Civil para a Secretaria da 
Justiça e de Direitos Humanos, para que a Polícia Civil pudesse ter liberdade 
para cumprir o seu papel constitucional. Infelizmente, até hoje não houve 
essa transferência. 

A Assembléia Legislativa tinha, até 1997, a sua Comissão de Defesa 
Social. O que temos avançado, em termos de segurança pública, no Estado, 
além das legislações propostas pela Comissão de Direitos Humanos, de 
Deputados que pertencem ou pertenceram à Comissão de Direitos 
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Humanos? Temos uma legislação da Polícia Civil, de 1 940; da Polícia 
Militar, de 1960, e nenhum outro avanço. Será que a Comissão de Defesa 
Social da Assembléia Legislativa não pôde trazer essa contribuição naquele 
momento? Para essas pessoas que pensam que segurança pública é só 
repressão, digo que não é. A participação popular é fundamental. Quero 
agradecer o Deputado Sargento Rodrigues quando estende sua saudação, 
além da família do Cabo Cosme - e a Comissão de Direitos Humanos 
também lamenta essa perda -, aos familiares de todos os policiais. Sou de 
família de policial. Fui criado por um detetive, com todas as dificuldades e 
com muita honra. Era um homem sério, simples e pobre, que me ensinou a 
dignidade e a honestidade. Creio que o lugar para pessoas criminosas é a 
cadeia e que de lá não podem ser liberadas. Essa cadeia deve ter segurança, 
porque quando eu, o Deputado Durval Ângelo e vários participamos da CPI 
do Sistema Penitenciário, fechamos a Cadeia do Palmital, em Santa Luzia. 
Nessa noite, fugiram 11 presos de lá. Com isso, foi colocada em risco toda a 
população daquela região, inclusive uma escola que se localizava ao lado da 
cadeia. Esta é a verdade da Comissão de Direitos Humanos: queremos 
segurança pública e condições para os policiais. 

Concluo dizendo que aquelas pessoas que dizem o contrário estão 
tentando tumultuar, mas estaremos presentes para mostrar a verdade, 
sempre. O policial é um servidor da população e deve dar-lhe segurança. 
Queremos segurança e a participação da população para construí-la. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência esclarece ao Plenário que o nome do Deputado Sandoval 

Coelho somente será exibido no painel eletrônico quando for possível a 
substituição da placa, o que será feito ainda nesta semana. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 
29a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 727, 729 e 763/99, do 
Deputado Dilzon Melo; 759/99, do Deputado Edson Rezende; 760/99, do 
Deputado Olinto Godinho; 767/99, do Deputado Antônio Andrade; e 768/99, 
do Deputado Marcelo Gonçalves; e dos Requerimentos n°s 1.075, 1.130 e 
1.183/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.090, 1.091, 1.103, 1.141 e 
1.149/2000, da Deputada Maria Olívia; 1.093, 1.094 e 1.184/2000, desta 
Comissão; 1.109/2000, do Deputado Pastor George; 1.124/2000, da 
Deputada Elaine Matozinhos; 1.162 e 1.163/2000, do Deputado Doutor 
Viana; e de Política Agropecuária- aprovação, na 31a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.140/2000, da Deputada Maria Olívia; 1.159 e 
1.160/2000, desta Comissão (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados 
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Sebastião Navarro Vieira - indicando o Deputado Eduardo Hermeto para 
membro efetivo da CPI das Licitações, em substituição ao Deputado Alberto 
Bejani (Ciente. Designo. À Área de Apoio às Comissões e cópia às 
Lideranças.); Ivo José - informando que o PT deixa de indicar membros 
efetivo e suplente para a CPI das Construtoras, em favor do PPB (Ciente. 
Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões.); e Luiz Fernando Faria-
informando sua indicação para membro efetivo da CPI das Construtoras e 
indicando o Deputado Glycon Terra Pinto para membro suplente da mesma 
Comissão (Ciente. Designo. À Área de Apoio às Comissões e cópia às 
lideranças.). 

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 dos Deputados 
Fábio Avelar, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 
152/99; e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a inclusão em ordem do dia do 
Projeto de Lei n° 513/99, uma vez que este se encontra em condições de ser 
apreciado em Plenário; nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Agostinho Silveira, em que 
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 487/99, uma vez que 
a Comissão de Fiscalização Finaceira perdeu o prazo para emitir seu 
parecer; e, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja o 
Projeto de Lei n° 832/2000 encaminhado à Comissão de Administração 
Pública, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu 
parecer. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI das Barragens, em que solicita a 

prorrogação de seu prazo de funcionamento por mais 60 dias. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 193/99. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja o Projeto 
de Lei no 799/2000, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do 
Ecoturismo e do Turismo Sustentável no Estado de Minas Gerais, também 
distribuído à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 

g_ encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
o 
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~ 
E 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Requerimento do Deputado 
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Durval Ângelo, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 797/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui atendimento especial a deficiente 
visual em instituições bancárias, distribuído à Comissão de Direitos 
Humanos. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Marco Régis e outros, em que solicitam a 
retirada de tramitação do Requerimento n° 15/99, por ter perdido a finalidade 
com o término da moratória no início deste ano. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Arquive-se o Requerimento n° 15/99. 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Requerimento do Deputado 
Marco Régis, em que solicita seja constituída uma comissão especial para 
proceder a estudos sobre a transposição de águas do rio São Francisco e 
sobre a revitalização de seus afluentes. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Alberto Bejani, em que solicita sejam 
requisitados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Sessões de 
Niterói e São Gonçalo, o contrato social da empresa Brasil Sul Comércio e 
Indústria Ltda. e todas as suas alterações. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária, em que pleiteia seja 
encaminhado ofício ao Ministro de Estado da Agricultura solicitando 
informações a respeito da posição daquele órgão em relação à declaração do 
Presidente da República prestada à revista "Época", no dia 6 de março do 
corrente ano. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento das Comissões do Trabalho e de Direitos Humanos, em que 
solicitam seja enviado ofício ao Presidente da ACESITA, solicitando 
esclarecimentos sobre as denúncias que menciona, apresentadas pelo 
Sindicato dos Trabalhadores das Usinas Siderúrgicas e Metalúrgicas de 
Timóteo e Coronel Fabriciano. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à 
Diretoria do Hospital João de Deus, em Divinópolis, pedido de informação 
sobre o fato recentemente ocorrido naquele hospital, em 22/2/2000, 
envolvendo a paciente Olinda Feja Faria. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 
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Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja 

encaminhado ao Diretor Administrativo do Hospital Espírita André Luiz, 
pedido de informações sobre o paciente Tito Bueno, internado naquele 
hospital. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. Não havia um outro 

requerimento nosso para colocar em votação? 
O Sr. Presidente - A assessoria apresentou a este Presidente, neste 

momento em que presidimos a reunião, apenas essas matérias, e todas 
foram colocadas em votação. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento 
Interno, o Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos 
usando o art. 164 apenas como um aperitivo, ou seja, como uma prévia do 
que usaremos posteriormente na tribuna. Na semana passada, já disse que 
não vou acovardar-me diante de colegas aos quais muitos temem responder, 
por causa da maneira- como já disse a Deputada Elaine Matozinhos antes -
desequilibrada com que se manifestam neste Plenário. Gostaria de dizer que, 
neste momento, em que me encontro tenso, não irei usar da palavra, 
esperando uma oportunidade em que possa estar mais sereno para dar a 
devida resposta. 

Vou adiantar os assuntos de que tratarei. Primeiramente, fico orgulhoso 
diante da necessidade de um telão no painel para que pudéssemos aparecer, 
pois somos muito modestos. Talvez essa aparição possa dar-me mais ibope, 
porque, na verdade, não retiraria o que disse. Não fiz essa afirmação em tom 
de ameaça. Todos temos presença de espírito, e disse apenas que o 
Deputado poderia ser vítima de uma injeçãozinha letal, até em tom de humor 
negro, de ironia macabra. Na verdade, para responder ao colega, é preciso 
usar de certas sutilezas, para não corrermos o risco de sofrer certas 
represálias no Plenário. 

Segundo, não vou responder sobre a que banda da medicina pertenço, 
porque é com muito orgulho e muita tranqüilidade que posso dizer que sou, 
talvez, um dos raros Deputados desta Casa que veio para a Assembléia 
Legislativa estrita e exclusivamente em função da sua vida profissional, ou 
seja, da medicina. Então, quem há de julgar-me são as pessoas que me 
conheceram e que foram parte de minha vida profissional por mais de 20 
anos. Não tenho, aqui, de dar resposta ao Deputado lrani Barbosa sobre de 
que banda sou, aliás, uma palavra em moda no banditismo do Rio de 
Janeiro, hoje, na boca do Governador Antony Garotinho. 

Gostaria de dizer, ainda, nesses dois minutos que me restam, que vou 
detalhar tudo isso no momento oportuno, da tribuna. Estou usando esses 5 
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minutos a que tenho direito pelo art. 164 para dizer que o meu julgamento 
é daqueles que me trouxeram para a Assembléia Legislativa, porque sei que 
aqui estão representadas todas as facetas da sociedade: os bons e os ruins. 
Infelizmente, temos pessoas boas e ruins nesta Casa. Se pertenço aos bons 
ou aos ruins, aqueles que me elegeram é que poderiam fazer uma pesquisa 
na cidade de Esmeraldas - onde exerci a medicina durante seis anos -, em 
Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, Muzambinho e Monte Belo. 

Em relação ao terceiro ponto, o mais grave entre as acusações, V. Exa., Sr. 
Presidente, Deputado Durval Ângelo, sabe muito bem que não sou protetor 
de ninguém. Tento aqui defender o que julgo correto e verdadeiro. Tenho 
amizade com o Promotor da Comarca de Lavras, Dimas Messias de 
Carvalho, que no ano passado foi ameaçado de morte em sua cidade. V. 
Exa., Deputado Durval Ângelo, bem como o Deputado João Leite e eu, fomos 
a Lavras, numa missão da Assembléia Legislativa, junto com pessoas do 
Ministério Público, para prestar solidariedade ao Promotor, que estava sendo 
ameaçado de morte devido a atitudes corretas que tem tomado dentro do 
Ministério Público. Não cabe a mim entrar nas querelas e nas brigas pessoais 
da irmã do Deputado, a MM. Juíza Iara, da cidade de Bom Sucesso, com o 
Promotor Dimas Messias de Carvalho. Ele realmente pediu transferência de 
Bom Sucesso por divergências pessoais com a irmã do Deputado, Juíza 
daquela comarca. Se também tem acusações contra ele, cabe ao Ministério 
Público apurar. 

Creio que o Ministério Público é, hoje, a instituição de maior credibilidade 
neste País. Há menos de 15 dias, o Promotor André Ubaldino, que 
acompanha a CPI do Narcotráfico desta Assembléia, diante desse 
vazamento de informações a respeito de envolvimentos do Promotor nessa 
área, fez pesquisas, esteve com o Subprocurador-Geral do Estado, e, até o 
momento, que eu saiba, não pesam acusações sobre ele. São questões 
pessoais da Juíza com o Promotor, briga paroquial da Comarca de Bom 
Sucesso. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Como V. Exa. pode perceber, não temos 

condições de continuar a reunião, por falta de "quorum". Solicito o 
encerramento da reunião. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, gostaríamos de pedir a 
recomposição de "quorum" ou a palavra pelo art. 164, porque fui citada várias 
vezes pelo Deputado lrani Barbosa. Apresentei um requerimento à Mesa, 
para falar pelo art. 70, e gostaria que ele fosse considerado. 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - É regimental. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 
recomposição de "quorum". 

-



"' u . .., 
o 

o 

o 
"' "' f: 

875 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que, somados 

aos 6 parlamentares em reuniões de comissões, perfazem o total de 29 
Deputados. Há "quorum" para a continuação dos trabalhos. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que 
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 
1°, transferi-la à Deputada Elaine Matozinhos. A Presidência defere o 
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, imprensa aqui presente, mais uma vez vimos aqui, atõnitos, 
estarrecidos, o Deputado lrani Barbosa ocupar esta tribuna e, num 
desrespeito a todos nós Deputados, num desrespeito à imprensa, num 
desrespeito às galerias, num desrespeito aos telespectadores da TV 
Assembléia, girar sua metralhadora e apontá-la para esta Deputada, inclusive 
se referindo a ela como Delegada de Polícia. Delegada de Polícia, sim, que 
exerceu sua profissão com muita competência, com muito orgulho, que 
nunca teve medo nem de assombração, quanto mais de bandido. É 
importante que fique claro e ressaltado que esta Deputada, com muito 
orgulho, quer dizer ao Deputado lrani Barbosa que é Delegada de Polícia 
sim. Delegada que cumpriu seu papel e que hoje está aqui, Deputado lrani 
Barbosa, cumprindo seu papel como Deputada. 

V. Exa. se referiu de forma também extremamente desrespeitosa ao nosso 
companheiro Deputado Marco Régis, à classe médica e ao Prefeito Célio de 
Castro. É impossível que possamos entender que as palavras de baixo calão, 
pela segunda vez desta tribuna - na quinta-feira próxima passada e hoje 
novamente -, seja uma coisa normal. Acredito que o Deputado lrani Barbosa, 
que tanto difamou a classe médica aqui, apesar de leiga que sou, esteja 
precisando da própria classe médica, na especialidade de psiquiatria. Uma 
pessoa em seu estado normal não tem como chegar a esta tribuna e dizer 
palavras de baixo calão, injuriar, difamar, caluniar. Se ele estiver, Sr. 
Presidente, o PSB exige, desta Casa, providências enérgicas contra o 
Deputado lrani Barbosa. 

Não podemos aceitar mais o que vimos na quinta-feira e ontem. A 
Corregedoria tem que funcionar. O decoro parlamentar deve existir na Casa. 
É lamentável que milhares de pessoas, através da TV Assembléia, estejam 
presenciando fatos tão repugnantes. Se temos diferenças, vamos discuti-las, 
mas apenas as diferenças políticas. E em alto nível. 

Deputado lrani Barbosa, não é justo que V. Exa. venha a essa tribuna, 
usando o artifício da imunidade parlamentar, para falar todas as palavras que 
eu, por questão de berço e de educação, jamais irei repetir. Mas exijo, em 
nome do Partido Socialista Brasileiro - PSB - e como Presidente do Diretório 
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Estadual, que a Corregedoria tome providências. Se é desvio de caráter, 
temos que tomar providências, porque isso não pode mais acontecer. Se é 
doença, traga o atestado e teremos capacidade de entender. Agora, se não 
for por motivo de doença, a Casa, a Corregedoria precisa tomar providências 
sérias e honestas contra essa situação. Deputado lrani Barbosa, V. Exa. não 
me concedeu aparte em sua fala. Não foi democrático, então também não lhe 
concederei aparte hoje. Vou lhe dar o mesmo troco. 

Sr. Presidente, quero dizer que mais uma vez o Deputado vem aqui difamar 
e injuriar o Prefeito Célio de Castro e buscar também discriminar um 
segmento da sociedade. É um desrespeito, e a Casa não pode se calar 
perante essa situação. Ou não teremos uma Mesa diretora e uma 
Corregedoria eficiente para trabalhar essa questão. Até quando teremos esse 
comportamento desenfreado do Deputado lrani Barbosa nessa tribuna? 
Deputado lrani Barbosa, a cerca não está podre. Estamos aqui para exigir 
providências. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte)- Deputada Elaine Matozinhos, quero 
confessar minha admiração pela senhora, uma mulher, que, a despeito da 
pequena estatura física, está demonstrando ser uma mulher de grande 
coragem. Nunca vi, neste Plenário, nenhum dos Deputados enfrentar, da 
forma como V. Exa. está enfrentando, o Deputado lrani Barbosa, que 
lamentavelmente tem abusado de suas prerrogativas de parlamentar, 
denegrindo a Casa com os argumentos que utiliza para criticar as pessoas. 
Sr. Presidente da Mesa e ilustres Deputados, não podemos admitir que 
colegas usem argumentos da natureza que aqui têm sido usados. Temos 
sido motivo de chacota pela sociedade mineira em razão da qualidade da 
argumentação que tem sido utilizada na Casa. 

Sr. Presidente, Corregedor da Casa e ilustres Deputados, não podemos 
permitir que fatos dessa natureza continuem acontecendo. Por isso, 
Deputada Elaine Matozinhos, quero me solidarizar com V. Exa. por estar 
demonstrando que se trata de uma mulher de coragem, que não tem medo 
de enfrentar e de dizer a verdade para a Casa. Infelizmente, fatos como esse 
não têm sido enfrentados por todos aqui, nem pela Presidência nem pela 
Corregedoria. Estamos cansados de ver o ilustre colega desacatar a 
Presidência e outros colegas, e não têm sido tomadas as providências 
cabíveis. 

Não podemos continuar a aceitar esse tipo de coisa, sob pena de sermos 
vítimas de chacotas e críticas. Se continuar assim, nunca vamos conseguir 
resgatar a credibilidade do homem público, da Assembléia Legislativa e dos 
Deputados perante a sociedade mineira enquanto tivermos colegas agindo 
dessa forma neste Plenário. Por isso, a minha solidariedade e o meu apoio a 
V. Exa., como membro e colega de V. Exa. no Partido Socialista Brasileiro -
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PSB. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte)- Deputada Elaine Matozinhos, 
como Líder do PDT na Casa, quero parabenizá-la por seu pronunciamento. 
Quero dizer ao Deputado Chico Rafael que na Casa existe homem sim, 
também. Quero dizer que o Deputado lrani Barbosa nunca falou palavras 
depreciativas em relação ao PDT. Por esse motivo, nunca brigamos com o 
Deputado lrani Barbosa. Mas o PDT tem homem, muito sério e capaz de 
enfrentar qualquer Deputado da altura que for; o Deputado lrani Barbosa ou 
quem quer que seja. Quero parabenizá-la por seu pronunciamento, por sua 
atitude e por sua coragem. 

Mais uma vez, como Líder do PDT, gostaria de dizer que o nosso partido 
nunca foi motivo de agressão do Deputado lrani Barbosa. Portanto, nunca 
tivemos uma discussão, mas, se houver, pode ter certeza de que, no PDT, há 
muitos homens. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte)- Não vim aqui desafiar nenhum dos 
colegas, absolutamente. O que estamos fazendo é a defesa da Casa, da 
Assembléia Legislativa, de seu nome, de seu conceito e do conceito de todos 
os colegas perante a comunidade mineira. 

Não queremos, Deputado Marcelo Gonçalves, lançar o desafio de quem é 
mais ou menos homem aqui dentro. Todos temos consciência da nossa 
responsabilidade. O que quero dizer é que, infelizmente, não temos visto 
nenhum colega se levantar contra a atitude do Deputado lrani Barbosa em 
defesa desta Casa. Muito obrigado, mais uma vez, Sra. Deputada. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputada Elaine 
Matozinhos, também queremos oferecer a nossa solidariedade à senhora, ao 
seu partido e ao Prefeito desta cidade, Dr. Célio de Castro, ofendido neste 
Plenário. 

Entendemos que, nesta Casa, aquele decoro parlamentar está fazendo 
falta. Esta Casa tem um Corregedor. O que ouvimos aqui, na semana 
passada, foram palavras pesadíssimas, de baixo calão e ofensivas a 
qualquer parlamentar. Sei que é muito difícil entrar em polêmica com pessoas 
que levam a disputa para o campo da força física e não se baseiam na força 
das idéias, não têm palavreado capaz de uma discussão que não fira o 
ouvido dos cidadãos. 

Acho também que a solidariedade desta Casa não deve ser apenas dirigida 
a "fulano", porque é do meu Partido. A solidariedade desta Casa deve ser 
prestada a qualquer cidadão, parlamentar ou não, Deputado ou não, que seja 
of~ndido de maneira tão grosseira, como ouvimos. 

E verdade que, em determinados momentos, é preferível que fiquemos 
calados. Quando as pessoas perdem a razão e não têm capacidade para 
dialogar, é bom que fiquemos calados, mas, depois, é preciso que se tomem 
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providências. Porque senão, pode até parecer que nos acovardamos, pois 
vamos deixando que aumentem as asas daqueles que não sabem nos 
respeitar. 

Lembro-me, para concluir, de um poema lindo e, neste momento, muito 
oportuno. É o seguinte: "Na primeira noite, entraram na nossa casa, pisaram 
a nossa grama e não falamos nada. Na segunda noite, roubaram uma flor do 
nosso jardim, mataram o nosso cão e não dissemos nada. Até que um dia, o 
mais covarde de todos, o menor de todos eles entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a luz, tira-nos a voz da garganta e, porque nunca dissemos nada, 
já não podemos dizer mais nada". 

Penso, Deputada Elaine Matozinhos, que nesta Casa, todos que participam 
do Plenário, o Corregedor, o Presidente desta Casa, devíamos tomar 
providências para que as palavras proferidas estejam no plano das idéias, e 
não no da agressão, de palavras que aviltam qualquer plenário do País. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, Deputada Maria José. 
Agradeço a solidariedade de V. Exa. e do PT. Agradeço também a 
solidariedade do querido PDT. 

Queria ainda, Sr. Presidente, dizer que, enquanto o Deputado lrani Barbosa 
fala sobre a intimidade do Sr. Prefeito Célio de Castro, vimos mostrar o 
trabalho do Prefeito, com milhares de atendimentos na área da saúde, 
incluindo pessoas de fora da Capital; as casas populares que foram 
entregues, o trabalho feito pela terceira idade; vimos aqui mostrar trabalho. E, 
mais uma vez, hoje, aqui, o Deputado lrani Barbosa quer desvirtuar tudo, 
distorcer o assunto, encaminhando para o lado que entendemos ser a 
verdadeira banda podre da política: estar aqui defendendo interesses que 
desconhecemos. Será que é o desespero por ver o nosso Prefeito Célio de 
Castro subir nas pesquisas? Será o grito do desesperado? 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, que esse seja o último dos 
gritos dos desesperados. Não mais estamos nem com ouvidos nem com 
paciência para ouvir esse tipo de coisa nesta Casa. E falo em nome dos 
Deputados desta Casa, dos nossos telespectadores da TV Assembléia, em 
nome do povo mineiro que nos trouxe até aqui para representá-lo, e não para 
ouvir palavras de baixo calão, palavras de baixo nível, com ofensas a uma 
classe médica inteira, com total desrespeito ao Prefeito deste município, com 
ofensas a Deputados desta Casa. Não admitimos mais isso, não mais 
aceitamos isso e tomaremos providências. Caso esta Casa não tome as 
devidas providências, nós as buscaremos em outros lugares, se necessário 
for, para acabar com essa vergonha que vimos aqui, na quinta-feira, e que 
novamente vimos hoje. Onde estão os alardeados documentos que seriam 
trazidos para comprovar o que foi dito contra o Prefeito Célio de Castro? 
Traga os documentos, prove, faça a discussão política, pois aqui estamos 
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para isso. Mas ouvir calúnias, difamações e injúrias, isso não mais 
aceitamos, não concordamos, não admitimos. E que a Corregedoria tome as 
necessárias providências sob pena de esta Casa vir a abrigar o desrespeito 
total, o que, absolutamente, não queremos. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marco Régis, 

em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal da 
imprensa, visitantes que nos brindam com sua presença nas galerias, pouco 
temos que dizer diante do que aqui foi dito pela Deputada Elaine Matozinhos 
e por aqueles que a apartearam. Temos de preservar o nível de debate aqui, 
nesta Casa. Em vista disso, temos de arrefecer os ânimos. Temos o dever e 
a obrigação de refutar acusações malévolas, levianas, que nos são 
imputadas, não só a nós como a todos aqueles que foram aqui citados pelo 
Deputado lrani Barbosa. 

Não sou porta-voz do Prefeito nem seu partidário, mas tenho orgulho de 
dizer que o Prefeito Célio de Castro é uma das bandeiras políticas deste 
Estado e, quiçá, do País. Sobre a acusação de que o Sindicato dos Médicos, 
a Associação Médica de Minas Gerais, o Conselho Regional de Medicina são 
a "banda podre" de uma categoria, tenho muito que refutar, porque sabemos 
que são essas as entidades mais representativas da medicina, medicina essa 
já tão aviltada pela poderosa mídia, que permanentemente tece comentários 
desairosos sobre médicos, que traz para a televisão denúncias de erro 
médico, assunto que não nos furtamos a debater quando necessário, porque 
o erro é inerente ao ser humano. Sabemos que o erro médico, como falha 
humana, existe sim, e até existe deliberadamente, feito por maus 
profissionais que achincalham não só a classe médica, mas também todas as 
camadas, como a classe política e todas as profissões liberais, nos 
organismos sindicais e até no Poder Judiciário . 

Portanto, estamos aqui, Sr. Presidente, para resgatar o procedimento 
correto que têm tido as entidades médicas deste Estado. Não podemos 
admitir que profissionais que deixam os seus afazeres de consultório para 
tomar partido de uma categoria o façam pelo simples prazer de aparecer na 
mídia e diante dos holofotes. Então, não podemos admitir que esses 
profissionais que representam categorias, como o Sindicato dos Médicos, 
presidido pelo Dr. Ricardo Menezes, a Associação Médica, pelo Dr. José 
Guerra Lages, e o Conselho Regional de Medicina, presidido pelo Dr . 
Cristiano Barsante, sejam considerados a "banda podre" de uma profissão. 
São, sim, cidadãos que exercem seus direitos de cidadania, que falam por 
uma categoria que nem sempre tem voz, que nem sempre tem coragem ou 
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espaço para expressar seus sentimentos e pensamentos. Eles, sim, são 
defensores de uma classe já debilitada nos dias de hoje, uma categoria 
médica que possui, segundo as estatísticas, 70% dos seus profissionais 
recebendo menos de R$2.000,00 por mês. A medicina, que já foi dita uma 
profissão de elite, rendosa, que, na verdade, hoje está restrita a alguns 
poucos membros dessa categoria. A maioria pena, labuta nos sindicatos, nas 
fábricas e nos consultórios de medicina de grupo, explorados por outros 
senhores que usufruem esse trabalho médico. E, dessas categorias de que 
falamos, uma delas, o Conselho Regional, é ilibada, órgão fiscalizador 
legalmente constituído, desde que Juscelino Kubitschek criou a legislação 
referente aos conselhos regionais e federais, seja dos engenheiros, seja dos 
médicos, seja dos enfermeiros, seja dos advogados. Essa é uma entidade 
que muitas vezes é denunciada como corporativa, que protege seus 
profissionais, mas que, sabemos, tem dado demonstrações de punição aos 
profissionais que infringem a ética médica e, muitas vezes, a própria lei do 
País. 

Quero falar sobre o assunto tratado aqui pelo Deputado lrani Barbosa, ou 
seja, minhas ligações com o Promotor da Comarca de Lavras, Dr. Dimas 
Messias de Carvalho, e sobre a acusação da irmã do Deputado, Juíza de 
Direito da Comarca de Bom Sucesso, onde esse representante do Ministério 
Público militou por alguns anos e o fez com grandeza, que é sua 
característica até hoje no Ministério Público. Filho de uma família humilde da 
cidade de Perdões, é um vitorioso na vida. Vindo de uma família pobre, filho 
de um pai que carreava bois pelas ruas de Perdões, ele foi funcionário 
público neste Estado, servindo numa empresa estatal de Minas Gerais, tendo 
sido aprovado, por méritos próprios, em concurso do Ministério Público, o 
qual sabemos tão difícil. Hoje, é um Promotor reconhecido pela instituição 
Ministério Público, porque, se não o fosse, já teria sido excluído dessa 
instituição. 

Quanto às acusações que o Deputado a ele faz, através de sua irmã Juíza, 
são fruto de desentendimentos pessoais ocorridos na Comarca de Bom 
Sucesso, há um ou dois anos, quando o Promotor, não suportando as 
pressões do Judiciário, pediu a sua saída da Comarca. Foi para Lavras, onde 
deu demonstrações de combate ao crime. Por isso mesmo, foram ele, sua 
mulher e filhos, muitas vezes, ameaçados de morte. Então, uma comissão de 
Deputados, encabeçada pelo Deputado Durval Ângelo, do PT, pelo Deputado 
João Leite, do PSDB, e por mim, porque pedi a minha inclusão nessa 
comitiva, foi prestar solidariedade ao Promotor na Comarca de Lavras. Nós, 
Deputados, aliados a outros membros do Ministério Público, prestamos esse 
apoio ao colega deles que era ameaçado de morte. Tenho certeza de que, 
com relação às acusações por ele feitas ao Promotor, em nome de sua irmã, 
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que, de certa feita, não encontrou guarida em certos setores da imprensa, 
porque a imprensa que recebeu essas denúncias procurou o Subprocurador 
de Justiça deste Estado, que deu o testemunho de que o Promotor gozava da 
confiança do Ministério Público, e o Ministério Público não acobertaria 
denúncias dessa gravidade. Tenho a convicção de que tudo isso que aqui foi 
dito são leviandades. E as denúncias contra o Promotor devem ser apuradas 
pela instituição a que pertence e pelo próprio Judiciário. 

Com relação à acusação a mim feita, de pertencer à "banda podre" da 
medicina, porque, com humor negro, na sexta-feira, pela manhã, recomendei 
ao Deputado que se cuidasse ao chamar a medicina de "máfia de branco", 
porque poderia ser vítima de alguma injeçãozinha letal, de tudo que disse em 
meu pronunciamento, naquela sexta-feira, nada foi retirado, pois já defendi 
casos piores nesta Casa. Sou homem, tenho 56 anos de idade, sou muito 
vivido e tenho muita quilometragem para retirar o que digo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - (- Lê:) 
"Bicha: designação comum a todos os vermes e répteis de forma comprida; 

sanguessuga; forma ou figura de dança em que todos os pares se enfileiram; 
fileira de pessoas; antigo corpo de tropas; mulher muito irritada; escaler da 
alfândega empregado na fiscalização; galão ou divisa na manga de um 
uniforme; brinquedo de criança que imita um lagarto; cobra, víbora; artefato 
pirotécnico que consiste num canudinho de papelão cheio de pólvora e 
munido de um pavio que, ao se queimar, faz estalar o canudinho; febre 
amarela; serpentina de alambique; fogo de artifício que rodopia pelo chão; 
hidra de lerna; grande dificuldade ou fazer diabruras". Quando me referi ao 
( ... ) que roubou R$84.000.000,00, falei do ( ... ), que tirava o sangue da 
população. E o sinônimo de( ... ) é( ... ). Não falei nenhum palavrão. 

* - Sem revisão do orador. 
( ... ) - Palavras expungidas por Decisão da Presidência proferida em 

23/3/2000. 
23 Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado à 1 a Fase, a Presidência 
passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questões de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, quero aproveitar a 

oportunidade para dizer que nós, do PT, temos o maior respeito pelo Dr. 
:g Célio de Castro. Por isso ele foi vice do nosso companheiro Patrus Ananais, 
. .;: e vários companheiros nossos participam de sua administração. Ele é uma 
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dizer que todos sabemos ler e que as palavras têm força dentro de um 
texto e de um contexto. Muitas são as palavras com quatro, cinco ou seis 
significados, que, ditas soltas, sem mais nem menos, não saberemos de que 
se trata nem o que significam. Lembramos que a palavra passa a ser 
compreendida dentro de um texto e de um contexto, sendo que esta Casa 
precisa zelar para que aqui não se ofenda a dignidade das pessoas e para 
que ela não seja aviltada por nenhum de seus membros ou nenhuma pessoa 
que passar por aqui. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, verifico que não há número 
suficiente para continuarmos a reunião. Solicito o encerramento da reunião. 

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e 
de amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 103/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 72 da 
Constituição Estadual, encaminhou à Assembléia Legislativa a Mensagem n° 
103/2000, mediante a qual solicita autorização para a elaboração de leis 
delegadas dispondo sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos 
estaduais e a reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das 
administrações direta e indireta do Poder Executivo. 

Compete a esta Comissão pronunciar-se acerca dos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais da matéria, nos termos do disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mensagem objeto deste parecer encontra amparo constitucional no art. 

72 da Carta mineira, o qual determina que as leis delegadas serão 
elaboradas pelo Governador do Estado, por solicitação à Assembléia 
Legislativa. Nos desdobramentos normativos desse artigo, representados 
pelo § 1° e por seus incisos I e 11, acham-se consignadas as matérias 
indelegáveis, como tais considerados os atos de competência privativa da 
Assembléia Legislativa, a matéria reservada a lei complementar e a 
legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem como a 
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carreira e a remuneração dos servidores de suas Secretarias. Por fim, 
veda-se a delegação legislativa sobre planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias e orçamentos. 

O § 2° do art. 72 determina que a delegação terá a forma de resolução da 
Assembléia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos de seu 
exercício. 

O § 3°, a seu turno, estabelece a possibilidade de a resolução determinar a 
apreciação do projeto governamental pela Assembléia Legislativa, quando, 
então, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

Confrontando a mensagem ora examinada com os dispositivos normativos 
mencionados, verifica-se que estão atendidos os pressupostos 
constitucionais para que haja a delegação legislativa solicitada pelo Chefe do 
Executivo. Com efeito, este pretende dispor legislativamente sobre a 
remuneração dos servidores públicos estaduais e a reestruturação de 
carreiras e de quadros de pessoal das administrações direta e indireta do 
Poder Executivo, questões que fogem ao rol de matérias indelegáveis a que 
alude a norma proibitiva constante no art. 72. 

À vista das considerações expendidas, pronunciamo-nos pela 
admissibilidade da delegação, cujo conteúdo e termos de exercício fixamos 
em projeto de resolução apresentado ao final deste parecer, conforme o 
comando constitucional contido no § 2° do art. 72 da Constituição do Estado. 

Nesta oportunidade, sugerimos a inclusão de dispositivo no referido projeto 
de resolução autorizando o Poder Executivo a incorporar o abono de 
R$45,00, previsto na Lei Delegada n° 38/97, aos vencimentos e aos 
proventos dos servidores de que trata o referido artigo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade da solicitação de delegação contida na Mensagem no 
103/2000, nos termos do seguinte projeto de resolução. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° ... 
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas 

dispondo sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais 
e a reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o_ Fica concedida ao Governador do Estado delegação de atribuições 

para proceder à revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e 
à reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo. 

Art. 2°- Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar o abono de R$45,00 
(quarenta e cinco reais), previsto no art. 10 da Lei Delegada n° 38, de 26 de 

~ 
~ 



setembro de 1997, aos vencimentos e aos proventos dos servidores de 
que trata o referido artigo. 
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Art. 3°- A delegação de atribuições constante nesta resolução estende-se 
até a data de 1 o de novembro de 2002. 

Art. 4°- Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 693/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 693/99, do Deputado Marco Régis, visa a declarar de 
utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário de Lelivéldia -
CEDECOL -, com sede no Município de Berifo. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para 
deliberaração conclusiva, conforme preceitua o art. 103, f, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade possui caráter educativo, assistencial e sociocultural. 

Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas, empreende ações 
visando resolver problemas relacionados com rede elétrica, saúde, moradia, 
transporte e fazer, buscando sempre zelar pela melhoria das condições de 
vida dos moradores de Lelivéldia. 

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela merece o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 693/99 com 

a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 29 de março de 2000. 
Ivo José, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 731/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo Canabrava, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário dos Bairros 
Agostinho Rodrigues, José Augusto e Adjacências, com sede no Município 
de ftabirito. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
e apresentou-lhe a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma sociedade civil de caráter beneficente, 

cultural, assistência! e de promoção humana. É relevante mencionar que ela 
coordena as obras e os movimentos sociais dos moradores dos bairros 
mencionados, articulando e desenvolvendo os prioritários. A formação e 
valorização do espírito comunitário é também um de seus objetivos. 

A entidade, pelo meritório trabalho que empreende, faz juz ao título 
declaratório de utilidade pública, que se pretende lhe seja outorgado. 

Cumpre-nos modificar a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, para incluir a sigla que integra o nome da entidade. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 731/99 com 

a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

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

Comunitário dos Bairros Agostinho Rodrigues, José Augusto e Adjacências -
ACOBARA, com sede no Município de ltabirito.". 

Sala das Comissões, 29 de março de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 728/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n° 728/99 objetiva 

alterar a redação do art. 111 da Lei n° 11.406, de 28/1/94 . 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/12/99, o projeto foi distribuído às 

comissões competentes para receber parecer, atendendo ao disposto no art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no tocante 
aos seus aspectos constitucionais e legais, fundamentado nos seguintes 
termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo alterar o disposto no art. 111 da Lei n° 

11.406, de 1994, o qual institui a Gratificação de Incentivo dos Serviços -
GIEFS - para os servidores dos Quadros de Pessoal da Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e da 
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Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG. . 'd aos 
N~s termos da proposição, essa gratificação também ~era ~oncedl a dual 

servidores da Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e da Un1vers1dade Esta 
de Montes Claros- UNIMONTES. . - 0 

Em um primeiro exame, observa-se que são servidores da adminl.str~?aa 
indireta do Poder Executivo, e que a concessão da GIEFS a eles 1mp IC ' 
necessariamente, acréscimo da respectiva remuneração. s 

Em face do princípio da separação e independência dos ~~d.e~~ ' 
consagrado na Constituição Federal, as normas de reserva da IniCia 1va 
legislativa são de observância compulsória pelos Estados membros. . _ d 

A Constituição Estadual, ao dispor, no art. 66, 111, "a", sobre a repartlçao e 
competências pertinente ao processo legislativo, reservou, privativarr:en~e, ~o 
Governador do Estado, além de outras matérias nela previstas, a cnaçao e 
cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional. ed a 
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei e 
Diretrizes Orçamentárias. 

Todavia, a Constituição Federal consagra no art. 5°, "caput", o princípio da 
igualdade, o qual deve ser aplicado quando se verificar um tratamento 
desigual para situações iguais. _ 

Ora, no caso em exame, os servidores da UNIMONTES e da FUNED estao 
recebendo tratamento desigual, uma vez que não foram estabeleci~os 
critérios diferenciados para eles com relação aos que já percebem a refenda 
gratificação, notadamente os servidores do HEMOMINAS e da FHEMIG. 

Com efeito, a GIEFS, nos termos da Lei n° 11.406, de 1994, é atribuí~a 
mensalmente ao servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de funçao 
pública, a partir de indicadores e critérios de avaliação, notadamente 0 

desempenho institucional, vinculado a metas de produtividade e de qualida~e 
na prestação de serviços pela unidade administrativa; a participaçao 
individual do servidor, vinculada ao seu esforço para a consecução das 
metas estabelecidas, à sua qualificação e à quantidade de trabalho 
efetivamente prestado. 

Trata, ainda, a lei supracitada do plano de avaliação, no âmbito de cad~ 
fundação, que terá como diretriz básica a perspectiva do usuário e sera 
aprovado por deliberação do respectivo Conselho Curador e homologado 
pela Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP. 

Finalmente, ressalte-se que o pagamento da GIEFS se dá em estrita 
consonância com a avaliação da participação individual do servidor, nos 
termos dos arts. 115 a 118 da Lei n° 11.406, de 1994, com recursos próprios 
da FHEMIG e do HEMOMINAS, para seus servidores. 

Observa-se, pois, a inexistência de qualquer condição diferenciada entre os 
servidores das fundações mencionadas e os servidores da FUNED e da 

-
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UNI MONTES. 

Nos termos em que é concedida a GIEFS, não há razão plausível para que 
esses servidores não tenham sido contemplados na mencionada Lei n° 
11.406, de 1994. 

Isso posto, apresentamos, ao final, a Emenda no 1, a fim de incluir na 
proposição dispositivo semelhante ao da Lei n° 11.406, de 1994, sobre o 
pagamento da GIEFS com recursos próprios da FUNED e da UNIMONTES. 

Pelas razões aduzidas, apresentamos a seguinte conclusão. 
Conclusão 

Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto 
de Lei n° 728/99 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - É da responsabilidade da FUNED e da UNIMONTES o 

pagamento da GIEFS com recursos próprios.". 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000 . 
Eduardo Daladier, Presidente- Maria Tereza Lara, relatora- Olinto Godinho 

- Agostinho Silveira - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 782/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto em epígrafe cria o 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Acúçar do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/12/99, a matéria foi distribuída a 
esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem por objetivo a criação do Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado de Minas Gerais. 
A Constituição da República atribui ao Estado o papel de agente normativo 

e regulador das atividades econômicas, conforme estabelece seu art. 17 4. 
Cabe a ele, ainda, fiscalizar, incentivar e planejar essas atividades. 

~ O projeto visa a garantir que o poder público atue de modo a incentivar e 
E apoiar o pequeno produtor de cana-de-açúcar do Estado. 
o 
~ O art. 187 da Carta Federal dispõe que a política agrícola será planejada e 
o executada com a participação dos setores produtivos. 
g Já a nossa Carta Estadual é mais abrangente, dispondo, em seu art. 247, 
·! que o Estado, entre outras ações, deve adotar programas de 
~ desenvolvimento rural visando a fomentar a produção agropecuária, 
~ organizar o abastecimento alimentar e promover o bem-estar do homem no 
~ 
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campo. 

O papel deste órgão colegiado se restringe ao exame dos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, cabendo às 
demais comissões a análise relativa a seu mérito. 

Desse modo, quanto à iniciativa, a matéria não está inserida entre as 
enumeradas pelo art. 66 da Constituição do Estado, que define os casos de 
iniciativa privativa. Assim, qualquer membro deste Poder está apto a iniciar o 
processo legislativo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 782/99. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Paulo Piau, relator - Olinto Godinho -

Agostinho Silveira- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 795/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 795/00 dispõe 
sobre o Programa de regularização e controle das ilhas fluviais e lacustres do 
Estado de Minas Gerais. 

Publicada em 18/2/2000, a proposição foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 795/2000 tem por objetivo regularizar as ocupações 

antrópicas nas ilhas fluviais e lacustres do domínio estadual e autorizar o 
Estado a delegar aos municípios o controle das ilhas com potencial de 
aproveitamento socioeconômico. Determina ainda a criação de comissão 
técnica na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável para promover estudos com vistas a definir as potencialidades de 
ocupação desses bens e o conseqüente impacto ambiental. 

As ilhas fluviais e lacustres formam o domínio patrimônio dos bens imóveis 
dos Estados membros, por força do art. 26, 11, da Constituição Federal. 

A dominialidade estadual sobre as ilhas fluviais e lacustres nos rios federais 
é matéria controvertida na doutrina e na jurisprudência. Hely Lopes Meirelles 
sustenta, em sua obra clássica "Direito Administrativo Brasileiro", serem 
essas bens do Estado, pertencendo à União apenas as dos rios e lagos 
limítrofes com Estados estrangeiros. Outra corrente entende que as ilhas 
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formadas ou que se formarem no álveo do rio são do domínio público e 
acompanham o rio na destinação prevista pela Constituição Federal. Em 
outras palavras, serão da União as ilhas dos rios federais, e serão dos 
Estados as formadas nos rios estaduais. Neste caso, tem-se a aplicação de 
um princípio do direito segundo o qual o acessório segue o principal. 

Importa observar, todavia, o Parecer n° P-025, de 2/3/83, da Consultoria-
Geral da República, aprovado pelo Presidente da República em 8/3/83, 
firmando o seguinte entendimento sobre a dominialidade das ilhas nos rios 
federais: 

" ... incluem entre os bens dos Estados e territórios as ilhas em rios que 
banham mais de uma unidade federada, quando não sejam situadas nas 
zonas limítrofes com outros países ou naquelas onde se faça sentir a 
influência das marés, tampouco a outro título tenham-se integrado no 
patrimônio da União". 

Esse parecer, emitido por ordem do então Presidente da República, teve 
em mira pôr cabo ao dissenso das manifestações da Consultoria Jurídica do 
Ministério da Agricultura e da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação 
ao assunto. 

É importante assinalar, também, que o parecer da Consultoria da República 
não sofreu alteração em face da Constituição Federal de 1988 e está em 
sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no 
Recurso Extraordinário n° 60.813-RJ, cuja ementa tem a seguinte redação: 

"Ilhas fluviais. 
I - Pertencem à União as ilhas fluviais, as situadas nas zonas de fronteiras 

ou naquelas águas federais em que se faz sentir a influência das marés 
(Constituição Federal de 1946, art. 34; Decreto-Lei n° 9.760/46, art. 1 0). 

11 - Nos rios internos e em zonas onde essa influência não se observar, as 
ilhas fluviais pertencem aos Estados em cujo território se situam, pois isso 
não só resulta a contrário senso do art. 34 da CF 1946, mas também da 
transferência expressa operada pelos Decretos Federais n° 21.234, de 1932, 
e no 22.658, de 1933. 

111 - Denega-se a vigência da lei não só quando se diz que não está em 
vigor mas também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao 
que nela está expresso e claro" (RT J, v. 48, p. 788/794 ). 

Portanto, a dominialidade dos Estados membros sobre as ilhas fluviais 
alcança aquelas situadas nos rios federais e, do mesmo modo, as ilhas 
lacustres em lagos federais, salvo se, por algum título hábil, não foram 
transferidas a terceiros. Diante disso, o Estado de Minas Gerais, caso o 
Projeto de Lei n° 795/2000 venha a ser convertido em lei, não poderá se 

g_ omitir quanto aos bens situados nos rios e lagos federais, uma vez que 
integram seu patrimônio imobiliário. 
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Outro ponto importante sobre o tema diz respeito à natureza jurídica de 

tais bens. Obviamente são públicos, se não foram transferidos aos 
particulares. A questão é saber se integram o patrimônio disponível ou 
indisponível do Estado. 

Caso estejam aplicados a serviço ou estabelecimento, serão bens de uso 
especial, sendo vedada sua alienação enquanto não forem desafetados. 
Também serão indisponíveis na hipótese prevista no § 5° do art. 225 da 
Constituição Federal, "in verbis": 

"Art. 225- ... 
§ 5°- São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 

por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais". 

No caso de terras devolutas, a regularização da posse deverá obedecer ao 
disposto na legislação específica. 

Conforme informação verbal da assessoria técnica do Gabinete do 
Deputado Pastor George, autor do projeto em tela, o Estado ainda não fez o 
levantamento de suas ilhas fluviais e lacustres. Não sendo conhecidas, existe 
a presunção de serem tais ilhas terras devolutas, nos termos da Lei n° 601, 
de 18/9/1850. São consideradas terras devolutas aquelas não transferidas 
aos particulares por documento hábil bem como aquelas não aplicadas a 
algum serviço público específico. Integram o patrimônio do Estado na 
condição de objeto de direito real disponível. Porém, essa disponibilidade 
somente será possível se não contrariar o mencionado artigo da Constituição 
Federal. 

Com a finalidade de sanar falhas do projeto, estamos apresentando, na 
conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 795/2000 na forma do Substitutivo n° 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre as ilhas fluviais e lacustres de domínio estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- As ilhas fluviais e lacustres de domínio do Estado e as áreas de 

ilhas que, em parte, sejam de domínio do Estado serão identificadas, 
demarcadas, cadastradas e destinadas, preferencialmente, à proteção dos 
ecossistemas naturais. 

Parágrafo único - Comissão técnica multidisciplinar, criada no âmbito do 
Poder Executivo, procederá ao levantamento dos aspectos jurídicos e 
ambientais das ilhas e das áreas referidas no "caput". 

Art. 2° - As ocupações antrópicas nas ilhas com potencial de 
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Parágrafo único - Quando a posse for insusceptível de regularização, o 
Estado deverá promover o reassentamento dos ocupantes não proprietários 
de imóvel rural ou urbano em terras públicas destinadas à reforma agrária ou 
em projetos de colonização, preferencialmente na mesma região. 

Art. 3° - O Estado poderá delegar aos municípios, mediante convênio, o 
controle e a exploração das ilhas com potencial de aproveitamento 
socioeconôm i co. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Paulo Piau, relator - Maria Tereza Lara -

Olinto Godinho - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 797/00 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em apreço, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
pretende instituir atendimento especial ao deficiente visual nas instituições 
bancárias do Estado de Minas Gerais. 

Publicado em 18/2/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 288, c/c o art. 201, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço objetiva criar mecanismos que possam 

proporcionar ao deficiente visual a possibilidade de estabelecer um 
relacionamento comercial com as instituições bancárias sem a presença de 
um procurador. 

Para tanto, justifica o autor da proposta, deverão as agências bancárias 
tornar disponíveis aos deficientes físicos contratos impressos em braile, bem 
como mecanismos de informática, entre eles o conhecido programa Dosvox. 

A Constituição da República, ao dispor sobre a família, a criança, o 
adolescente e o idoso, obriga o Estado, em seu art. 227, a promover 
programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de 
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do 
adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho 
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e aos serviços coletivos, 
com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

Embora exista legislação específica que prevê diversos mecanismos para a 
integração do deficiente na sociedade, o que se observa, por parte das 
instituições bancárias, é um verdadeiro atentado discriminatório, pois elas 
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não proporcionam aos deficientes a possibilidad_e de movi.ment~r
livremente suas contas bancárias, contrariando ate mesmo dispos1çoes 
constantes no art. 5° da Constituição Federal, no qual se encontram 
insculpidos os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. . . 

Em épocas remotas, entendia-se que o disciplinamento da at1v1dade 
bancária era privativo da União, que formula a sua política por meio do Banco 
Central do Brasil. 

No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, 
releva a prerrogativa até mesmo do município para dispor sobre matérias que 
digam respeito à segurança e aos direitos do consumidor de serviços 
bancários. 

Esta Casa Legislativa, por seu turno, já dispôs sobre o tema ao aprovar o 
projeto que resultou na Lei n° 10.837, de 27/7/92, que dispõe sobre o 
atendimento prioritário às pessoas aposentadas com mais de 65 anos, 
portadores de deficiência física, mulheres grávidas e lactantes, como também 
aos doentes graves nas agências e nos postos bancários estabelecidos no 
Estado. 

Com efeito, não apenas a proteção e a integração social das pessoas 
portadoras de deficiência, como também a defesa do consumidor, inserem-se 
no rol de competências comuns à União, aos Estados e ao Distrito Federal, 
por força do preceito constante no art. 24, VIII e XIV, da Constituição da 
República. 

A matéria deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, em obediência ao 
disposto no art. 61, XVIII, da Constituição mineira. 

Saliente-se inexistir vício no que tange à instauração do processo 
legislativo por iniciativa parlamentar, o que nos leva a opinar favoravelmente 
à proposição em apreço. 

Registre-se, por último, a pertinência da aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentamos, por estar mais adequado à técnica 
legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 797/00 na forma do seguinte 
Substitutivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Torna obrigatória a instalação em agências bancárias de máquinas que 

emitam documentos em braile 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As agências e os postos bancários do Estado ficam obrigados a 

instal~r mecanismos de informática e a emitir documentos em braile para o 
atendimento dos portadores de deficiência visual. 
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Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Agostinho 

Silveira- Olinto Godinho- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 798/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe visa 
a estabelecer condição para o funcionamento de câmaras de bronzeamento 
artificial. 

Publicado em 18/2/2000, foi o projeto distribuído preliminarmente a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

~ 
tl...JJ 

. Fundamentação 
E de conhecimento de todos que o bronzeamento artificial tem sido 

utilizado, cada vez mais, como um método de manter o tom de pele 
desejado. 

Conquanto esse sistema artificial possa ser considerado eficaz, a literatura 
médica especializada o tem considerado ofensivo à saúde, se utilizado 
indiscriminadamente. 

O que a proposição pretende é justamente minimizar esse problema, 
obrigando os estabelecimentos que oferecerem serviços de bronzeamento 
artificial a afixar em suas dependências, de forma destacada, o seguinte 
comunicado: "A Secretaria de Estado da Saúde adverte: o bronzeamento 
artificial pode causar câncer de pele". 

A Constituição da República estabelece, em seu art. 24, XII, que compete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
proteção e defesa da saúde. 

A Carta Magna dispõe, ainda, em seu art. 23, 11, que é da competência 
comum da União, dos Estados e dos municípios cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e garantia do portador de deficiência. 

Por seu turno, a Constituição do Estado, em seu art. 187, preconiza , "in 
verbis": 

"Art. 187 - As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e 
cabem ao Poder Público sua regulamentação, fiscalização e controle, na 
forma da lei. 

Parágrafo único - A execução das ações e serviços será feita pelo Poder 



Público e, complementarmente, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado". 
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Por se tratar de assunto que se enquadra no âmbito da legislação 
concorrente, esta Casa Legislativa dispõe de prerrogativa constitucional para 
examiná-lo, em conformidade com o comando do art. 61, XVIII, da Carta 
mineira. 

Assim, quanto à competência do Estado para legislar sobre o tema, não 
vislumbramos óbice de natureza jurídica à tramitação do projeto. 

Aliás, é importante destacar que o Estado de São Paulo já disciplinou a 
matéria por meio da Portaria n° 2, de 18/1/2000, da Divisão de Saúde do 
Centro de Vigilância Sanitária daquele Estado. Segundo o art. 5° desse 
diploma, os profissionais que aplicarem o método deverão observar, durante 
sua avaliação, o tipo de pele dos clientes, objetivando estabelecer riscos 
individuais; limitar o tempo de exposição, a partir do estabelecimento do tipo 
de pele, da investigação de lesões pré-neoplásicas pré-existentes e da 
vulnerabilidade familiar; a partir do conhecimento dos tipos e da intensidade 
das diversas fontes de raio ultravioleta A - UVA -, adaptá-las ao caso de cada 
cliente; fornecer outras orientações técnicas específicas, segundo as 
condições clínicas de cada cliente. A portaria especifica, também, que os 
médicos deverão fornecer aos clientes, por escrito, documento devidamente 
assinado e datado contendo as seguintes informações: o tempo máximo de 
exposição aos raios ultravioletas por sessão; o número máximo de sessões e 
a intensidade da fonte de raios UVA adequada para cada cliente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 798/2000. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Paulo Piau, relator - Maria Tereza Lara -

Olinto Godinho- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 799/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n° 799/2000 
dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo 
Sustentável no Estado de Minas Gerais. 

A matéria foi publicada no "Minas Gerais" de 18/2/2000 e distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade de matéria. 
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Fundamentação 

O Projeto de Lei n° 799/2000 autoriza o Poder Executivo a desenvolver, em 
parceria com as Prefeituras Municipais em cujo território haja recursos 
naturais e patrimoniais culturais que sejam objeto de visitação e turismo, uma 
"Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável". 
Nessa política deverão ser estabelecidos regras, instrumentos de gestão e 
recursos conjuntamente com os diversos setores sociais, econômicos e 
governamentais, com a finalidade de se garantir a preservação da 
biodiversidade. 

Ainda consoante o projeto, o Executivo deverá criar programas de 
incentivos fiscais e financeiros para as instituições públicas e privadas que 
comprovarem alguns pré-requisitos, entre os quais destacamos o 
direcionamento de investimentos no desenvolvimento da região, no âmbito da 
mencionada política, e o incentivo a pesquisa e implementação de processos 
que utilizem as denominadas tecnologias limpas. 

Do exposto, percebe-se que a proposição atua em duas frentes 
conjugadamente: turismo e meio ambiente. No turismo, quando procura 
incrementar essa atividade econômica, geradora de emprego e renda. Na 
área ambiental, na medida em que procura disseminar a atividade de turismo 
associada à idéia de proteção e preservação dos recursos naturais, sem 
prejuízo da manutenção da diversidade cultural. 

Quanto ao turismo, é tema a que a Constituição Estadual dedica dois 
artigos. O art. 242 veicula norma segundo a qual o Estado deve apoiar e 
incentivar o turismo como atividade econômica, reconhecendo-o como forma 
de promoção e desenvolvimento, social e cultural. Por sua vez, o art. 243 
determina que o poder público estadual deverá definir a política estadual de 
turismo, juntamente com o órgão colegiado representativo dos segmentos do 
setor. por meio da adoção, entre outras diretrizes e ações, de plano integrado 
e permanente, previsto em lei, para o desenvolvimento do turismo no Estado, 
observado o princípio da regionalização. 

Depreende-se dos citados artigos a necessidade de se planejar o turismo 
como um todo, isto é, elaborar um plano que contemple toda a atividade em 
que constem também planos menores para atender ao princípio da 
regionalização - e por que não dizer?- da especialização. 

Portanto, a Constituição proíbe o estabelecimento de políticas públicas 
setoriais de turismo não compreendidas no plano integrado e permanente 
para o desenvolvimento dessa atividade econômica no Estado . 

O projeto, a nosso ver, não atende às premissas constitucionais. A redação 
do "caput" do art. 1 o da proposição sugere a criação de várias políticas 
regionais autônomas de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo 
sustentável. 
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Observe-se a redação do mencionado dispositivo, textualmente: 
"Art. 1°- O Poder Executivo, em parceria com as Prefeituras Municipais em 

cujo território haja recursos naturais e patrimoniais culturais que sejam objeto 
de visitação e turismo, é responsável pela elaboração de uma Política de 
Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável". 

Esse texto permite o desenvolvimento de várias políticas para o ecoturismo 
e para o turismo sustentável, seja para cada município isoladamente, seja 
para um conjunto de municípios. Reconhecemos, entretanto, a possibilidade 
de se dar outra interpretação ao dispositivo em exame, a de que a política de 
desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável terá sua 
abrangência em todo o Estado. Mas essa interpretação é problemática. 
Admitindo-a, o princípio da regionalização da atividade turística, como 
determina a Constituição Estadual, seria violado. Em segundo lugar, em vez 
de termos um único plano integrado e permanente para o turismo como um 
todo, determinação também constitucional, teremos um segundo plano, 
voltado este apenas para o ecoturismo e o turismo sustentável. Como se 
observa, todas as interpretações contrariam o disposto na Constituição 
mineira. Cabe-nos lembrar que o art. 243 da Carta Estadual está 
regulamentado pela Lei n° 12.398, de 12/12/98, que dispõe sobre o Plano 
Mineiro de Turismo e dá outras providências, em perfeita harmonia com os 
comandos constitucionais aplicáveis à espécie. De acordo com essa lei, o 
Estado deverá adotar várias ações estratégicas para o setor, como 
programas e projetos específicos, entre eles a proteção e a utilização 
sustentada do patrimônio natural. Além disso, essa lei obriga o Estado a 
concentrar suas ações no planejamento global, outorgando ao Conselho 
Estadual de Turismo - CET - a competência para aprovar os planos, 
programas e projetos relacionados com a formulação e a execução da 
política estadual de desenvolvimento do turismo. 

Destarte, o projeto, da forma como está concebido, encontra óbice à sua 
tramitação nesta Casa. 

Para expurgar a mácula apontada e aproveitar algumas medidas contidas 
na proposição não reguladas a contento na lei em vigor, estamos 
apresentando, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 799/2000 na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 

Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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O art. 3° da Lei no 12.398, de 12 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
"Art. 3°- ............................................ . 
XI - desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável. 
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso XI deste artigo, entende-se por 

desenvolvimento do ecoturismo a implementação de visitação controlada aos 
ambientes naturais de preservação da biodiversidade e por desenvolvimento 
do turismo sustentável os programas voltados à implementação de visitação 
controlada aos ambientes naturais de conservação da biodiversidade e à 
preservação do patrimônio histórico e cultural, em localidades que 
apresentem crescimento socioeconômico. 

§ 2° - Os projetos e programas de desenvolvimento do ecoturismo e do 
turismo sustentável definirão diretrizes e normas para: 

I - compatibilizar as atividades de ecoturismo e turismo sustentável com a 
preservação da biodiversidade e a prevenção da degradação do 
ecossistema, considerando-se, especialmente: 

a) o uso sustentável dos recursos naturais, evitando seu esgotamento; 
b) a redução de resíduos gerados, bem como seu tratamento e destinação 

final; 
c) a manutenção das diversidades natural e cultural; 
d) a capacidade de visitação que não comprometa o ecossistema; 
e) a capacidade de circulação de pessoas e veículos na área e a adoção 

de sistemas de rodízio de trilhas; 
11- estabelecer entre os seguintes segmentos sociais: 
a) iniciativa privada, compreendendo os serviços turísticos em geral e o 

comércio; 
b) comunidade, compreendendo a população local e a flutuante; 
c) poder público; 
d) organizações não governamentais, nacionais e estrangeiras; 
111 - conscientizar, capacitar e estimular a população local para a atividade 

de ecoturismo e turismo sustentável. 
§ 3° - A obtenção de linhas de crédito e dos demais incentivos previstos 

nesta lei fica condicionada à aprovação dos planos municipais ou privados de 
gestão de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável pela 
Empresa Mineira de Turismo- TURMINAS:". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - lrani Barbosa, relator - Maria Tereza Lara -

Paulo Piau - Agostinho Silveira - Olinto Godinho. 
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-O Sr. Presidente despachou, em 28/3/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do falecimento do 

Sr. Benedito Mendonça, ocorrido em 24/3/2000, na cidade de Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência à Casa do falecimento de 
Elias Gonçalves Souza, ocorrido em 27/3/2000, no Município de Matias 
Cardoso.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Márcio Kangussu, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. José Rodrigues, ocorrido em 27/3/2000, no Município de Teófilo Otôni. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 124a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/3/2000 
Presidência do Deputado José Braga 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 903 a 
915/2000 - Projeto de Resolução n° 916/2000 - Requerimentos n°S 1.230 a 
1.234/2000 - Proposição Não Recebida: Projeto de Lei do Deputado Gil 
Pereira - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos 
Municipais e do Trabalho e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Gil Pereira e 
Ivo José - Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Oradores 
Inscritos: Discurso do Deputado Amilcar Martins- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a 
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão de 
Representação para as Festividades de Aniversário de Chico Xavier - CPI do 
Fundo SOMMA - Leitura de Comunicações - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Roberto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite 
- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Ronaldo Canabrava - Sandoval Coelho - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14h10min, 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 
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da ata da reunião anterior. 
13 Parte 

13 Fase (Expediente) 
Ata 
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- O Deputado Rêmolo Aloise, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Vice-Governador Newton Cardoso (2), agradecendo o convite para 
participar da reunião especial em comemoração aos 69 anos de fundação da 
Sociedade Mineira de Engenheiros e do 11 Encontro Nacional das Frentes 
Parlamentares do Cooperativismo. 

Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, encaminhando 
informações expedidas pelos setores competentes dessa Pasta relativas a 
pedido feito pelo Deputado João Leite, a propósito de solicitação apresentada 
pelo Sr. Rui Pedro Ferreira. 

Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, informando que foi 
designado o Bel. Renato Patrício Teixeira para substituir o Subcorregedo_r 
Arlindo Coutinho Júnior no auxílio aos trabalhos da CPI do Narcotráfico. (- A 
CPI do Narcotráfico.) 

Do Sr. Geraldo Rezende, Secretário de Indústria, Comércio, agradecendo o 
convite para participar do ciclo de debates da Comissão Interestadual 
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Ivan Carlos de Andrade, Prefeito Municipal de Tombos, 
agradecendo o convite para participar da reunião especial em comemoração 
aos 69 anos de fundação da Sociedade Mineira de Engenheiros. 

Do Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA -, encaminhando, em atenção a requerimento do 
Deputado Dimas Rodrigues, informações sobre as providências que vêm 
sendo tomadas para o combate às pragas que atacam as culturas, 
especialmente a do gafanhoto. 

Do Sr. Hérzio Bottrel Mansur, Presidente da Fundação de Arte de Ouro 
Preto - FAOP - (2), agradecendo o convite para o Ciclo de Debates Nossas 
Águas, Nossa Vida e para a reunião especial em comemoração dos 69 anos 
da Sociedade Mineira de Engenheiros. 

Do Sr. Gerson de Britto Mello Boson, Reitor da UEMG, encaminhando 
exemplar do relatório pedagógico do Programa de Qualificação Profissional 
dessa Universidade, relativo a 1999. (-À Comissão do Trabalho.) 
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Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 

Econômica. Federal, notificando a liberação de recursos federais para o 
Estado.(- A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Manoel Antônio de Almeida, Presidente do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba - CREA-PB -, agradecendo 
o convite para a reunião especial em comemoração dos 69 anos da 
Sociedade Mineira de Engenheiros. 

Do Sr. Geraldo José Gomes, Secretário Adjunto de Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda, encaminhando informações sobre 
empresas de transporte aéreo.(- Anexe-se ao Requerimento n° 68/99.) 

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão 
do Fundo Nacional de Assistência Social, informando da transferência de 
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social de Minas Gerais. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Guerra Lages, Presidente da Associação Médica de Minas 
Gerais, apresentando cumprimentos à Assembléia e especialmente à sua 
Comissão de Saúde pelo trabalho realizado.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte, cumprimentando a Casa pela instalação da 
Agência Conjunta PROCON e Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa 
Portadora de Deficiência e do Idoso. (- À Comissão de Defesa do 
Consumidor.) 

Do Sr. Alcis Félix Pereira, Secretário da Loja Maçônica Estrela 
Uberabense, agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à 
maçonaria. 

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

participar das atividades da CIPE-Rio Doce. 
Dos Srs. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, e Marcelo 

de Araújo Rodrigues, Diretor da ECT no Estado, agradecendo o convite para 
o Ciclo de Debates Sistema de Execução das Penas. 

Do Sr. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo convite para a 
solenidade em homenagem à Sra. Rebecca Brown. 

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, agradecendo o convite para as 
comemorações alusivas aos 500 anos do descobrimento do Brasil. 

Dos Srs. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal, e José Hugo Marton, do 
Município de Mariana, agradecendo convite para o grande debate nacional 
sobre recursos hídricos. 

Do Sr. Edson Soares, Prefeito Municipal de Teófilo Otôni, agradecendo o 
convite para o Debate Público Responsabilidade Civil dos Agentes de 
Viagem e Profissionalização do Turismo em Minas. 
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Dos Srs. Altary de Souza Ferreira Júnior, Prefeito Municipal de 

Congonhas, e Otomar Vivian, Deputado à Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, agradecendo o convite para o Ciclo de Debates Nossas 
Águas, Nossa Vida. 

Dos Srs. Edson Gonçalves Soares, Elias José Ferreira, Francisco Carlos 
Chico Ferramenta Delfino e Hilda Borges de Andrade, Prefeitos Municipais, 
respectivamente, de Teófilo Otôni, Coromandel, lpatinga e Arcos, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração aos 69 
anos da Sociedade Mineira de Engenheiros. 

Do Sr. Marcelo de Araújo Rodrigues, Diretor da ECT no Estado, 
agradecendo o convite para a exposição Testemunhos da Presença 
Portuguesa em Minas Gerais. 

Do Sr. João Batista Soares, de Piumhi, agradecendo convite para evento 
realizado por esta Assembléia Legislativa. 

CARTÕES 
Do Sr. Luiz Moreira, Deputado Federal, agradecendo o convite para a 

homenagem à Sra. Rebecca Brown. 
Do Sr. Sávio Quintão, Prefeito Municipal de Nova Era, agradecendo o 

convite para as comemorações alusivas aos 500 anos de descobrimento do 
Brasil. 

Dos Srs. Luiz Sérgio Saraiva, Reitor da UFV; José Dalton Vital da Silva, 
Prefeito Municipal de Martinho Campos; José Leandro Filho, Prefeito 
Municipal de Ouro Preto; Victor Motta, Diretor Regional do SENAI-MG, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração aos 69 
anos de fundação da Sociedade Mineira de Engenheiros. 

Dos Srs. Sávio Quintão, Prefeito Municipal de Nova Era; Axel Sorensen, 
Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas; e Juderlande da Costa 
Zanelli, Diretor 11 da 38a SRE, Ubá, agradecendo o convite para o grande 
debate nacional sobre os recursos hídricos. 

Do Gen.-de-Bda. Carlos Roberto Reis de Moraes, Comandante da 4a Bda. 
lnf. Mtz. (2), agradecendo os convites para o Ciclo de Debates Sistema de 
Execução das Penas e a abertura da exposição Testemunhos da Presença 
Portuguesa em Minas Gerais. 

Dos Srs. Jader Pinto de Campos Figueiredo, representante do IBAMA em 
Minas Gerais, e Gen.-de-Div. Rômulo Bini Pereira, Cmt. da 4a RM e 4a DE, 
agradecendo o convite para a inauguração da agência conjunta do PROCON 
e da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência e do Idoso. 

Dos Srs. Jader Pinto de Campos Figueiredo, representante do IBAMA em 
Minas Gerais, e Ronaldo Resende, Secretário Adjunto do Planejamento e 
Coordenação Geral, agradecendo o convite para participar do ll Encontro 
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Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo. 

Do Sr. Roberto Cerqueira, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes 
e Obras Públicas, agradecendo o convite para participar das atividades da 
CIPE - Rio Doce. 

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° 903/2000 

Dispõe sobre a colaboração do poder público estadual com o Município de 
Belo Horizonte na implantação e manutenção do Projeto Eixo Cultural Rua da 
Bahia Viva. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado fornecerá meios e recursos destinados à colaboração 

com o Município de Belo Horizonte na implantação e manutenção do Projeto 
Eixo Cultural Rua da Bahia Viva, instituído pela Lei Municipal n° 7.620, de 12 
de dezembro de 1998. 

Art. 2° - O Projeto Eixo Cultural Rua da Bahia Viva tem por objetivo 
preservar, revitalizar, reabilitar, promover e divulgar a memória e o patrimônio 
cultural, artístico, histórico, simbólico, urbanístico, turístico, paisagístico e 
ambiental da Rua da Bahia Viva. 

Art. 3°- O Eixo Cultural Rua da Bahia Viva compreende: 
I - o sistema viário formado pela Rua da Bahia, em toda a sua extensão, 

Pelo trecho da Rua Carangola entre a Avenida do Contorno e a Rua 
Primavera, pelos trechos das ruas adjacentes que interceptam os 
anteriormente citados, entre as esquinas formadas por esses logradouros e a 
esquina imediatamente consecutiva, incluindo-se toda a porção dos 
quarteirões lindeiros a esse sistema, conforme consta no mapa anexo à Lei 
Municipal n° 7.620, de 12 de dezembro de 1998; 

11 -a Praça Rui Barbosa; 
111- a Praça da Liberdade; 
IV - o Parque Municipal América Renée Gianetti; 
V- o Viaduto Santa Tereza, em toda a sua extensão, bem como a área sob 

sua projeção. 
Art. 4° - As ações do Estado serão coordenadas por uma comissão 

constituída pela Secretaria de Estado de Cultura, composta por 
representantes de órgãos e entidades que atuam na área de cultura e atuará 
em parceria com o órgão municipal responsável pelo projeto. 

Art. 5° - Compete à Comissão Consultiva Estadual, em seu âmbito de 
atuação: 
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I - propor aos órgãos estaduais competentes a aprovação de projetos 

de obra, recuperação e restauração de equipamentos, mobiliário, praças e 
imóveis localizados na área objeto desta lei; 

11 - incentivar a implantação e fiscalização de projetos pró-memória, 
educativos e culturais a serem executados na área sob sua jurisdição e com 
elas cooperar; 

111 - emitir parecer, quando consultada, sobre as ações e normatizações 
sugeridas pelos órgãos estaduais e municipais aos co-participantes do 
projeto; 

IV - propor a entidades particulares a promoção de eventos ligados à área 
cultural, educativa, turística, de lazer e de recreação na porção territorial 
abrangida pela presente lei; 

V - pleitear os serviços de competência estadual necessários ao zelo e à 
manutenção física e operacional e à harmonia das edificações, mobiliários e 
equipamentos urbanos do Eixo Cultural Rua da Bahia Viva. 

Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Márcio Cunha 
Justificação: O Projeto Eixo Cultural Rua da Bahia Viva procura resgatar a 

história do centro histórico de Belo Horizonte. Além disso, tem uma 
importância fundamental na preservação do que ainda resta de seu conjunto 
arquitetônico, que vem sendo destruído no decorrer do tempo pela 
especulação imobiliária desenfreada. Ademais, o projeto tem um forte apelo 
econômico, comercial e turístico que pode transformar Belo Horizonte em 
uma cidade referência na preservação de seus bens culturais. 

Como dizia Rômulo Paes, o grande poeta da cidade, a sua vida era "subir 
Bahia e descer Floresta", tal a sua importância como espinha dorsal de Belo 
Horizonte, verdadeiro coração da cidade. 

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

PROJETO DE LEI N° 904/2000 
Altera a Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA- e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 3° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, passa a 

vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII: 
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"Art. 3°- .................................................................................. . 
XVIII- veículo utilitário com mais de quinze anos de fabricação.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1° de janeiro do exercício financeiro posterior. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Paulo Piau 
Justificação: O legislador mineiro, em outras oportunidades, já isentou do 

IPVA os veículos que contassem mais de 1 O anos de fabricação, situação 
essa que prevaleceu por alguns anos. Tal medida era justificada pelo custo 
operacional da cobrança do tributo, que muitas vezes era superior à 
arrecadação, tendo-se em vista que seu valor é calculado com base no valor 
patrimonial do veículo. 

Mais recente, a isenção do pagamento do IPVA para os veículos com mais 
de 15 anos de fabricação estava contemplada na Lei Estadual n° 11.508, de 
27/6/94, que deixou de ter validade em virtude da Lei n° 12.735, de 30/12/97. 

A argumentação do Governo para o retorno do recolhimento tributário era a 
necessidade de se buscar o equilíbrio das finanças do Estado e a intenção de 
se retirar de circulação veículos antigos, seguindo o modelo de políticas de 
trânsito adotadas em alguns países do exterior. 

A administração pública estadual do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina optaram por isentar os veículos com mais de 1 O anos de fabricação, 
e São Paulo, por sua vez, o fez em relação aos veículos com mais de 20 
anos. 

Entretanto, de forma mais restritiva, propomos conceder a isenção do 
recolhimento com certa reserva, ou seja, alcançando apenas o proprietário de 
veículo automotor da categoria utilitário com mais de 15 anos de fabricação. 

Ninguém tem carro com mais de 15 anos de uso por opção, mas porque é 
o que seu poder aquisitivo permite. Além do mais, diz-se do veículo utilitário 
aquele automóvel resistente, como o jipe ou a camioneta, em geral de tração 
elevada, empregado no transporte de mercadorias, sobretudo na zona rural. 

A volta do imposto para os proprietários de veículos antigos, diante da 
dificuldade financeira na atual conjuntura econômica, nos faz refletir e nos 
sensibilizar com a condição dos proprietários de veículos utilitários que o 
possuem como instrumento e até mesmo ferramenta de seu trabalho, 
imprescindível para manter e melhorar o seu orçamento familiar. 

Por seu turno, a Constituição da República, refletindo no capítulo da ordem 
tributária o princípio da capacidade contributiva, assegura que o contribuinte 
será tratado de acordo com sua capacidade econômica. É o que determina o 
art. 145, § 1°, da mencionada Constituição, "in verbis": "Sempre que possível, 
os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
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econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". 

Por tais considerações, conclamamos nossos pares a apoiar este projeto, 
dado o seu relevante interesse para a sociedade. 

- 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° 905/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 

Distrito de Fidalgo, com sede no Município de Pedro Leopoldo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Distrito de Fidalgo, com sede no Município de Pedro Leopoldo. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de 

Fidalgo é uma sociedade civil constituída em 6/8/86, no Município de Pedro 
Leopoldo. Sua finalidade é exercer a filantropia mediante o atendimento aos 
anseios e necessidades da população carente ligados à proteção da família, 
da infância, da maternidade, da adolescência e da velhice; ao combate à 
fome e à pobreza; à cultura; à melhoria das condições de habitação e 
transporte e ao fomento à especialização profissional. 

Além de salientar a relevância de seus trabalhos, cumpre-nos esclarecer 
que a entidade atende aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.972, de 
27/7/98, para que possa ser honrada com o pretendido título declaratório de 
utilidade pública. 

Com esses apontamentos, estamos confiantes de que os colegas 
parlamentares haverão de prestar incontinenti apoio à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 906/2000 
Declara de utilidade pública a Loja Simbólica Umbral Sagrado no 004, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Simbólica Umbral 
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Sagrado n°004, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Wanderley Ávila 
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Justificação: A Loja Simbólica Umbral Sagrado no 004 é uma entidade que 
presta serviços de assistência social, estimulando a prática da solidariedade 
e o desenvolvimento da consciência moral em seus afiliados. 

Pela documentação anexa, pode-se constatar que a Loja preenche os 
requisitos necessários para ser declarada de utilidade pública, título que vai 
contribuir para que seu trabalho benemérito se faça em parceria com órgãos 
do Estado. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 907/2000 
Declara de utilidade pública a Instituição Animadora da Solidariedade -

IANSOL -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Animadora da 

Solidariedade - IANSOL -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de março de 2000. 
Ivo José 
Justificação: A Instituição Animadora da Solidariedade - IANSOL -, fundada 

em 12/2/96, é uma entidade civil de caráter assistencial e filantrópico, que 
tem como finalidade primordial a geração de emprego e renda com 
manutenção de escola profissionalizante de artesanato, amparo a deficientes 
físicos, idosos, ex-dependentes de drogas, ex-detentos e desamparados em 
geral, beneficiando famílias e comunidades carentes. 

Em vista disso, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a 
justa reivindicação da instituição. 

- 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 908/2000 
Dispõe sobre o atendimento especial a doadores regulares de sangue em 

repartições públicas, Bancos, casas de espetáculos, estádios, postos da 
CEMIG, da COPASA-MG, da TELEMAR e da TELEMIG Celular. 

Art. 1°- Fica assegurado aos doadores regulares de sangue o atendimento 
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especial, em guichês específicos, nas repartições públicas, nos Bancos, 
nas casas de espetáculos, nos estádios, nos postos da CEMIG, da COPASA-
MG, da TELEMAR e da TELEMIG Celular. 

Art. 2° - Consideram-se doadores regulares de sangue, para cumprimento 
do artigo anterior, as pessoas registradas em hospitais e bancos de sangue e 
que portarem documento oficial que comprove sua condição. 

Art. 3° - O documento comprobatório da condição de doador regular de 
sangue será emitido pelos hospitais e bancos de sangue devidamente 
autorizados pela Secretaria de Estado da Saúde. 

Parágrafo único - O documento a que se refere este artigo terá a validade 
de 365 dias e será renovado a cada período, desde que comprovada a 
condição de doador regular de sangue. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: O estoque de sangue em hospitais e bancos de sangue 

encontra-se cada vez mais baixo, deixando-nos preocupados e apreensivos. 
No momento de uma cirurgia que necessita transfusão, os familiares do 

paciente ficam em pânico na procura de pessoas que possam doar o sangue 
necessário. 

O Estado tem feito campanhas com o objetivo de conscientizar e influenciar 
os doadores, mas, mesmo assim, as doações continuam insuficientes. 
Acrescente-se ainda o fato de que, com o surgimento da AIDS, o cidadão 
leigo tem grande receio de doar sangue e só aceita fazê-lo quando é para 
sua própria família. 

O projeto em questão tem o objetivo de dar um incentivo, ainda que 
pequeno, sem ônus para o Estado, aos doadores de sangue. Esperamos 
que, com sua aprovação e com a divulgação que naturalmente acontecerá 
após sua implantação, possa aumentar o número de doadores regulares. 
Mantendo-se o estoque em níveis desejáveis, o cidadão terá uma 
preocupação a menos em momentos já difíceis de sua vida, como paciente 
ou membro da família deste. Pela oportunidade e pelo grande sentido social 
da proposta, espero contar com o apoio de meus ilustres pares para sua 
aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 909/2000 
Dispõe sobre fabricação de medicamentos genéricos pela Fundação 
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Ezequiel Dias- FUNED. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Poder Executivo destinará à Fundação Ezequiel Dias - FUNED -

50% (cinqüenta por cento) do percentual do lucro líquido resultante da 
exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais, conforme o disposto no 
art. 4° da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, alterado pelas Leis n°s 
7.857, de 18 de novembro de 1980, e 9.924, de 20 de julho de 1989. 

Parágrafo único - O recurso estabelecido no "caput" será utilizado na 
aquisição de matéria-prima para a fabricação, pela instituição, de 
medicamentos genéricos necessários às atividades de órgãos estaduais, 
instituições públicas, autarquias e outras, bem como para o atendimento a 
estabelecimentos particulares. 

Art. 2°- O recurso previsto no art. 1° desta lei será concedido por tempo 
limitado, até que a atividade se torne auto-sustentável. 

Parágrafo único - A utilização dos recursos indicados no "caput" será 
detalhada na prestação de contas encaminhada ao Conselho Fiscal da 
FUNED, órgão de fiscalização financeira e contábil da entidade, cuja 
composição é definida no art. 18 do Decreto n° 15.616, de 16 de julho de 
1973. 

Art. 3° - No prazo de trinta dias contados da data da publicação desta lei, a 
FUNED se cadastrará junto ao Ministério da Saúde para a fabricação de 
medicamentos genéricos, bem como para a aplicação de testes que 
comprovem a bioequivalência de medicamentos dessa categoria. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de março de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justiticação: A Lei dos Medicamentos Genéricos, promulgada há um ano, 

em vigor a partir de janeiro do corrente ano, já pode ser considerada uma 
significativa vitória social do País, no momento em que os primeiros desses 
medicamentos chegam às farmácias. 

Se no Brasil acontecer o que ocorreu nos Estados Unidos e na maioria dos 
países europeus, o preço dos medicamentos deve apresentar uma queda de 
30 a 55% nos próximos quatro anos. 

A aplicação dessa lei possibilitará ao consumidor, cada vez mais 
sacrificado quando da compra de medicamentos, a liberdade de pesquisar, a 
partir do que foi receitado pelo médico, a alternativa menos dispendiosa para 
cuidar da própria saúde e da de seus dependentes. 

Do ponto de vista comercial, a grande diferença de preços entre os 
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medicamentos genencos e os ongmais se deve às consideráveis 
despesas realizadas pelos grandes laboratórios com pesquisas e publicidade 
em torno dos nomes de fantasia, naturalmente embutidas no custo final da 
mercadoria. 

Do ponto de vista terapêutico, os medicamentos genéricos produzem no 
organismo o mesmo efeito que os remédios de marca comercial, também 
chamados de originais. Não se trata de trocar um medicamento por outro 
diferente que produza um efeito parecido, mas sim de substituí-lo por uma 
formulação exatamente idêntica, com a mesma substância, cuja ação. no 
organismo é igual à do original. Muda apenas a embalagem, que trara o 
nome do princípio ativo do medicamento. 

'Jara ser registrado como genérico, o medicamento passa por uma bateria 
testes para comprovar sua bioequivalência, ou seja, para atestar que a 
;:Jcidade e a velocidade de absorção da substância no organismo são as 
.smas do remédio original. Esses testes são caros - custam de 

3$80.000,00 a US$10.000,00 cada um - e demorados, já que, por 
;nquanto, apenas quatro instituições no País foram cadastradas pelo 
Ministério da Saúde para fazê-los: Universidade Federal de Campinas -
UNICAMP -, Universidade de São Paulo - USP -, Universidade do Ceará e 
Instituto Noel Nutels, no Rio de Janeiro. E é exatamente isso que poderá 
atrasar a chegada de mais genéricos ao mercado. 

Com a aprovação da Lei dos Medicamentos Genéricos, os laboratórios 
multinacionais fabricantes dos originais se mobilizaram, buscando não perder 
uma fatia importante do mercado, e se posicionam como prováveis 
produtores de genéricos, que certamente trariam embutido no preço o alto 
custo publicitário do produto. 

Desde 1973, Minas Gerais conta com a Fundação Ezequiel Dias - FUNED -
, entidade de direito privado que goza de grande respeito e credibilidade 
nacionais pela excelência do trabalho desenvolvido, e que tem como uma de 
suas competências legais "elaborar e fabricar produtos biológicos, profiláticos 
e medicamentos necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições 
públicas, autárquicas e outras, bem como de estabelecimentos particulares" 
(Decreto n° 15.611, de 16/7/73, art. 3°, V). 

Apoiada pelo Governo, a FUNED reuniria amplas condições de participar, 
em parceria com o Ministério da Saúde, do processo de aceleração da 
produção de medicamentos genéricos, assim como da aplicação de baterias 
de testes para a comprovação da bioequivalência de produtos dessa 
categoria, o que viria a beneficiar a todos os cidadãos, notadamente aos de 
baixa renda. 

A citada participação da FUNED em relação aos medicamentos genéricos 
representaria o posicionamento de Minas Gerais em um momento histórico 
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da saúde da Nação, aliviando o cidadão das grandes arbitrariedades a 
que vem sendo submetido pela indústria farmacêutica multinacional, em uma 
batalha em que o grande beneficiado seria o consumidor, motivo pelo qual 
solicito aos nobres pares a aprovação do projeto que ora apresentamos. 

- 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° 910/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio 

Machado- ASPARMA -, com sede no Município de Machado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pescadores e 

Amigos do Rio Machado- ASPARMA -, com sede no Município de Machado. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 27 de março de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: A Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Machado -

ASPARMA -, fundada em 22/10/96, é uma entidade civil sem fins lucrativos 
que tem caráter associativo, cultural e técnico-científico de âmbito regional, 
com vistas a desenvolver uma política conjunta com entidades públicas e da 
sociedade para a preservação e a recuperação do rio Machado e seus 
afluentes. Para a realização desses objetivos, a ASPARMA fundamenta-se 
no cumprimento das legislações federal, estadual e municipal específicas e 
de caráter conservacionista. A Associação também promove campanhas de 
conscientização, junto a escolas e a outros segmentos da comunidade, da 
necessidade de manter o rio Machado isento de fontes poluidoras como: 
resíduos industriais, lixo urbano, garimpo poluente, assoreamento geral, 
dragas e outros agentes de poluição. Estimula a criação de viveiros para a 
preparação de mudas e o reflorestamento de espécies silvestres e frutíferas, 
a fim de serem plantadas na nascente e nas margens do rio Machado e nas 
nascentes dos seus afluentes. 

A Associação objetiva ainda a preservação paisagística da bacia do rio 
Machado e para isso promove campanhas institucionais para despertar a 
consciência da comunidade para as questões ambientais. Pelo trabalho e 
pelo esforço que a ASPARMA de Machado vem realizando em prol da 
população local e dos municípios adjacentes, solicitamos aos companheiros 
parlamentares a aprovação deste projeto de lei. 

- 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 I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 911/2000 

Declara de utilidade pública a Conferência Nossa Senhora de Fátima da 
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Rio Paranaíba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Conferência Nossa Senhora 

de Fátima da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Rio Paranaíba. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2000. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: A referida Conferência, fundada em 1991, tem por finalidades 

precípuas zelar pela saúde da comunidade, combater a fome e a pobreza, 
desenvolver programas agrícolas e promover atividades técnicas ligadas ao 
manuseio de diversas culturas, bem como eventos sociais, recreativos e 
esportivos, visando ao bem-estar da comunidade. 

Além do mais, a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas à 
concessão do título declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 912/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro Morro da 

Mina e Adjacências, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina do 

Bairro Morro da Mina e Adjacências, com sede no Município de Conselheiro 
Lafaiete. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de março de 2000. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Associação Feminina do Bairro Morro da Mina e 

Adjacências, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, é uma entidade 
civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade colaborar no planejamento 
de obras de beneficência e assistência social, bem como lutar pela melhoria 
das condições de vida dos moradores do bairro e adjacências. A Associação 
foi fundada em 1996 e vem promovendo atividades sociais, culturais e 
desportivas. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 913/2000 
Reconhece como Estância Hidromineral a localidade de Águas de 

Contendas, no Município de Conceição do Rio Verde. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica reconhecida como Estância Hidromineral a localidade 

denominada Águas de Contendas, distrito do Município de Conceição do Rio 
Verde. 

Art. 2° - A Estância Hidromineral de Águas de Contendas compreende uma 
área de 34.000m2 (trinta e quatro mil metros quadrados}, constituída pelo 
Parque das Águas, onde se localizam as fontes de águas carbogasosas, 
delimitada por uma poligonal que tem um vértice a 172,97m (cento e setenta 
e dois metros e noventa e sete centímetros) no rumo verdadeiro de 8°23'17" 
NE (oito graus, vinte e três minutos e 17 segundos nordeste) de um ponto, no 
passeio de jusante da ponte sobre o córrego Contendas. A partir desse 
vértice, tem os seguintes lados e rumos verdadeiros: 170m (cento e setenta 
metros) na direção 60°14'04" NW (sessenta graus, catorze minutos e quatro 
segundos noroeste); 200m (duzentos metros) na direção 29°46'01" NE (vinte 
e nove graus, quarenta e seis minutos e um segundo nordeste); 170m (cento 
e setenta metros) na direção 60°14'04" SE (sessenta graus, catorze minutos 
e quatro segundos sudeste); 200m (duzentos metros) na direção 29°46'01" 
SW (vinte e nove graus, quarenta e seis minutos e um segundo sudoeste), 
onde encontra o vértice inicial. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de março de 2000. 
Aílton Vilela 
Justificação: As primeiras informações sobre as águas minerais de Águas 

de Contendas datam de 1720, quando surgiram comentários sobre seu 
potencial medicinal, o que transformou o local em atração. 

Em 1869, o Conselheiro Francisco de Paula Mayrink iniciou a exploração 
das fontes, e, em 1884, o imperador Dom Pedro 11, acompanhado da família 
imperial e de diversos membros da corte, visitou a área onde hoje se 
encontra o Parque das Águas de Contendas. 

A partir de 1904, o Estado de Minas Gerais passou a controlar as fontes 
dos complexos hidrominerais de Caxambu e Contendas, após obter a 
transferência dos direitos minerários, até então em poder do Conselheiro 



"",, 

914 
Francisco de Paula. Em 1996, a Companhia Mineradora de Minas Gerais 
- COMIG - arrendou, por meio da Concorrência Pública no 3/96, o complexo 
hidromineral de Cotendas à SUPERFONTE - Indústria, Comércio e 
Exportação, que imediatamente iniciou pesquisas detalhadas no local. 

Para melhorar a oferta de água do parque, a SUPERFONTE, durante os 
estudos que realizou, perfurou um poço tubular profundo, que apresentou 
uma produção de 8.0001 de água por hora, com qualidade e propriedades 
idênticas àquelas das fontes naturais. Dessa forma, a empresa poderá dar 
início imediato ao engarrafamento das águas minerais Contendas sem 
prejuízo do bom funcionamento do Parque, onde poderão continuar a ocorrer 
as atividades de recreação hídrica de contato. 

É importante lembrar que Conceição do Rio Verde, município sede do 
Distrito de Águas de Contendas, faz parte do Circuito das Águas do Sul de 
Minas, localizando-se próximo das cidades de Caxambu, São Lourenço, 
Cambuquira e Lambari. Por isso, é dotada de uma boa estrutura para o 
atendimento ao turismo, incluindo-se hotéis, boas vias de transporte e, 
fundamentalmente, história e um povo hospitaleiro, com abundante mão-de-
obra treinada para o atendimento aos usuários de suas águas minerais. 
Como se vê, atende totalmente os pré-requisitos da Lei n° 13.459, de 2000, 
que regulamenta o reconhecimento das estâncias hidrominerais no Estado. 

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

PROJETO DE LEI N° 914/2000 
Dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que empreguem 

trabalhadores presos e egressos, na forma que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído incentivo fiscal para pessoas jurídicas com domicílio 

no Estado que destinem ao menos 3% das vagas para trabalhadores presos 
e egressos. 

§ 1°- No caso de empresas que instalem oficinas em presídios de regime 
fechado, o incentivo será concedido de acordo com o número de 
trabalhadores empregados. 

§ 2° - O incentivo fiscal de que trata esta lei consistirá no recebimento de 
certificados expedidos pelo poder público, correspondentes ao valor do 
incentivo, por parte da pessoa jurídica que atender ao disposto no "caput" e 
no § 1° deste artigo, tudo na forma a ser fixada em decreto do Poder 
Executivo. 

§ 3° - Os certificados poderão ser usados para pagamento dos seguintes 
impostos: I - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, nos termos do art. 155 da 
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Constituição Federal; 11 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores, até o limite de 15% do valor devido, a cada incidência, que 
poderá ser ampliado progressivamente, segundo o número de empregados, 
conforme for estabelecido por decreto do Poder Executivo. 

§ 4° - Os certificados serão expedidos mediante apresentação de relação 
circunstanciada dos trabalhadores relacionados no art. 1°, acompanhada de 
documentos de comprovação da relação de trabalho, de sua duração e dos 
pagamentos efetuados. 

§ 5°- Tendo em vista que a população atingida caracteriza-se por grande 
mobilidade e rotatividade, admitir-se-á, para os fins desta lei, que os índices 
do "caput" e do§ 1° deste artigo sejam compostos por média aritmética do 
número de trabalhadores presos ou egressos nos últimos 12 meses. 

§ 6° - O Poder Executivo fixará o limite máximo do incentivo a ser 
concedido a cada beneficiário, e o montante total de incentivos deverá ser 
previsto na elaboração do projeto de lei orçamentária. 

Art. 2° - O direito ao benefício de que trata esta lei depende de prévia 
inscrição junto ao órgão competente, no caso dos trabalhadores sob sua 
competência, e de comunicação ao juízo das execuções criminais de cada 
comarca, para fins de cadastro e fiscalização. 

§ 1° - Para os fins desta lei, cada comarca manterá cadastro próprio das 
empresas e dos trabalhadores presos e egressos que cumprem ou 
cumpriram suas penas ou estão em liberdade condicional sob a fiscalização 
da vara de execuções criminais local. 

§ 2° - Qualquer alteração na situação prisional ou processual do 
trabalhador preso ou liberado condicionalmente será comunicada 
imediatamente ao empregador pela instituição encarregada de sua custódia 
ou fiscalização. 

§ 3° - O empregador comunicará imediatamente a extinção da relação de 
trabalho ao juízo das execuções criminais da comarca ou ao juízo de 
execuções criminais a que estiver afeto o estabelecimento penal em que está 
recolhido o trabalhador ou o que seja competente para a fiscalização do 
livramento condicional. 

§ 4° - O juízo de execuções criminais de cada comarca transmitirá a 
informação ao órgão competente, no caso dos trabalhadores sob sua 
competência. 

Art. 3° - Os certificados de que trata o § 2° do art. 1 o desta lei terão prazo 
de validade de um ano a contar de sua expedição, com seus valores 
corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis na correção do tributo. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da_::; Reuniões, 27 de março de 2000. 
Durval Angelo 
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Justificação: O trabalho do condenado, além de um direito, é considerado 
pela Lei de Execução Penal, capítulo IV, como dever social e condição de 
dignidade humana. É condição para o cumprimento de pena em regime 
aberto e para o livramento condicional. Com relação aos dois últimos casos, 
a comprovação do exercício de ocupação lícita é exigida para que não se 
revogue o livramento condicional ou para que o sentenciado cumprindo pena 
em regime aberto não sofra regressão de regime. Cumpre lembrar, 
finalmente, que a Lei de Execução Penal permite o trabalho externo também 
aos presos em regime fechado. O que ocorre na prática, todavia, é que o 
trabalho nos presídios é escasso e, por sua organização, natureza ou 
qualidade, passa muito longe dos parâmetros estabelecidos no art. 28 da 
referida lei. 

No tocante aos sentenciados que cumprem pena em regime semi-aberto, 
as experiências de trabalho externo têm muitas vezes criado conflitos com o 
movimento sindical, já que alguns empregadores, valendo-se das vantagens 
de uma mão-de-obra ainda não protegida pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, têm preferido contratar trabalhadores presos em detrimento dos 
trabalhadores livres, bem como têm utilizado a mão-de-obra de presos 
durante movimentos grevistas. Além disso, não são observadas, em relação 
aos trabalhadores presos, as exigências de higiene e segurança no trabalho 
e no transporte, o que vem motivando o Ministério Público do Trabalho a 
promover medidas judiciais contra o Estado, que acabam por constituir ônus 
para os cofres públicos. A ação do Ministério Público no que diz respeito às 
numerosas irregularidades e ilegalidades existentes no âmbito do trabalho e 
do trabalhador preso vem estimulando, também, a ação dos órgãos 
competentes, a fim de corrigir tais aspectos. 

A tendência, portanto, é normatizar as relações de trabalho nas prisões 
fechadas e semi-abertas, o que, num primeiro momento, poderá representar 
um desestímulo às empresas que hoje oferecem trabalho nesse setor ou 
àqueles que pretendam fazê-lo. 

Nesse contexto, a criação de um incentivo é importante para que não se 
perca o trabalho existente nem se desestimulem ofertas futuras aos 
trabalhadores presos em regimes fechado e semi-aberto. 

No que se refere ao trabalhador em regime aberto, em livramento 
condicional e egresso, o projeto vem cristalizar um anseio da própria 
sociedade: o de que, voltando a seu seio, o sentenciado também volte a ser 
um cidadão trabalhador, não constituindo novamente ameaça à segurança de 
seus concidadãos. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos 

Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, 
ele o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 915/2000 
Dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos ativos e 

inativos e de pensionistas do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os militares, os servidores públicos ativos e inativos e os 

pensionistas da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais 
receberão, mediante opção, seus vencimentos, soldos e proventos por meio 
das cooperativas de economia e crédito mútuo constituídas de acordo com a 
Lei Federal n° 5. 764, de 16 de dezembro de 1971, à qual sejam filiados. 

Parágrafo único - Os militares, os servidores públicos ativos e inativos e os 
pensionistas deverão encaminhar requerimento formal ao órgão responsável 
pelo pagamento da folha de pessoal de seu órgão ou entidade, indicando a 
cooperativa e o número da conta-corrente em que deverão ser efetuados os 
créditos. 

Art. 2° - Aplicam-se às cooperativas de crédito os mesmos critérios de 
remuneração pelos serviços prestados estabelecidos para as demais 
instituições bancárias. 

Art. 3o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4o- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a 

contar de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da~ Reuniões, 28 de março de 2000. 
Durval Angelo 
Justificação: As cooperativas são empresas de propriedade coletiva, 

administradas e fiscalizadas pelos próprios cooperados, tendo por finalidade 
proporcionar-lhes benefícios mútuos, sendo as pessoas proprietárias 
usuárias dos serviços prestados. 

As características do cooperativismo são a adesão livre, a permanência 
voluntária, a participação nas obras (lucros) de acordo com o investimento 
efetivado, os direitos iguais, a prestação de serviços com taxas mais 
atraentes, ao passo que, no sistema capitalista, as taxas são exorbitantes, e 
o lucro é canalizado para poucas pessoas, que são proprietárias do 
empreendimento, o sistema bancário, inclusive. 

O atual Banco, agente arrecadador dos tributos e das receitas do Estado e 
pagador dos vencimentos e proventos dos servidores, obtém lucro de cerca 
de R$19.000.000,00 por ano somente com taxas de manutenção de conta-
corrente e remuneração por crédito efetuado aos servidores. 

Se esses recursos forem direcionados para as cooperativas dos servidores 
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do Estado, indiretamente estará havendo aumento de vencimentos, 
permanecendo os recursos nos limites do Estado. Ademais, por meio da 
política adotada pela cooperativa, poderá haver investimentos direcionados 
para a solução de problemas sociais. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 916/2000 
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas 

dispondo sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais 
e a reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de atribuição 

para proceder à revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e 
à reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar o abono de 
R$45,00 (quarenta e cinco reais), previsto no art. 10 da Lei Delegada n° 38, 
de 26 de setembro de 1997, aos vencimentos e aos proventos dos servidores 
de que trata o referido artigo. 

Art. 3° - A delegação de atribuição constante nesta resolução estende-se 
até a data de 1° de novembro de 2002. 

Art. 4°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
Comissão de Constituição e Justiça 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
W 1.230/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja apresentado voto 

de congratulações com o Sr. Murilo Paulino Badaró, por seu livro "Milton 
Campos- o Pensador Liberal".(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.231/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja apresentado voto 
de congratulações com o Sr. Vítor Montenegro Wanderley Júnior, Diretor-

. Gerente do Grupo Tércio Wanderley, pela instalação de mais uma usina no 
Estado. 

N° 1.232/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja apresentado voto 
de congratulações com a Sra. Sara Malaco, por sua brilhante atuação frente 
à gerência regional de vendas da TAP Air Portugal em Minas Gerais. (-
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Distribuídos à Comissão de Turismo.) 

N° 1.233/2000, do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja formulado 
apelo ao Comandante-Geral da IV Brigada de Infantaria Motorizada de Juiz 
de Fora, objetivando impedir a desativação do 55° Batalhão de Infantaria em 
Montes Claros.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.234/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando sejam 
enviados ofícios ao Secretário de Meio Ambiente, aos Presidentes da 
Fundação Estadual de Meio Ambiente e do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas e ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas, solicitando-lhes 
informações sobre o protocolo a ser firmado entre essas instituições relativo a 
processo de licenciamento ambiental.(- À Mesa da Assembléia.) 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N° 

Dispõe sobre o acesso gratuito de idosos aos locais de exibição de 
programação cultural e esportiva. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - É obrigatório, nos locais de exibição cultural ou eventos esportivos 

promovidos, co-promovidos, patrocinados ou co-patrocinados pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais, a reserva de um percentual de 5% (cinco por 
cento) de lugares que serão destinados ao acesso gratuito de pessoas idosas 
com idade igual ou superior a sessenta anos. 

Art. 2° - Os beneficiários desta lei devem retirar os ingressos com uma 
antecedência mínima de 48 horas do inicio das exibições ou dos eventos. 

Art. 3° - Não e permitida a cobrança de qualquer taxa extra aos 
beneficiários desta lei, por parte das administrações dos locais ou dos 
eventos. 

Art. 4° - Os responsáveis pelos locais onde ocorram os eventos ou 
exibições, devem proporcionar fácil acesso e acomodações próximas ao local 
do espetáculo. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 2000. 
Gil Pereira 
Justificação: Sabemos que grande parte dos idosos não têm acesso a 

eventos esportivos ou culturais por falta de condições financeiras, e não por 
desinteresse ou falta de motivação, como muitos podem presumir. Este 
projeto visa a satisfazer a necessidade dos idosos interessados em eventos 
esportivos e culturais, e, entre outras coisas, resgatar a cidadania da terceira 
idade, através do lazer e da cultura. 



- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada 
Maria Olívia. 

Comunicações 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 
Assuntos Municipais e do Trabalho e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Gil 
Pereira e Ivo José. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não há "quorum" para continuarmos os nossos trabalhos. Portanto, solicito o 
encerramento desta reunião. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, gostaria de solicitar de V. 
Exa. a recomposição de "quorum", a fim de que a Assembléia demonstre 
para a população de Minas Gerais a sua vontade de continuar trabalhando, 
discutindo e votando os projetos de interesse do povo mineiro. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados, portanto, há 

"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, é com enorme apreensão e perplexidade e - por que não dizer? -
com indignação que subo, mais uma vez, à tribuna desta Assembléia 
Legislativa, em virtude dos últimos acontecimentos no âmbito do Governo 
Itamar Franco. 

Para que as pessoas possam entender a razão de minha indignação e 
perplexidade, basta citar os termos colocados hoje, no debate, no âmbito do 
Governo. "Farsante, farsa deplorável, armação inaceitável, farsa sob a 
responsabilidade do Governador, com a cumplicidade de pessoas até então 
tidas e havidas como incapazes de tanta leviandade. Tenho informações 
sobre uma série de irregularidades no Governo mineiro". Estas são palavras 
do, até pouco tempo, Secretário da Saúde, Dr. Armando Costa. 

A isso, acrescentam-se os comentários de alquns artigos hoje publicados 
no "Diário do Comércio", de amigos do Gov,:rnador Itamar Franco: "O 
Governo de Itamar é uma erosão". Ao que responde o Governador 
pessoalmente: "É uma chantagem com propósitos inconfessáveis, e 
desconfia o Governador da lassidão mental de algumas pessoas" - referindo-
se, evidentemente, ao ex-Secretário Armando Costa. 

Ainda de alguns amigos e aliados mais próximos, comensais do Palácio da 
Liberdade, gostaria de citar suas palavras. O Senador Roberto Requião, que 
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tem sido figura freqüente em Minas Gerais, nos últimos tempos, comensal 
do Palácio da Liberdade, o qual tem freqüentado esta Assembléia Legislativa 
todas as vezes que precisa de alguém para falar mal do Governo Federal ou 
de qualquer pessoa - o que é uma especialidade do Roberto Requião -, um 
aliado querido do Governador Itamar Franco, referiu-se à demissão de 
Armando Costa como um grande erro, um erro grosseiro, e exige desculpas 
públicas do Governador, ao que acrescenta um Líder do PMDB na Câmara 
Federal: já havia chamado a atenção dos seus colegas do PMDB de Minas 
Gerais sobre o comportamento errático do Governador. É o que acrescenta a 
análise de um cientista político, professor da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Carlos Ranulfo: "o temperamento errático do Governador". 

É o que acrescenta também um aliado de Itamar Franco, Deputado do 
PMDB, Sérgio Miranda, quando declara ter tido uma surpresa negativa e 
acrescentando as muitas falas dos Deputados Estaduais mineiros. Cito uma 
delas: "O Governador não cumpriu qualquer compromisso com o PMDB 
desde que assumiu o cargo". 

Quero lamentar que o resultado dessa briga, dessa lavagem de roupa suja 
0 Governador tenha tomado ao pé da letra. Ele tomou literalmente a nossa 
denúncia de que roupa suja lava-se em casa, quando estávamos 
denunciando aquela licitação fajuta na FHEMIG por entregarem a lavagem 
das roupas dos hospitais a uma empresa de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 

O Governador Itamar Franco tomou ao pé da letra a denúncia da Oposição 
e está efetivamente promovendo uma grande lavagem de roupa suja dentro 
do Palácio da Liberdade. 

O que quero dizer a todos os Deputados e a todos que me ouvem é que 
isso não me surpreende. Isso não é novidade para todos os mineiros e para 
todos os brasileiros que não têm memória curta e se lembram da trajetória do 
Governador Itamar Franco, um Governador que não tem compromisso, um 
político que não tem compromisso com a coerência, com partidos políticos, 
não tem compromisso com ninguém, apenas com seu projeto político 
pessoal. 

Foi do MDB, do PMDB; largou o PMDB para se candidatar ao Governo de 
Minas pelo PL, contra Newton Cardoso, hoje seu Vice-Governador. Depois, 
larga o PL, vai para o PRN, ser candidato a Vice-Presidente de Collor de 
Melo, que todos lembramos o desastre que foi. Depois, larga o PRN, volta 
para o PMDB, para se candidatar novamente ao Governo de Minas. Agora, 
mais uma vez, larga o PMDB, deixando um rastro de brigas de toda natureza. 
Brigou com Newton naquela vez e agora é aliado político e amigo dele. Na 
época, foi defendido publicamente na campanha na televisão por Pimenta da 
Veiga, por quem hoje diz nutrir um ódio enorme. Em 1989, é salvo do 
ostracismo político. Era um cadáver insepulto da política brasileira e é salvo 
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por Fernando Collor de Melo. No entanto, logo depois da eleição, se 
esquece que também foi beneficiário do esquema de corrupção que elegeu 
Collor de Melo e rompe com ele. Em seguida, ele na Presidência, teve 
Fernando Henrique Cardoso como Ministro da Fazenda, que salvou o 
Governo Itamar Franco - todos sabem os indicadores econômicos, e desafio 
qualquer pessoa a me contestar. Na Presidência de Fernando Henrique 
Cardoso, reinvidica e recebe uma Embaixada em Portugal, que passa a não 
servir. Quer uma Embaixada na OEA e rompe também com Fernando 
Henrique Cardoso. Ao assumir o Governo de Minas, antes mesmo da sua 
posse, rompe com Silas Brasileiro, um Secretário que foi sem nunca ter sido, 
porque votou junto com o Governo Federal no Congresso Nacional. Rompe 
com Genésio Bernardino, também do PMDB, pela mesma razão. Depois, 
vem essa sucessão de demissões de Secretários de Estado. Não é preciso 
lembrar que muitos deles são nossos colegas. Rompe com o Senador José 
de Alencar, uma das peças fundamentais na sua eleição. Passa um pito no 
Presidente desta Casa, no nosso colega Anderson Adauto, dizendo, de 
público, pelos jornais, que foi o responsável pela eleição de Anderson 
Adauto, que não tinha nenhum voto. Rompe com Armando Costa, 
culminando com esse processo. 

Mas não pára aí. Desrespeita o PDT, um partido que o defende aqui com 
lealdade, tendo-lhe prometido a Secretaria de Esportes e não tendo cumprido 
a promessa. Prometeu depois a Secretaria de Meio Ambiente. O Deputado 
Marcelo Gonçalves afirmou isso de público e está aí para afirmar para quem 
quiser ouvir. Foi prometida a Secretaria de Meio Ambiente, o que também 
não foi cumprido. 

Até mesmo o PT, que é o mais leal dos aliados do Governador Itamar 
Franco... A presença no secretariado de Tilden Santiago foi graças à 
intervenção cirúrgica de urgência da Direção Nacional do PT, da Direção 
Estadual do PT, e sabe-se lá de quem mais. O Deputado Marcelo Gonçalves 
brincou que até o Papa entrou nessa negociação. O Secretário Tilden 
Santiago permanece Secretário, mas esvaziado e humilhado, porque o 
Governador o interpelou com aquela sua maneira simpática, com aquela sua 
maneira respeitosa de interpelar as pessoas, querendo saber sobre a 
questão do lixo atômico em Minas, na cidade de Caldas. 

Desrespeitou o Secretário Adjunto e ainda permanece lá, mas sem poder 
mexer uma palha na Secretária de Meio Ambiente, uma área também 
evidentemente esvaziada. O resultado disso todos estamos vendo. O Estado, 
o Governo de Minas Gerais está paralisado, imobilizado e estrangulado por 
essa crítica política provocada pelo Governador Itamar Franco. 

Não se houve falar em um único ato administrativo a favor da população de 
Minas Gerais há muitos meses. Na minha avaliação pessoal, acho que isso 
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ocorre ao longo de todo esse Governo. Isso acontece porque o 
Governador Itamar Franco só cuida dos seus interesses pessoais e de suas 
brigas. Não assumiu ainda o Governo de Minas. Como se isso não bastasse, 
trata-se também de um Governo imobilizado por um mar de lama de 
denúncias de corrupção que não param de chegar. 

Perguntaria aos Deputados como farão com o Vice-Governador Newton 
Cardoso, que acabou de afirmar, em entrevista ao jornal "O Tempo", que 
estaria voltando com o Secretário Maurício Guedes, com o Bortoletti e toda 
equipe. Ontem, finalmente, foi revelado o resultado daquela auditoria feita 
pelo Governo do Estado, pelo Auditor Ayrton Maia, com participação do 
CREA, da Sociedade Mineira dos Engenheiros e com técnicos de outros 
órgãos, reconhecendo que 2/3 das obras do Sul de Minas não tinham caráter 
emergencial determinado pela Lei n° 8.666. Será que S. Exa. vai brigar 
também com o Vice-Governador? Demitir, não pode. Só poderia solicitar o 
"impeachment". 

Essa crise de denúncias não pára. Os nossos gabinetes da Oposição e as 
redações dos jornais de Minas Gerais viraram "SOS Denúncia". Recebemos 
tantas denúncias que temos de filtrá-las para apurar o que é sério e o que 
não é, porque há muitas denúncias irresponsáveis. Enfim, Minas Gerais está 
paralisada. Na frase do Deputado Antônio Júlio - e abro aspas -: "A bem da 
verdade, Minas está parada. Esse Governo não fez ainda uma obra sequer", 
publicada hoje nos jornais de Minas Gerais. 

Como se isso não bastasse, ainda no Ministério, que deve ter 
independência e autonomia para as suas ações, está uma grande confusão. 
Ontem, pela manhã, quem ouviu a Rádio Itatiaia ouviu claramente que uma 
Procuradora foi chamada às pressas à casa do Procurador-Geral, que estava 
ameaçando renúncia e suicídio. O que significa isso? 

Quero terminar a minha fala dizendo: Governador Itamar Franco, o 
Governo de V. Exa. é uma vergonha, mas basta, respeite a opinião pública e 
o povo que o elegeu. Pare com essa conversa de ficar de briguinha de fundo 
de quintal e briguinha de cozinha. Assuma as suas responsabilidades perante 
o Estado; assuma o Governo de Minas Gerais. Foi para isso que V. Exa. foi 
eleito. Não foi para ficar nesse mar de lama, nessa briga de comadre e nessa 
futrica que desrespeita a todos nós, mineiros. E muito menos para ficar 
insinuando namoro com uma Tenente, sua auxiliar direta, de recrutamento 
amplo, de ficar andando de mão dada, desrespeitando essa oficial, aos 
beijinhos e abraços. É um desrespeito a todos os mineiros. Exigimos, nós, 
Deputados, que o Governador Itamar Franco assuma o Governo de Minas 
Gerais e comece a enfrentar os graves problemas de nossa população. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

*-Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o 

inciso XX do art. 82 do Regimento Interno, designa a seguinte Comissão de 
Representação para as festividades de aniversário de Chico Xavier a se 
realizar no dia 2 de abril em Uberaba: Deputados Anderson Adauto, Elbe 
Brandão, Paulo Piau, Sargento Rodrigues e Wanderley Ávila. 

A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de Inquérito, para, no 
Prazo de 120 dias, Apurar as Possíveis Irregularidades na Execução de 
Obras Municipais Financiadas com Recursos do Fundo SOMMA, doravante 
denominada CPI do Fundo SOMMA. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio 
Cunha; suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Amilcar Martins; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PFL: efetivo -
Deputado Rêmolo Aloise; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PL: 
efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Pastor George; pelo PT: 
efetivo - Deputado Ivo José; suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo 
PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Glycon 
Terra Pinto; pelo PPS: efetivo- Deputado Luiz Menezes; suplente - Deputado 
Marco Régis. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 323 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.17 4/2000, do 
Deputado Carlos Pimenta; 1.176 e 1.208/2000, do Deputado Ambrósio Pinto; 
e do Trabalho - aprovação, na 34a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 
132 e 708/99, do Deputado Ambrósio Pinto; 198/99, do Deputado Wanderley 
Ávila; 709/99, do Deputado Mauri Torres; 713/99, do Deputado Antônio Júlio; 
750/99, do Deputado Cristiano Canêdo; e 766/99, do Deputado Dimas 
Rodrigues; e do Requerimento n° 1.200/2000, das Comissões do Trabalho e 
de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Ivo José -
indicando a Deputada Maria Tereza Lara para substituir o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão como membro efetivo da CPI do Sistema Financeiro (Ciente. 
Designo. À Área de Apoio às Comissões e cópias às Lideranças.). 

Questão de Ordem 
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O Deputado João Paulo- Sr. Presidente, foi constituída uma comissão 

de sindicância, da qual fiz parte, para averiguar a distribuição de recursos 
pelo BDMG, do Projeto SOMMA, aos municípios. No decurso dos trabalhos, 
constatou-se a necessidade de mais tempo para maior verificação. 
Requeremos à Mesa que convertesse a comissão em CPI, aproveitando-se 
seus membros. Encontro-me surpreso porque V. Exa. acaba de ler a 
composição da CPI sendo que dela meu nome não consta. Dirijo-lhe esta 
questão de ordem para que me seja dado um esclarecimento. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Paulo que, 
para a designação da referida comissão, agiu de acordo com o Regimento, 
recebendo as indicações feitas pelos respectivos Líderes dos partidos. 
Assim, o nome do Deputado não figura na comissão porque não foi indicado 
pelo Líder de seu partido. 

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os 
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 horas, para a 
especial, também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA yga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/3/2000 
Presidência do Deputado Gil Pereira 

~ 
~ 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: Ata; discurso do Deputado 
Amilcar Martins; questão de ordem; discurso· do Deputado João Leite; 
aprovação- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Questões de ordem - Discurso 
do Deputado Amilcar Martins - Questões de ordem - Suspensão e reabertura 
da reunião - Questões de ordem - 2a Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 58; discurso do Deputado Hely Tarqüínio; questões de 
ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de 
"quorum" para discussão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.320; designação de relator; emissão de parecer pelo 
relator; questões de ordem; chamada para recomposição do número 
regimental; inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo 
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Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz 
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen -
Rogério Correia- Ronaldo Canabrava- Sebastião Costa- Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 20h1 Omin, 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. 

13 Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, a ata que acaba de ser lida 
não reflete, com exatidão, o que aconteceu na reunião desta tarde. Gostaria 
de levantar uma questão de ordem da maior importância para o 
funcionamento do Poder Legislativo. O Regimento tem sido desrespeitado de 
maneira reiterada por essa Presidência. Não continuaremos a aceitar esse 
desrespeito. A ata que acaba de ser lida não contempla as questões que 
foram levantadas ao longo da reunião, que passo a discutir. O Deputado Hely 
Tarqüínio, na condição de Líder do PSDB, no uso das prerrogativas que lhe 
confere o Regimento Interno da Assembléia, durante a 1 a Fase da reunião 
desta tarde, solicitou a palavra pelo art. 70, que estabelece: "Será facultado 
ao Líder, em caráter excepcional, usar da palavra, pelo tempo que o 
Presidente da Assembléia prefixar, a fim de tratar de assunto relevante e 
urgente, ou responder a crítica dirigida à Bancada ou ao Bloco Parlamentar a 
que pertença ( ... ) A palavra somente será concedida, em ambas as fases da 
Ordem do Dia, depois de discutidas ou votadas as matérias nelas 
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constantes". 

O art. 22 determina o desenvolvimento da reunião pública e estabelece que 
a ordem do dia divide-se em duas fases, a saber: 

"a) 1a fase: das 15h15min às 16h15min: 
1) comunicações da Presidência; 
2) pareceres; 
3) requerimentos; 
b) 2a fase: das 16h15min em diante: 
1) propostas de emenda à Constituição; 
2) veto a proposição de lei e matéria assemelhada; 
3) projetos; 
4) pareceres de redação final;". 
Ora, o Líder do PSDB, na estrita observância do Regimento Interno, 

aguardava o término da votação dos requerimentos constantes da 1a Fase da 
Ordem do Dia, para fazer seu pronunciamento, como determina o § 2° do art. 
70, quando o Presidente, inesperadamente, ao constatar que não havia 
"quorum" para a votação, passou para a 2a Fase da Ordem do Dia, 
descumprindo o preceito regimental e cassando a palavra do parlamentar. 
Quero frisar para todos os Deputados desta Casa: cassando a palavra de um 
Líder de partido desta Casa. Como não se havia ainda, Sr. Presidente, 
esgotado o prazo destinado àquela fase, restou inexplicado para o Plenário o 
motivo de tal procedimento. 

Em vista do exposto, solicitamos a V. Exa. que reitere o correto 
entendimento dos dispositivos citados, para que não paire, jamais, nenhuma 
dúvida quanto ao mandamento de que a palavra deve ser concedida ao 
Líder, quando este a solicitar pelo art. 70, desde que dentro do prazo 
regimental, na mesma fase em que for solicitada. Hoje, à tarde, mais uma 
vez, fomos vítimas da violência dessa Presidência, da Mesa Diretora da 
Assembléia, que não quer dar a palavra à Oposição nesta Casa, ou seja, não 
quer que os Deputados da Oposição venham, de público, falar das mazelas 
desse desgoverno do Governador Itamar Franco e de todos os problemas 
existentes. Estritamente em função disso, foi-nos cassado o direito de uso da 
palavra neste parlamento. Não seremos coniventes com esse tipo de 
procedimento autoritário e desrespeitoso dessa Presidência, que deve 
escutar muito bem a orientação por parte da assessoria, pois não 
concordaremos com esse tipo de comportamento. Exigimos que a 
Presidência se manifeste, de maneira clara, sobre o que aconteceu esta 
tarde. Queremos que essa posição fique registrada na ata e nos anais da 
Assembléia Legislativa, para que o povo de Minas Gerais saiba do 
desrespeito aos Deputados nesta Casa, sobretudo aos Deputados da 
Oposição, que não têm nem mais o direito de subir a esta tribuna. 
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Para que V. Exa. tenha noção do que estou dizendo, digo que tentei me 

inscrever como orador e fiquei em décimo lugar. Depois, tentei apartear 
pessoas, falar no tempo das lideranças e discutir o Regimento, mas não me 
deixaram abrir a boca na reunião desta tarde. Não vamos conviver com isso. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Pedi questão de ordem, e questão de ordem 

precede a outras coisas. Regimentalmente, a questão de ordem precede, Sr. 
Presidente. Acredito que os nobres colegas da Oposição saibam disso. A 
questão de ordem, em qualquer debate, em qualquer parlamento, ou reunião 
sindical, precede, porque é uma questão relacionada à ordenação dos 
trabalhos. 

Gostaria de deixar bem claro que estávamos aqui presentes, e o que 
aconteceu na parte da tarde foi totalmente correto. Tínhamos mais de 26 
parlamentares e não tínhamos 39 para votação. A questão principal - e aí 
seria importante que a Presidência esclarecesse -, que é o processo de 
votação, que exigiria para aquele requerimento 39 votos, não 
necessariamente implicava a existência desse número para a discussão. Isso 
é que é importante. 

O Deputado que me antecedeu na intervenção está se sentindo acha 
perseguido, acha que ninguém permitiu que falasse, mas até Deputados do 
PSDB fizeram uso da palavra, e esse Deputado sabe é gritar, gritar, gritar. 
Foi Secretário por quatro anos, para mostrar se queria realmente moralizar 
alguma coisa, para vigiar o que foi errado no Governo corrupto anterior, e 
agora vem falar, intervir, querendo, de alguma forma, até desacreditar a 
presidência dos trabalhos. 

Isso não é verdade. Acho que a questão principal é a exigência de 39 votos 
para o processo de votação do requerimento. Isso seria exigido também no 
processo de encaminhamento dos requerimentos. O encaminhamento de 
requerimentos implicaria isso também. 

Talvez tenha se preocupado, durante os últimos anos, em só querer apoiar 
o Governo, dizer "sim, senhor" a tudo, fechar os olhos a tantas 
irregularidades e corrupção, e agora está abrindo os olhos num momento um 
pouco tarde. 

Então, gostaria que essa questão de ordem fosse respondida. Se a 
exigência de termos os 39 para a votação do requerimento não implicaria que 
o próprio processo de encaminhamento exigisse a presença de 39 
Deputados. Essa é a questão. E olha o fogo do Palácio das Artes. Olha o 
rabo de palha aí. Olha o rabo de palha aí ... 

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

O Deputado João Leite - O Deputado Durval Ângelo usou a palavra sem 
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dizer qual era o artigo do Regimento para a questão de ordem que 
suscitou. Novamente, Sr. Presidente, é isso o que gostaríamos de discutir na 
ata. Queríamos discutir a ata, e V. Exa. concedeu a palavra ao Deputado 
Durval Ângelo, que não citou o artigo. Ele tratou de uma questão de ordem 
sem citar o artigo, e V. Exa. aceitou. É isso o que estamos discutindo, e que a 
ata não traz. V. Exa., nesta tarde, Sr. Presidente, tentou encerrar a reunião e 
não concedeu o tempo do Líder do PSDB, o tempo de Líder solicitado pelo 
PFL. Vimos V. Exa. tentar encerrar a reunião. Nós, imediatamente, 
solicitamos que fosse realizada a recomposição de "quorum" e não vimos, na 
ata lida pelo nobre Deputado Wanderley Ávila, justamente esse momento, 
que, para nós, é da maior gravidade. Isso é justamente uma ação que 
queremos colocar em relação ao tratamento que a Mesa tem destinado à 
Oposição na Assembléia Legislativa. Deputado Gil Pereira, respeito muito V. 
Exa., mas é inaceitável esse tratamento que está sendo destinado à 
Oposição nesta Casa. Não podemos aceitar isso. V. Exa. transpôs o 
momento de conceder a palavra aos Líderes do PSDB e do PFL, 
contestamos, e, logo no momento seguinte, V. Exa. encerra a reunião. 
Solicitamos a recomposição do "quorum" e não pudemos, de maneira 
nenhuma, na leitura do Deputado Wanderley Ávila ... Solicitamos até que o 
som da Assembléia tivesse, de alguma maneira, o volume aumentado, para 
que pudéssemos perceber, porque estamos atentos. Iremos argüir essa 
postura da Mesa. Sobre a questão de ordem suscitada pelo Deputado 
Amilcar Martins, em resposta à qual V. Exa. disse que daria a palavra ao 
parlamentar à tarde, posição que nós cobramos depois, V. Exa. não deu mais 
a palavra ao Deputado Amilcar Martins. Protestamos, Deputado Gil Pereira, 
agora, na leitura do Deputado Wanderley Ávila. Para nós é fundamental 
termos esses dados. Na ata lida pelo Deputado Wanderley Ávila não vimos 
que conste que V. Exa. negou uma questão de ordem, como a que foi 
concedida agora de plano ao Deputado Durval Ângelo. É isso o que estamos 
cobrando da Mesa da Assembléia Legislativa, um tratamento igual para todos 
os parlamentares, porque foi concedida a palavra, pela ordem, ao Deputado 
Durval Ânge.lo. Respeitamos o Deputado Durval Ângelo, mas ele nem sequer 
citou o artigo do Regimento, sendo que, à tarde, em uma reunião ordinária, 
ao Deputado Amilcar Martins não foi concedida a palavra. Não conseguimos 
entender, na Assembléia, esse tratamento diferenciado. É isso o que 
queremos que conste; se não, vamos solicitar as notas taquigráficas dessa 
reunião. Queremos que conste isso na ata, Deputado Gil Pereira, porque 
iremos interpelar sobre essa ação da Mesa, que é inaceitável na Assembléia 
Legislativa. Queremos um tratamento igual. Não aceitaremos mais esse tipo 
de tratamento. 

O Sr. Presidente - Mandamos inserir na ata. Solicito ao Deputado 
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Wanderley Ávila que insira na ata que os requerimentos de autoria dos 
Líderes da Minoria, do PT e do PSDB, em que solicitavam a palavra pelo art. 
70, não foram deferidos na 13 Fase da 23 Parte da reunião ordinária realizada 
hoje, à tarde. Quanto à questão de ordem pelo art. 70, a Presidência, desde 
os mandatos passados, em que estavam aqui presidindo o Deputado 
Agostinho Patrús e, depois, o Deputado Romeu Queiroz, sempre entendeu 
que a palavra, pelo art. 70, poderia ser concedida em uma ou em outra fase. 
Não havendo quem mais sobre a ata se manifeste, dou-a por aprovada, salvo 
quanto às retificações determinadas. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2a Parte da reunião, em sua 13 Fase, com a discussão e a votação 
de pareceres e a votação de requerimentos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o art. 23 do Regimento Interno 

é muito claro. Nos primeiros 15 minutos, haverá a leitura, a discussão e a 
aprovação da ata. O Deputado Durval Ângelo disse que a questão de ordem 
precedia. Gostaria de saber em que parte desse Regimento existe essa 
deliberação, porque ela não existe. 

Queria discutir a ata e fui prejudicado na minha questão, porque a 
Presidência concedeu, equivocadamente, questão de ordem ao Deputado 
Durval Ângelo. Ele alegou que qualquer questão precedia. Isso não é 
verdade. Os primeiros 15 minutos da reunião são destinados à discussão da 
ata. Apenas ao término desses 15 minutos, V. Exa. pode conceder questão 
de ordem. 

Queremos, neste momento, protestar. Na parte da tarde, percebemos que 
o art. 70, no seu § 2°, foi ferido mais uma vez. É uma interpretação 
equivocada, que não podemos aceitar. Achamos clara a interpretação do 
Regimento, e ele diz que pode ser numa fase ou na outra. Logicamente, se 
um Líder entrar com um pedido pelo art. 70 e for na 2a fase, será no final 
dessa fase; mas, se entrar com esse pedido na 1 a Fase, terá que ser após a 
votação dos requerimentos, quando se encerra a 13 Fase. Não aceitamos 
mais que essa Mesa faça diferença entre Deputados. Se é um Deputado da 
base governista, ele tem direito a tudo. Já vimos aqui 1° turno, 2°, 3° e até 4° 
turnos. Já vimos projetos serem ressuscitados. Este Plenário deliberou 
favoravelmente ao projeto do requerimento, e a Mesa, após a matéria ter sido 
vencida, trouxe-o novamente para votação. Não dá para ser oposição numa 
Assembléia em que a Mesa privilegia a base do Governo, ferindo direitos 
básicos e fundamentais da Oposição. 

Gostaria de desafiar o Deputado Durval Ângelo para que S. Exa. me 
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dissesse que artigo do Regimento diz isso. Só acontece no caso de ser na 
votação, quando se referir a esclarecimento específico sobre a matéria a ser 
votada. Apenas nesse caso poderia ser entendido. A questão de ordem que o 
Deputado levantou não tinha nada a ver com o assunto que estava em 
debate. 

O nosso protesto está consignado. Foi negada a palavra ao nosso Líder, 
hoje à tarde, por questão de ordem. É preciso restaurar pelo menos o 
respeito. Somos poucos, mas somos aguerridos e não abrimos mão do 
direito que temos. Vamos reivindicá-lo em todas as instâncias que julgarmos 
necessárias. Não aceitamos ser atropelados. Esta Casa é maior e é capaz de 
discernir bem a questão regimental. Fui prejudicado, queria discutir a ata, e 
foi-me negada a palavra, para que a concedessem a um Deputado da 
Situação. E, prejudicados que fomos, a única coisa que nos resta é protestar. 
Já estou me acostumando, por tantas vezes em que o meu microfone foi 
desligado. Espero que pelo menos o meu direito de falar seja garantido. Fica 
registrado este nosso protesto. Não mais aceitaremos ser tratados de 
maneira diferenciada e que se use o Regimento para calar a Oposição nesta 
Casa. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, V. Exa. tem sido bastante 
compreensivo, embora tenha adotado essa posição. Mas tenho certeza de 
que V. Exa. tomará as providências para revê-la. Não gostaríamos de tomar 
medidas mais severas e até de caráter jurídico questionando a posição da 
Mesa. Não é isso que gostaria. 

Mas, neste momento, não é isso que gostaria de obter da Presidência. Pela 
aproximação que tenho com V. Exa., embora não seja uma questão de 
ordem propriamente dita, mas em decorrência da relevância e da urgência do 
assunto, temos de noticiar à Casa que os Deputados da Oposição Alberto 
Bejani, João Leite e Miguel Martini estão recebendo ameaças, com risco de 
vida para eles e suas famílias. Gostaríamos de pedir, se fosse possível, que 
V. Exa. abrisse uma exceção para apresentarmos esse requerimento ainda 
esta noite, em razão da relevância do fato. Se não for possível, estamos 
tranqüilos, vamos obedecer ao Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Sei da importância do requerimento, mas queria dizer 
que não fomos liberais com o Deputado Durval Ângelo. Ele solicitou uma 
questão de ordem, à qual a Presidência poderia ceder, como cedeu, e ele. se 
desviou do assunto. Assim, demos a oportunidade a V. Exa. também. E a 
mesma questão; ele saiu do roteiro, assim como V. Exa. também. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Reconheço que está fora do roteiro também. 
O Sr. Presidente - Se V. Exa. pudesse esperar até amanhã, na reunião da 

tarde, seria o momento mais apropriado para apresentação desse 
requerimento, que tem o nosso total apoio. 
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O Deputado Hely Tarqüínio- Vamos aguardar. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Amilcar 

Martins. 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não estou 

aqui para responder a apoiadores envergonhados do Governo. Isso não cabe 
a mim. Se as pessoas não têm convicção e se têm vergonha do Governo que 
apóiam, esse problema não é meu, é problema da consciência de cada um. E 
essas pessoas estarão se expondo à opinião pública, com as suas 
contradições, com todos os seus problemas. 

Estranho apenas quando me falam em corrupção no Governo. Deveríamos 
lembrar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, do caso do DETRAN, do caso da 
CASEMG, do caso da ADEMG, do caso da FHEMIG, do caso das dispensas 
de licitações e de tantos outros. E alguém da base governista tem coragem 
de me falar em corrupção? Alguém tem coragem de falar sobre Governo 
corrupto? Esse Governo que estamos vivendo hoje, que tem nessa base de 
sustentação muitos envergonhados, tem direito de falar em corrupção? Isso 
me parece, no mínimo, incoerência ou brincadeira de mau-gosto. 
Provavelmente, nunca em tão pouco tempo vivemos tantas denúncias de 
corrupção. Esse Governo está correndo o risco de rapidamente se 
transformar- se já não for- no Governo mais corrupto da história de Minas 
Gerais. 

No entanto, alguns Deputados, por razões de consciência, de foro íntimo 
ou do que seja, falam em corrupção, mas não querem permitir que subamos 
à tribuna da Assembléia Legislativa, que é a última trincheira que nos resta, 
já que a TV Minas já está proibida para qualquer Deputado da Oposição. A 
última trincheira que nos resta é o Plenário da Assembléia Legislativa. 
Querem impedir que os Deputados da Oposição cumpram o seu dever 
constitucional de fiscalizar o Poder Executivo, de acompanhar, com 
seriedade e serenidade, mas ao mesmo tempo com firmeza e determinação, 
a chegada aos borbulhões. 

Estava comentando com alguns jornalistas que o Governo poderia, pelo 
menos, praticar seus atos de corrupção num ritmo menos acelerado. 
Estamos tendo dificuldade de acompanhar. Não consigo me inscrever para 
falar na tribuna, porque há uma ordem de precedência. São tantas coisas a 
serem discutidas e denunciadas que não há tempo. O Governo poderia 
diminuir o ritmo das suas trapalhadas, dos seus atos corruptos, para que 
tenhamos condições objetivas de discutir essas questões com a população 
de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, estamos aqui para fiscalizar o Poder Executivo e não 
abrimos mão dessa nossa prerrogativa. Nem a Mesa da Assembléia nem 
ninguém nos impedirá disso. Fui eu quem suscitou a discussão da ata e V. 
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Exa. teve a coragem de cortar o som do meu microfone, dando a palavra 
a um Deputado que nem estava discutindo a ata. V. Exa. teve a coragem de 
praticar essa violência para comigo há alguns minutos. Por que isso está 
sendo feito com os Deputados da Oposição? 

Então, estou aqui para dizer que falar em corrupção comigo é brincadeira. 
Tenho muitos anos de vida pública e nunca ouvi falar em tanta corrupção em 
tão pouco tempo. E vamos continuar cumprindo a nossa obrigação perante a 
opinião pública, perante os mineiros, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, 
doa a quem doer. 

O Sr. Presidente- Gostaria de informar ao Deputado Amilcar Martins que o 
som do microfone foi cortado porque já havia falado durante mais de um 
minuto após o tempo a que tinha direito. Para ser bem claro e transparente, 
peço a cada Deputado que solicitar a palavra pela ordem que cite o artigo do 
Regimento ao qual so refere a questão. Do contrário, vou cortar a palavra. E 
serei rigoroso. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o 

andamento da nossa reunião. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira- Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. 

esclarecesse qual foi o artigo que o Deputado Durval Ângelo alegou quando 
requereu a questão de ordem. Em seguida, falaram outros Deputados, como 
o Deputado Miguel Martini, que vem falando constantemente, sempre pela 
ordem. Gostaria de saber se vai haver uma regra constante ou se os 
Deputados podem falar. 

O Sr. Presidente- A regra é de que os Deputados têm de citar o artigo ... 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estou pedindo a palavra pela 

ordem para que possamos discutir ... Esse procedimento nunca foi usado, Sr. 
Presidente. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira -V. Exa. torna clara a posição dessa 
Mesa. como sempre tem sido, aliás: para a Situação, existe uma regra; para 
a Oposição, outra. 

O Deputado Rogério Correia - Gostaria de falar pelo mesmo artigo que o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Estou solicitando ao Deputado Rogério Correia e ao 
Deputado Carlos Pimenta, um da Situação e outro da Oposição, que citem os 
artigos para fazer a questão de ordem. 

O Deputado Carlos Pimenta - Não tenho aqui, de memória, o artigo que 
poderia citar neste momento, mas gostaria de pedir a compreensão de V. 
Exa .... 

O Sr. Presidente - A Presidência não vai conceder a palavra a V. Exa., 
assim como não vai concedê-la ao Deputado Rogério Correia, se não citar o 
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O Deputado Carlos Pimenta - Estou pedindo a palavra pelo art. 70, como 
Líder da Minoria, para que possamos levar esta reunião a bom termo. Se V. 
Exa. quiser usar de bom-senso, a reunião continuará, e teremos condições 
de seguir com os trabalhos. Mas, se V. Exa. continuar usando dois pesos e 
duas medidas, a reunião não vai ter um bom termo. Assim, gostaria de usar o 
bom-senso. V. Exa. é um Deputado que tem condições de avaliar e deveria 
conceder a palavra à Liderança do PT e, depois, à Liderança da Minoria, para 
que possamos seguir com a reunião. Caso contrário, V. Exa. terá de assumir 
as conseqüências pelo que ocorrer nesta reunião. 

O Sr. Presidente - Gostaria de pedir a V. Exa. que seja objetivo, assim 
como peço o mesmo ao Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente. Gostaria de dizer que a 
reunião extraordinária já começa tumultuada, mas que tudo acontece por 
causa da efervescência política do momento. Agora mesmo, estamos tendo a 
péssima notícia de que mais um Secretário de Estado do PMDB está 
deixando o seu cargo, o nosso companheiro lvair Nogueira. Acho que o 
momento é de reflexão. Estamos ouvindo as falas de Deputados da Oposição 
e da Situação. Então, pediria a V. Exa., que é uma pessoa ponderada, um 
Deputado que tem experiência, porque está no segundo mandato, que 
tentasse dar prosseguimento aos nossos trabalhos ou, então, que encerrasse 
a reunião, até por falta de condições emocionais e de tranqüilidade dos 
Deputados. 

Estou vendo, Sr. Presidente, as Oposições serem cerceadas no direito de 
usar da única prerrogativa que têm, que é a tribuna. Hoje, V. Exa., com o 
devido respeito e vênia, teve uma tarde extremamente infeliz. V. Exa., 
sentado à mesa da direção desta Casa, como Presidente desta Casa, usou 
de uma série de artifícios para interromper a palavra dos Deputados da 
Oposição. Como Líder da Minoria, não aceito essa posição. Pediria, então, 
que V. Exa. obedecesse rigorosamente ao nosso Regimento Interno, porque 
está tendo dois pesos e duas medidas. Quando o Regimento Interno é a 
favor do bloco da Situação, tem um comportamento, a interpretação da 
Presidência é uma. Quando é contra os Deputados da Oposição, a 
interpretação é outra. Não aceitamos isso. Pediria que V. Exa. usasse o bom-
senso e não tirasse a única prerrogativa que temos, que é falar, que é usar a 
tribuna como uma trincheira para denunciar e defender os espaços dos 
partidos de oposição. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. Solicito-lhe 
que seja sucinto em sua questão de ordem. 

O Deputado Rogério Correia - Serei sucinto até para que possamos voltar 
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às nossas discussões com calma, mas não poderia deixar de manifestar 
minha estranheza pelas reclamações que acabei de ouvir dos Deputados da 
Oposição, oposição de direita ao Governador Itamar Franco. Na verdade, 
escutamos agora cinco Deputados da oposição de direita, Deputado João 
Leite, Deputado Amilcar Martins, por duas vezes, Deputado Miguel Martini, 
além do Deputado Carlos Pimenta, ou seja, a oposição de direita no Brasil, 
só neste instante, falou por cinco vezes. É claro que é a segunda vez que 
vem ao microfone, falar pela bancada que faz parte de sustentação do 
Governo, o segundo Deputado. Não é verdade que a oposição de direita 
tenha tido sua voz cortada nos microfones. Ela tem falado e colocado suas 
questões. O Deputado Amilcar Martins disse bem que nunca ouviu falar de 
tanta corrupção, mas talvez tenha tapado os ouvidos e principalmente 
fechado os olhos no final do Governo Azeredo. É claro que, naquela ocasião, 
nada podia ser apurado, porque havia tamanho controle que nenhuma CPI 
ou apuração podiam ser seriamente levadas a cabo. Foi necessário que 
instalássemos, se não me engano, cinco CPis. Parece-me que já vamos para 
a sexta CJ;'I, para apurar, e todas estão apurando irregularidades naquele 
Governo. E bom que o parlamento aja da forma como está agindo e que o 
Governo aja da forma como está agindo. Havendo, portanto, denúncias, têm 
de ser apuradas imediatamente. Tivéssemos agido assim no passado, talvez 
não tivéssemos de ter até hoje um líder do Governo Azeredo que não foi 
eleito, para fazer sua defesa no Plenário da Assembléia Legislativa. Muito 
obrigado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente- A Presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos, 

para entendimentos entre as Lideranças. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, no instante em que paralisamos 

a nossa fala, estávamos falando em ladrão dentro da Assembléia Legislativa. 
Pergunto: qual a diferença de um ladrão que rouba alguma coisa e 
desemprega sete mil pessoas em Belo Horizonte? Veja bem, V. Exa, que o 
Presidente da República fez uma apologia, há alguns dias, com os postos de 
gasolina no Brasil. Gastou uma mídia fantástica para defender pouco mais de 
sete mil ou oito mil empregos, no País inteiro, de frentista de bomba de 

:; gasolina. O PT sozinho está tirando emprego de sete mil famílias em Belo 
-~ Horizonte, vai deixar mais de 20 mil famílias dependendo de emprego. Quero 
"' ~ saber se, neste momento, o Governador Itamar Franco - que acaba de dar de 
~ presente a Secretaria da Saúde, porque detonaram essa Secretaria, 
"' ~ 
E" 
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acabaram com a saúde em Belo Horizonte, quer dizer, as esquerdas 
acabaram com a saúde do povo em Minas Gerais - dá de presente mais uma 
Secretaria para parabenizar pelo desemprego que estão causando em Belo 
Horizonte. É disso que teremos de participar daqui para a frente, ou seja, de 
um Governo que pactua com o desemprego que assolará as famílias em 
desespero em Belo Horizonte? Está aqui, hoje, em manchete ilustrativa do 
jornal "Hoje em Dia", dizendo que serão demitidas 7 mil pessoas, em uma 
concorrência fraudulenta para a compra da roleta da TACOM. Aliás, falando 
em ladrão, o Sr. Carlão é o maior bandido da cidade. Ouvi um debate, na TV 
Assembléia, em que a Deputada Maria José Haueisen falava dos perueiros. 
Deputada, respeito sua idade e o fato de V. Exa. ser mulher, mas teria 
vergonha de estar em seu lugar, defendendo um bandido daquela qualidade, 
que se instala e se aloja no seio do PT. Sr. Presidente, temos de pedir ao 
nosso Governador que tenha paciência, se for compactuar com esse tipo de 
roubo e de assalto à população de Belo Horizonte, e se for um homem 
honrado, como o Deputado Armando Costa, da Secreta'ria da Saúde, que foi 
entregue ao PT, que é um partido que está desempregando o povo de Belo 
Horizonte. Com isso, quer ganhar a eleição de Belo Horizonte? Não deve ser, 
porque, se for dessa forma, pode ter a certeza de que estarei do outro lado. 
Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, art. 83 do 
Regimento Interno. Espero que ainda possamos ter, pelo menos, um 
resquício de Regimento nesta Casa Legislativa. Estava levantando uma 
questão de ordem para contraditar a questão de ordem levantada pelo 
Rogério Correia, que não foi uma questão de ordem, quando V. Exa., 
desrespeitosamente, como tem sido contumaz na atuação da Mesa Diretora 
desta Casa, cortou meu microfone, talvez por ser um Deputado da Oposição. 
Gostaria de registrar, aqui, Sr. Presidente, neste protesto, que, desde o dia 
28 de dezembro, naquela votação fatídica das taxas impostas ao povo de 
Minas Gerais, a Mesa da Assembléia Legislativa instituiu um 3° turno de 
votação, desrespeitando e anulando o Regimento Interno desta Casa. Temos 
tido uma série de problemas. V. Exa. mesmo, presidindo a sessão hoje, 
desrespeitou o Regimento Interno ao não dar a palavra à Oposição pelo art. 
70, conforme foi requerido. Sem Regimento Interno, Sr. Presidente, não há 
como a Oposição atuar nesta Casa. Espero que, para respeitar a instituição e 
para valorizar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, não precisemos 
recorrer ao Judiciário contra a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, por 
ser facciosa e por interpretar questões distintas: quando é para a Situação, 
quando é para a defesa do Governo, quando é questão de atender ou 
favorecer a base governista ou quando é para a expressão da Oposição. 

Como dizia a V. Exa., registrado este protesto contra a Mesa desta Casa, 
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gostaria de contraditar a questão de ordem levantada pelo Deputado 
Rogério Correia, que não foi uma questão de ordem, quando disse, 
insistentemente, da oposição de direito, para reafirmar que somos, de fato, 
uma oposição de direita, porque somos, nesta Casa, a voz do povo de Minas, 
e não somos submissos ao Governo que, como disse o Deputado Amilcar 
Martins, se tem caracterizado - faço ressalva ao Governador do Estado - por 
ser o Governo mais corrupto que já existiu na história de Minas Gerais. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, trata-se de uma breve 
questão de ordem. Passado o clima de emoção, gostaria de, infelizmente, 
comunicar a esta Casa e a todos os Deputados o falecimento, hoje, de um 
dos mineiros mais ilustres e mais influentes na vida republicana de Minas 
Gerais, Francisco Cambraia de Campos, o nosso querido Cel. Xixico 
Cambraia, de Oliveira, que, durante tantos anos, deu sua contribuição à vida 
pública de Minas Gerais. E com enorme pesar que comunico à Assembléia 
Legislativa e a todos os Deputados o seu falecimento, hoje, em Oliveira. O 
seu corpo será velado, em Belo Horizonte, no Cemitério do Bonfim. Gostaria 
de manifestar a consternação de todos nós, do PSDB - tenho a certeza de 
que falo também em nome de todos os Deputados da Casa - e de levar à sua 
família as nossas condolências pelo falecimento desse homem que tantos 
serviços prestou a Minas Gerais e ao seu povo. 

23 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a 13 Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 

de Lei Complementar n° 58, que dispõe sobre a organização básica do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela manutenção do veto. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, após o 
serenar dos ânimos, estamos retornando aos trabalhos, para fazer o 
encaminhamento do Veto Parcial à Proposta de Emenda à Lei Complementar 
n° 58, que cria o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, considerado 
força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do inciso V do § 6° do art. 144 
da Constituição da República. O Deputado Antônio Júlio, em boa hora, 
apresentou uma emenda a essa lei complementar, que foi um 
desdobramento da feliz iniciativa do Governador Itamar Franco, que impôs a 
esta Casa a apreciação e a votação do projeto de anistia. Ele, através de 
uma proposta de emenda à Constituição, promoveu a anistia aos envolvidos 
no movimento da Polícia Militar no Governo Eduardo Azeredo. 
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Naquele tempo, era candidato e prometeu resolver o problema, através 

de um ato do Executivo. Entretanto, o Governador enviou-nos uma proposta 
de emenda à Constituição, e, nela, chegou-se a ventilar a possibilidade de se 
incluir o nome dos envolvidos na anistia. Vejam bem o que querem fazer com 
a Constituição! Perguntem a qualquer jurista se isso é constitucional. Depois, 
afirmam que a Oposição vem para a tribuna fazer oposição simplesmente por 
fazer. Isso não é verdade. O direito jurídico tem de ser respeitado. A 
Constituição tem de ser respeitada. Por isso, estamos nessa dificuldade 
organizacional e estrutural, em todo o País, o que vem ocorrendo há 500 
anos. É muito bonito festejarmos os 500 anos, mas poderíamos estar bem à 
frente, se nossa cultura fosse mais nacionalista e comprometida. 

Houve um desdobramento. Fizemos a anistia através de proposta de 
emenda à Constituição, e, no bojo das decisões, ocorreu a criação do Corpo 
de Bombeiros, que reivindicava sua desvinculação da Polícia Militar, assim 
como virá a ocorrer, em um futuro próximo, com a Polícia Florestal e - quem 
sabe?- com a Polícia Rodoviária. Vejam o problema que se formou, podendo 
um ato do Executivo ter resolvido a questão! 

O Corpo de Bombeiros é uma instituição importante, criada por lei, mas 
houve uma emenda do Deputado Antônio Júlio criando a unidade de Pará de 
Minas, levando em consideração a importância de um Corpo de Bombeiros 
nessa cidade. Ninguém, além do Deputado Antônio Júlio, poderia ter tido 
iniciativa mais feliz. 

Então, em que pese a o Governador dizer que pode fazer por decreto e já 
vai fazer o decreto acompanhar, ou já fez o decreto acompanhar o veto, o 
que é louvável, sim, deve-se ver o que é constitucional e o que é 
inconstitucional. Temos de ter um parâmetro, uma disciplina para obedecer à 
Constituição. Isso, o Governador Itamar Franco não fez. Que me perdoe a 
Procuradora que o orienta, que tem saber notório - e às vezes ela é obrigada 
a distorcer, para obedecer à vontade política . 
. Olha, precisamos controlar bem o que é vontade política e o que é jurídico. 
E muito importante este parlamento analisar dessa forma, porque tudo passa 
pelas comissões e aprovamos, às vezes, em um ou em dois turnos, e 
aqueles mesmos Deputados que elaboraram e confeccionaram a lei votam 
contra a vontade deles mesmos, por imposição política, por vontade política 
de um Governador que quer ser imperador. 

Toda essa discussão que se travou aqui, em torno do Regimento Interno, é 
porque falta ao Poder Legislativo mais coesão e obediência as regras do 
Regimento Interno. Precisamos valorizar o Poder Legislativo. E, neste 
momento, para valorizar este Poder, encaminhamos favoravelmente, com 
decreto ou sem decreto, a proposta do ilustre Deputado Antônio Júlio. 

Isso é muito importante e merece uma reflexão. Precisamos raciocinar 
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sobre aquilo que é tão importante para o Poder Legislativo. Este Poder 
precisa ser mais coeso, mais corporativista sim, porque corporativismo não é 
só no sentido de beneficiar o Deputado em si, mas, sim, a instituição, o Poder 
Legislativo. 

Precisamos valorizar a instituição, e o que acontece aqui significa abrirmos 
mão de nossas prerrogativas de cada vez, mais fiscalizar os interesses do 
povo e elaborar leis que atendam às expectativas e ao clamor da sociedade. 
Disciplinar e cumprir esse Regimento Interno. Cumprir a Constituição, e não 
provocar distorções na confecção das leis. 

O Governador alega que pode fazer por decreto, e até já fez um decreto. É 
louvável que crie um Corpo de Bombeiros, mas poderia ser aderindo ou 
prestigiando um aliado seu, que é o Deputado Antônio Júlio, e, ao mesmo 
tempo, prestigiando o Poder Legislativo. Mas ele sempre contraria este 
Poder. 

Os três Poderes, inspirados em Montesquieu, foram criados para ser 
independentes, mas em sintonia. O que estamos sentindo aqui é que não há 
sintonia, Sr. Presidente, entre os Poderes. Estamos querendo que o Poder 
Legislativo seja independente e, ao mesmo tempo, esteja em sintonia com o 
Executivo e o Judiciário. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, percebendo de plano que 

temos poucos Deputados em Plenário, pediria o encerramento da reunião. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente. Solicito seja feita a 

chamada para a recomposição do número regimental. 
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a 

chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Não há 

"quorum" para votação, mas o há para discussão. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.320 . 

A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. 
Nos termos do§ 2° do art. 145, c/c com o art. 223, do Regimento Interno, a 

Presidência designa relator o Deputado Luiz Fernando Faria, para emitir 
parecer sobre o veto. A Presidência indaga do relator se está em condição de 
emitir o parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, estamos em condições 
de emitir o parecer. 

-O parecer foi publicado em edição de 23/3/2000 . 
Questões de Ordem 

.O Deputado Alberto Pinto Coelho- Sr. Presidente, verificando que não há 
"quorum" para o prosseguimento da reunião, solicito o encerramento, de 
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plano, da reunião. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a recomposição do 
"quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 1 O Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunrao, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 
horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária, 
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA soa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/3/00 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1a Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da Comissão 
Especial sobre a Mensagem n° 65/99, que indica o nome do Sr. Nélzio de 
Assis para Diretor-Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de 
Minas Gerais - DEOP-MG; encerramento da discussão - Inexistência de 
"quorum" para votação - Parecer da Comissão Especial sobre a Mensagem 
n° 75/99, que indica o nome do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel Mansur para 
Presidente da Fundação de Arte de Outro Preto - FAOP -; encerramento da 
discussão - 2a Fase: Discussão de Proposições: Discussão, em turno único, 
do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.311; designação de relator; emissão 
de parecer pelo relator- Questões de ordem; chamada para recomposição do 
número regimental; inexistência de "quorum" para a continuação dos 
trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz- Doutor Viana - Edson Rezende- Eduardo Daladier -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João 
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Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Fernando 
Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha- Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Ás 9h10min, 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. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

Discussão e Votação de Pareceres 
Parecer da Comissão Especial sobre a Mensagem n° 65/99, do Governador 

do Estado, indicando o nome do Sr. Nélzio de Assis para Diretor-Geral do 
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG. A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de 
plano, que não há "quorum" para a votação, mas que o há para a 
continuação dos trabalhos. 

Parecer da Comissão Especial sobre a indicação feita pelo Governador do 
Estado do nome do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel Mansur, para Presidente da 
Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -, feita mediante a Mensagem no 
75/99. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a 

falta de "quorum" para votação, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão das matérias constantes na pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição 

de Lei n° 14.311, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos 
estabelecimentos policiais e carcerários. A Comissão Especial perdeu prazo 
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para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145, c/c o art. 223, do 
Regimento Interno, a Presidência designa relator em Plenário ao Deputado 
Luiz Tadeu Leite e lhe indaga se está em condições de emitir seu parecer ou 
se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite- Estou em condições de emitir o parecer, Sr. 
Presidente. Passo agora a emitir meu parecer: 

- O Parecer foi publicado na edição de 23/3/2000. 
Questões de Ordem 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, verificando de plano que 
não há Deputados nem seguer para a discussão, do veto, solicito o 
encerramento dos trabalhos. 

O Deputado João Leite- Recomposição de "quorum", Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada, bem como para a reunião extraordinária também de hoje, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião . 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO 

DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS- IPEM-MG. 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Márcio 
Kangussu e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Aílton Vilela, 
declara aberta a reunião e informa não haver ata a ser lida, por se tratar da 
primeira reunião da Comissão, a qual se destina a se e~egerem o Presidente 
e o Vice-Presidente e a se designar o relator da matéria. O Presidente 
determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o 
Deputado Marcelo Gonçalves para atuar como escrutinador. Apurados os 
votos, verifica-se a eleição do Deputado Aílton Vilela para Presidente e do 
Deputado Márcio Kangussu para Vice-Presidente, ambos com três votos. O 
Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa a Presidência 
ao Vice-Presidente eleito, que o declara empossado como Presidente. O 
Deputado Aílton Vilela assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança 
nele depositada e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado 
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Márcio Kangussu. Logo após, a Presidência designa o Deputado Márcio 
Kangussu como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente - Márcio Kangussu - Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 

33/2000 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de março de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Cabo Morais, Antônio Júlio e Márcio Kangussu, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser 
lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger 
o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Prosseguindo, a 
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Antônio Carlos Andrada para atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, é eleito Presidente o Deputado Antônio 
Júlio, e Vice-Presidente, o Deputado Cabo Morais, ambos com quatro votos. 
O Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito, e este, assumindo a 
direção dos trabalhos, empossa o Vice-Presidente. O Presidente designa 
como relator o Deputado Anônio Carlos Andrada. 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 29/3/2000, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Paulo Piau -Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois de março 
de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Canabrava, Dinis Pinheiro, Doutor Viana e Sebastião Costa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
O Presidente informa que a finalidade da reunião é discutir e votar 
proposições da Comissão. O Deputado Ronaldo Canabrava passa a 
Presidência ao Deputado Doutor Viana, para que possa apresentar 
requerimentos, dirigidos à empresa Minas Gerais Participações S.A., em que 



....... 

.... ~-· ...... .... ,., ............ .... 

944 
solícita a relação dos créditos em liquidação recebidos do BEMGE e do 
CREDIREAL, relativos a operações com empresas do setor financeiro, e a 
relação das operações de crédito em liquidação transferidas pelo BEMGE e 
pelo CREDIREAL, geridas pela referida empresa, com valores acima de 
R$100,00. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. O Deputado Doutor Viana retoma a Presidência ao 
Deputado Ronaldo Canabrava. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2000. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Maria Tereza Lara - Doutor Viana -

Sebastião Costa. 
ATA DA 3a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de março do ano 

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, 
Dalmo Ribeiro Silva, Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado Mauri 
Torres, por indicação da Liderança do PSDB) e Márcio Cunha (substituindo o 
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e informa que a reunião se 
destina à realização de debate público sobre o tema "Responsabilidade Civil 
dos Agentes de Viagem e Profissionalização do Turismo em Minas". A seguir, 
esclarece os telespectadores podem participar da reunião por meio do 
telefone 0800-310888 ou pelo "fax" (31) 290-7210. Após, o Presidente 
convida a tomar assento à mesa os Srs. Manoel Costa e Antônio Henriques 
Borges de Paula, respectivamente, Secretário e Sub-secretário de Estado de 
Turismo; Paulo Hargreaves e Humberto Pires, respectivamente, Chefe do 
Departamento de Captação de Recursos e Novos Negócios e Técnico da 
Divisão de Classificação e Acompanhamento de Empreendimentos Turísticos 
da EMBRATUR; Stael Christian Riani, advogada; Raimundo Cícero Lage, 
Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem - ABAV -; 
Nadja Kelly Pereira de Souza Miller e Marcos Tofani Baer Bahia, 
respectivamente, Secretária-Executiva e Promotor de Justiça do PROCON 
Estadual; e Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON Municipal 
de Belo Horizonte. A Presidência registra, ainda, a presença do Sr. Paulo 
César Boechat, Presidente da Associação Brasileira de Hotéis - ABIAH-MG -
e do BHCVB - Fundação Belo Horizonte de Turismo; dos estudantes dos 
cursos de Turismo da PUC-MG, do CEFET e da Faculdade Newton Paiva e 
de outros participantes. Após, o Presidente tece suas considerações iniciais 
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relativas ao tema da reunião e, em seguida, passa a coordenação dos 
trabalhos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu 
origem ao debate. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva faz 
pronunciamento sobre a importância do turismo para a economia e a 
autonomia dos países. A seguir, passa a palavra aos convidados, e cada um 
faz sua exposição. Abre-se amplo debate entre os Deputados, os convidados 
e os demais participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, o coordenador agradece a presença dos 
convidados, dos parlamentares e dos demais participantes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de março de 2000. 
João Paulo, Presidente- Elaine Matozinhos - Bené Guedes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 75/99 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 75/99, o Governador do Estado submete a esta 
Casa, nos termos do inciso XXIII, alínea "d", da Emenda à Constituição n° 26, 
de 9/7/97, o nome do Sr. Wilton Braga de Oliveira, indicado para Diretor-
Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-
MG. 

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o § 1 o 

do art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública do 
indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
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 do Sr. Wilton 

Braga de Oliveira para o cargo de Diretor-Geral do IPEM-MG. 
Sala das Comissões, 29 de março de 2000. 
Aílton Vilela, Presidente- Márcio Kangussu, relator- Marcelo Gonçalves. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 645/99 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 645/99 dispõe 

sobre a administração, proteção e conservação das águas subterrâneas de 
domínio do Estado e dá outras providências. 
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Publicada no "Minas Gerais" de 30/10/99, a matéria foi distribuída às 

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 6, que 
apresentou. 

Cumpre a esta Comissão, agora, opinar quanto ao mérito da proposição. 
Fundamentação 

A década de 90 foi marcada, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
por uma profunda preocupação com as questões relativas às águas de 
domínio estadual e federal. O Estado ocupa uma posição estratégica no País 
em relação à gênese das águas das bacias hidrográficas situadas fora do 
domínio amazônico. As ações que aqui empreendermos relativas aos 
recursos hídricos afetarão também a todos os Estados que conosco 
compartilham bacias hidrográficas. Trata-se, portanto, de uma área 
extremamente sensível, especialmente em seus aspectos ambientais, pois 
todos as águas que aqui nascem terão influência decisiva na preservação e 
conservação da qualidade dos mananciais hídricos dos Estados vizinhos. 

É por isso que se torna imperativo a Minas Gerais ter uma política eficiente 
de gerenciamento das águas, fundamentada em princípios que privilegiem o 
desenvolvimento sustentável. E esta Casa soube captar essa necessidade, 
sendo uma das pioneiras no Brasil em instituir uma política estadual de 
recursos hídricos, consubstanciada na Lei n° 11.504, de 1994. A proposição 
que deu origem à referida lei iniciou sua tramitação nesta Casa em 199.1, em 
um processo que culminou com a realização do seminário legislativo "Aguas 
de Minas", em 1994, o qual foi tão profícuo que subsidiou também a 
elaboração da Lei Federal n° 9.433, de 1997, que estabeleceu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos. 

Finalmente, em 1999, esta Casa aprovou proposição do Executivo 
estadual, reformulando a Lei n° 11.504, de 1994, para adequá-la à nova 
legislação federal. Assim, foi sancionada a Lei n° 13.199, de 1999, cujo 
conteúdo trazia as modificações necessárias para um perfeito ajustamento 
entre as legislações federal e estadual. 

Entretanto, permanecia ainda uma lacuna no que diz respeito às águas 
subterrâneas. Ainda que grande parte da gestão desses recursos hídricos 
especiais tenha estreita ligação com as águas superficiais, há nuanças que 
devem ser tratadas em legislação específica. Daí a relevância e oportunidade 
da proposição do Deputado Fábio Avelar, que muito contribuirá para sanar as 
lacunas da legislação estadual referente a recursos hídricos. 

As emendas que ora apresentamos visam tão-somente a contribuir para o 
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aprimoramento do projeto de lei em tela. Dessa forma, as Emendas n°s 8, 
13 e 15 propõem a supressão de dispositivos que contêm parâmetros 
técnicos ou especificidades da operação de captação de água subterrânea 
em suas diversas fases, que julgamos mais convenientes na regulamentação 
da lei. A supressão do art. 23, contemplada na Emenda n° 16, é proposta em 
razão da previsão de um sistema estadual de informações sobre recursos 
hídricos na Lei no 13.199, de 1999, o que evidentemente contempla as águas 
subterrâneas. As demais emendas devem-se a adaptações à técnica 
legislativa. 

A Subemenda n° 1 à Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
se prende à necessidade de adequação à proposta de supressão do art. 18. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 645/99 

no 1 o turno, com as Emendas n°s 2 a 6, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 7 a 18 e a Subemenda no 1 à 
Emenda n° 1, a seguir apresentadas, ficando prejudicada a Emenda n° 1. 

EMENDA N° 7 
Dê-se ao parágrafo único do art. 5° a seguinte redação: 
"Art ..... - ................................................................... . 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se poluição qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas 
subterrâneas, que possa ocasionar prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-
estar das populações e comprometer seu uso para fins de abastecimento 
humano e usos múltiplos.". 

EMENDA No 8 
Suprimam-se os arts. 10, 16, 17, 18 e o inciso 111 do art. 3o. 

EMENDA N° 9 
Acrescente-se ao art. 11 a seguinte expressão: 
"Art. 11 - .... sem prejuízo de outras sanções legais". 

EMENDA N° 10 
Dê-se ao inciso 111 do art. 14 a seguinte redação: 

·;~~t.6~~r~~j~;;;~~t;·d;·~-~~-~--~·;t;~~;·~~--~~i·d·~·d·~~ inferiores a 2.500 .m~ (d?is 
mil e quinhentos metros quadrados), destinadas unicamente a res1denclas 
unifamiliares horizontais dotadas de sistema adequado de tratamento de 
afluentes ou de disposiç~o de resíduos sólidos.". 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação: _ _ 
"Art. 16 - Nas áreas de proteção de poços e de outras captaço~~· ~.erao 

instituídos perímetros de proteção sanitária e de alerta contra a polu1çao. · 
EMENDA N° 12 
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Dê-se ao § 3° do art. 20 a seguinte redação: 
"Art. 20- ...................................................................... . 
§ 3°- Concluída a obra, o empreendedor encaminhará o pedido de outorga 

de direito de uso das águas ao IGAM, na forma da lei.". 
EMENDA N° 13 

Suprimam-se os§§ 1° e 2° do art. 20, renumerando-se os demais. 
EMENDA N° 14 

Dê-se ao § 2° do art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22- ..................................................................... . 
§ 2° - Se, durante três anos consecutivos, o outorgado deixar de fazer uso 

exclusivo das águas, a outorga será declarada caduca.". 
EMENDA N° 15 

Suprima-se o § 3° do art. 22. 
EMENDA N° 16 

Suprima-se o art. 23. 
EMENDA N° 17 

Dê-se ao inciso IV do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- .............................................................. . 
IV - a adoção de medidas relativas à sua conservação, preservação e 

recuperação.". 
EMENDA N° 1a 

Dê-se ao art. 24 a seguinte redação: 
"Art. 24 - Os proprietários de captações de águas subterrâneas já 

existentes, em operação ou paralisadas, ficam obrigados a cadastrá-las junto 
ao IGAM no prazo máximo de cento e oitenta dias a partir da data da 
publicação desta lei. 

Parágrafo único - O não-atendimento ao disposto no "caput" deste artigo 
sujeita o infrator à aplicação de penalidade prevista no inciso 11 do art. 29 
desta lei.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" dos arts. ao, 9°, 1 O e 15 e ao parágrafo único do art. 15 a 

seguinte redação: 
"Art. ao - A implantação ou ampliação de empreendimentos consumidores 

de elevados volumes de águas subterrâneas, classificados ambientalmente 
como empreendimentos de grande porte e de potencial poluidor, sem 
prejuízo da apreciação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM 
-, deverá ser precedida de estudo hidrogeológico para avaliação das 
disponibilidades hídricas e do não-comprometimento do aqüífero a ser 
explorado. 

Art. go - As áreas com depósitos e efluentes no solo devem ser dotadas de 
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monitoramento das águas subterrâneas, a cargo do responsável pelo 
empreendimento, executado conforme plano aprovado pelo COPAM, e que 
deverá conter: 

f.:rt.··1·a·~·O·~~~~~~~~~·~·~··p~l·~ .. ~~p~~~~.dÍ~~nto dever~ el~borar relatórios e 
fornecer as informações obtidas no monitoramento qualltat1vo sempre que for 
solicitado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CERH. 

f.:rt .... 1·5··~··N~~··~~·~~~··d~··~~~~·~·~~~··d~··~gua. subterrânea, ou de prejuízo 
sensível aos aproveitamentos existentes nas Areas de Proteção Máxima, 0 
CERH poderá: 

······················································· 
p·~·;~·~;;~fo único - Quando houver restrição à extração de águas 

subterrâneas, serão atendidas prioritariamente as captações destinadas ao 
abastecimento público de água, cabendo ao CERH estabelecer a escala de 
prioridades segundo as condições locais.". 

Sala das Comissões, 29 de março de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Fábio Avelar -

Antônio Roberto. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 29/3/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, informando o falecimento do Sr. Gilvan 

Márcio Alves, ocorrido no dia 26/3/2000, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Gil Pereira, informando o falecimento do Sr. Fernando Brito, 
z ocorrido em 29/3/2000, em Montes Claros. (-Ciente. Oficie-se.) <:; 
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