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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 366a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2914198
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho, Geraldo Rezende e Ermano

Batista
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: P Fase (Expediente): Ata

- Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n o 53198; Projetos de Lei
n°5 1.722 a 1.727198 - Requerimento n°2.577/98 - Oradores inscritos: Paulo
Pettersen - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2° Parte
(Ordem do Dia): ia Fase; Abertura de Inscrições - Requerimento do
Deputado Bilac Pinto; deferimento; discurso do Deputado Cleuber Carneiro -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tafflüinio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitunè - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
1 a Fase (Expediente)



Ata
- O Deputado José Maria Barros, 2°-Secretário "ad hoC, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Agostinho Patrús, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,

encaminhando informação, em atenção a requerimento da CPI do DOPS. (-
A CPI do DOPS.)

Do Sr. Eder da Silva Capute, Promotor de Justiça, em atenção a
requerimento da Comissão de Direitos Humanos, encaminhando
informações a respeito da fuga de presos da cadeia do Município de Passos.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 2.408197. A Comissão de Direitos
Humanos.)

De Laurene Marfins Carelos, Chefe do Cartório Criminal da Procuradoria
da República em Minas Gerais, com referência a requerimento do Deputado
Geraldo Santanna, encaminhando informações sobre inquérito instaurado a
fim de apurar os fatos ocorridos na concessão do Beneficio de Prestação
Continuada - BPC - em Montes Claros.

2° Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 53198

Altera os arts. 73, 74, 155, 157 e 156 da Constituição do Estado e
acrescenta artigo ao seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
dispondo sobre a destinação de recursos para o cumprimento de propostas
priorizadas em audiências públicas regionais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O inciso IV do § 20 do art. 73 e o inciso III do § 1 0 do art. 74 da

Constituição do Estado de Minas Gerais passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Ad. 73- .......................................................................
§2°- ..............................................................................
IV - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou

projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências
públicas regionais; ou"

"Ad. 74- .......................................................................
§ 1° - ..............................................................................



III - o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos
monetários, a realização de obra, a prestação de serviço e a execução
orçamentária de propostas priorizadas em audiências públicas regionais?.

Ali. 20 - Acrescente-se ao ali. 155 da Constituição do Estado de Minas
Gerais o seguinte parágrafo:

"Au. 155- ..................................................................
§ .... - A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixará percentual não inferior a 1%

(um por cento) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado,
destinado ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas
regionais, a ser incluído na Lei Orçamentária Anual e obrigatoriamente
executado, com o respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro
correspondente, sob pena de responsabilidade, nos termos do inciso VI do
ali. 91.".

Ali. 30 - Os § 50 e 60 do ali. 151 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passam a vigorar com a seguinte redação, suprimindo-se o § 70 do
mesmo artigo:

AI1 157- ......................................................................
§ 50 - Para subsidiar a elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, do plano plurianual de ação governamental e da proposta
orçamentária anual, a Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em
audiência pública regional, realizada a cada dois anos, as propostas
resultantes de audiências públicas municipais realizadas pelo poderes
públicos locais, nos termos de regulamentação.

§ 60 - O Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, o Poder
Judiciário e o Poder Executivo, com a finalidade de prestar informações e
colher subsídios para as ações pertinentes a seu âmbito de competência,
participarão da audiência pública regional referida no parágrafo anterior.".

Ali. 40 - O ali. 158 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Ali. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em
programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao
meio ambiente, fomento ao ensino, à pesquisa cientifica e tecnológica, ao
espolie e à cultura e ao atendimento das propostas pnorizadas nas
audiências públicas regionais.

§ l O - Os recursos para os programas de saúde não serão inferiores aos
destinados aos investimentos em transporte e sistema viário.
§ 20 - Tomando-se como referência as respectivas dotações

orçamentárias, o percentual executado e pago das despesas com
publicidade não será superior, em cada trimestre, ao percentual executado e
pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências
públicas regionais, ressalvados os casos de despesas imprevisíveis e



urgentes, decorrentes de calamidade pública.".
Art. 50 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição

do Estado de Minas Gerais fica acrescido do seguinte artigo:
"Art. .... - A execução e o pagamento das despesas decorrentes das

audiências públicas realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos
seguintes preceitos:

- até o final do exercício financeiro de 1998, serão executadas e pagas as
despesas decorrentes dos convênios firmados em função das propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais realizadas em 1995;

II - até o final do exercício financeiro de 1998, serão firmados os convênios
resultantes das propostas priorizadas nas audiências realizadas em 1997, e
executadas e pagas as despesas deles decorrentes;

III - na impossibilidade, justificada, da execução das despesas a que se
refere o inciso anterior, estas serão obrigatoriamente executadas e pagas no
exercício de 1999.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo implica em
crime de responsabilidade do Governador do Estado e de seus auxiliares
diretamente envolvidos no processo de execução do orçamento estadual.".

Art. 60 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões,	de	de 1998.
Romeu Queiroz - Leonídio Bouças - Dinis Pinheiro - Sebastião Navarro

Vieira - Irani Barbosa - Ermano Batista - Gil Pereira - Ronaldo Vasconcellos -
Djalma Diniz - Wilson Trópia - Ajalmar Silva - Gemido Rezende - Péricles
Ferreira - Adelmo Carneiro Leão - José Maria Barros - Marco Régis - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - Francisco Ramalho - Marcelo
Gonçalves - Miguel Martini - Ivair Nogueira - Geraldo Santanna - Wilson
Pires - Antônio Júlio - Miguel Barbosa - Alberto Pinto Coelho.

Justificação: A criação das audiências públicas, para subsidiar a
elaboração das propostas orçamentárias, representou um inegável avanço
no processo de consolidação da cidadania. Entretanto, a falta da assinatura
de convênios ou o atraso no repasse das verbas destinadas à êxecução das
obras ou dos programas priorizados nas audiências pode vir a comprometer
todo o esforço já empreendido. Para que o processo democrático tenha
continuidade, é preciso que se mantenha a sua credibilidade junto às
comunidades locais. A construção da cidadania não pode ficar à mercê de
situações ou problemas localizados e ocasionais.

A inserção, no âmbito da Constituição Estadual, de regras perenes que
regulamentem o mecanismo de alocação de recursos destinados à execução
de propostas definidas em audiências públicas, pelos motivos acima
mencionados, ultrapassa o estrito âmbito da esfera orçamentária,



constituindo-se em um mecanismo de consolidação do estado democrático
de direito, que somente pode existir quando se reforça a idéia de cidadania.

Por todos esses motivos, contamos com a aprovação, nesta Casa, da
proposta de emenda à Constituição que ora apresentamos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.722196
Declara de utilidade pública a Creche Timothy Hugh Farner, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Timothy Hugh Farner,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões,	de	de 1996.
Geraldo Rezende
Justificação: A Creche Timothy Hugh Fanier tem-se destacado entre as

instituições que prestam serviços à comunidade de Uberlândia, dando
assistência à infância por meio do atendimento a crianças carentes de 3
meses a 7 anos.

De caráter assistencial, a entidade foi fundada há mais de dois anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam.

Por acreditar nos benefícios que a entidade proporciona àquele município,
solicitamos o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 168, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.723198
Declara de utilidade pública a Universidade de Alfenas - UNIFENAS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Universidade de Alfenas -

UNIFENAS.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	de abril de 1998.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Universidade de Alfenas funciona há mais de dois anos e

não remunera os ocupantes dos cargos de sua direção, encontrando-se
adstrita aos parâmetros estabelecidos na Lei n° 3.373, de 1965, modificada
pelas Leis n°s 5.830, de 1971, e 12.240, de 1996.



Está registrada como associação, seu estatuto estabelece finalidades
filantrópicas e os membros de sua direção são pessoas comprovadamente
idôneas, conforme pode-se verificar na documentação anexa.

Encontrando-se tal pleito em conformidade com as exigências legais,
solicito o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.724198
Declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Novo Céu e Nova Terra,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Pentecostal Novo Céu

e Nova Terra, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Identificada com os princípios do Evangelho, foi fundada a

Igreja Pentecostal Novo Céu e Nova Terra em Belo Horizonte.
Por congregar os fiéis, participa de seus problemas e cria e mantém

creches, centros educacionais, orfanatos, asilos, conforme os objetivos
descritos no art. 20 do seu estatuto e em cumprimento de sua missão
evangelizadora.

Em vista do importante trabalho da associação, entendemos ser justa a
concessão do título declaratóiio de utilidade pública a ela.

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

PROJETO DE LEI N° 1.725198
Declara de utilidade pública a Igreja Missionária Pentecostal Laudiceia,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Missionária Pentecostal

Laudiseia, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Igreja Missionária Pentecostal Laudiseia, fundada no dia

1213193, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como fim



precipuo difundir os ensinamentos bíblicos.
Suas iniciativas revestem-se de grande alcance social, uma vez que

pretendem transmitir valores espirituais, lições de otimismo quanto ao futuro
e exemplos de amor ao próximo. Tudo isso concorre para formar uma
sociedade harmónica e fraterna.

A par dessas considerações e numa demonstração de reconhecimento do
relevante trabalho que a referida Igreja empreende, esperamos a aprovação
deste projeto pelos nobres pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.726198
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Global do Alto Bonito

Defensora das Crianças Desamparadas, do Adolescente, das Mulheres
Solteiras e dos Velhos da Vila Nossa Senhora Aparecida de São Lucas, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Ano Bonito Defensora das Crianças Desamparadas, do Adolescente, das
Mulheres Solteiras e dos Velhos da Vila Nossa Senhora Aparecida de São
Lucas, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Associação em epígrafe é sociedade civil apolítica, sem fins

lucrativos, que não remunera seus Diretores pelos cargos que ocupam.
Suas finalidades, conforme se depreende de sua própria denominação,

T	estão voltadas para a proteção e os interesses das pessoas menos
favorecidas, especialmente o adolescente, a mulher solteira e o velho.

Para isso, a entidade desenvolve atividades de assistência social; promove
e incentiva o congraçamento dos associados; mantém intercâmbio e celebra

o convénio com outras entidades congêneres, tendo em vista seu
aperfeiçoamento; pleiteia melhorias para os bairros e as comunidades;
incentiva a cultura e o esporte e zela pela proteção do meio ambiente.

A vista desse valoroso trabalho de cunho filantrópico, nada mais justo que
se lhe conceda o titulo declaratóno de utilidade pública. Para tanto, conto

'	com o apoio dos colegas parlamentares para a aprovação deste projeto de
lei.

- Pulicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e
do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, dc o art. 103, inciso 1,



do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.727198

Dispõe sobre a regulamentação, no Estado de Minas Gerais, do uso dos
serviços 900, 0900 e outros similares, explorados pelas empresas de
comunicação e telecomunicação no território estadual.

Art. 1 0 - O acesso dos usuários de telefone aos prefixos 0900, 900 ou
outros similares será gratuito, a não ser que o usuário dê â companhia
telefônica responsável autorização escrita, antecipada, incluindo seu
aparelho aos serviços especificados.

Art. 20 - A companhia telefônica responsável pelos serviços mencionados
deverá conceder ao proprietário ou usuário titular da linha autorizada uma
senha secreta, sem a qual o acesso aos prefixos 0900 e 900 e outros
similares não poderá ser cobrado do responsável titular da linha telefônica
nem de outros.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 1998.
Raul Uma Neto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para

parecer, nos termos do art. 188, dc o art. 102, do Regimento Interno.
REQUERIMENTO

N° 2.577198, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se oficie ao
Governador do Estado a fim de que seja enviado à Casa projeto de lei que
altere a composição do Conselho Estadual da Habitação com a inclusão de
membro da COPASA e do Prefeito Municipal de Montes Claros. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
• Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o motivo

pelo qual assomamos a esta tribuna é uma notícia veiculada no "Estado de
Minas" a respeito de superfaturamento de cestas básicas com recursos de
subvenção, indicadas por mim.	 -

Sr. Presidente, entendo que a imprensa tem, realmente, que fiscalizar; que
os Deputados têm, também, de acompanhar atentamente todo tipo de
denúncia. Como bem disse o Presidente, ao se aproximarem as eleições, há
denúncias, centenas delas. E um adversário ou outro. Mas isto não justifica,
Sr Presidente, o que fez o "Estado de Minas", que respeito e admiro.
Entendo que um jornalista que trabalha nesta Casa tem, também, o dever de
cuidar e zelar pela instituição. Se não tivermos coragem de zelar por essa
instituição, não teremos a cabeça erguida para conduzir o pensamento e a
intuição de bem servir.
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Srs. Deputados, os senhores acompanharam, mas vou ler o orçamento

feito pelo "Estado de Minas", quantidade de 1.000 cestas. Cada uma custou,
realmente, R$14,20: 5kg de arroz, 1kg de feijão, 5kg de açúcar, 1 lata de
óleo, 1kg de macarrão, 1kg de farinha de mandioca, 500g de café, 1kg de
fubá, extrato de tomate e sal.

As 1.000 cestas básicas compradas pela Associação Pró-Melhoramento do
Bairro Alvorada, com a unidade custando R$25,00: 10kg de arroz, 10kg de
açúcar, 3kg de feijão, 4 latas de óleo de soja, 1kg de macarrão, 2kg de
farinha de trigo, 1 k de café, 1 k de fubá, 1 k de sal e 1 lata de extrato de
tomate. Deu, realmente, R$25,00. E o dobro da cesta básica cotada pelo
"Estado de Minas".

Em se considerando uma cesta básica adquirida pela Associação Pró-
Melhoramento do Bairro Alvorada com os mesmos quantitativos da cesta
básica do orçamento do jornal "Estado de Minas", teremos: 5kg de arroz, 5kg
a mais; 5kg de açúcar, 5kg a mais; 1kg de feijão; óleo de soja, 1 lata;
macarrão, 1kg; farinha de trigo, 1kg; café, 500g; fubá, 1kg; extrato de
tomate, 1 lata; sal, 1kg. Custando, também, R$12,50 o excesso da cesta
básica comprada pela Associação.

Devemos considerar que a cesta básica adquirida pela Associação Pró-
Melhoramento do Bairro Alvorada contém mais que a orçada pelo jornal
"Estado de Minas". Contém o seguinte: arroz, 5kg; açúcar, 5kg; feijão. 5kg,
óleo de soja, 3,81; farinha de trigo, 1kg; café, 500g. Se formos, realmente,
verificar, a cesta básica adquirida pela referida Associação custou R$12,50.
Portanto, os R$25,00 considerados pelo jornal "Estado de Minas" são
compostos de duas parcelas: custo da cesta e custo do aumento de
quantidade. O custo da cesta básica comprada pela referida Associação é de
R$12,50 por unidade, ou seja, 13,80% mais barata que a cotação dada pelo
jornal "Estado de Minas".

Sr. Presidente, não quero prolongar esse assunto porque sempre há
colegas sendo expostos. Sabemos que o Poder Legislativo é transparente,
estamos sujeitos a tudo isso, mas não devemos nos acovardar diante de tais
tentativas de denegrir a imagem do parlamentar. Não apêbas eu, mas
qualquer um dos senhores que já foram acusados. Acho necessário a
imprensa fiscalizar e todos os Deputados, mas o mais importante, Sr.
Presidente, é V. Exa. atinar para o zelo do Poder Legislativo. Todos que
compõem esta Casa, Deputados, jornalistas, funcionários, têm o dever de
zelar pelo Poder Legislativo; do contrário, estaremos trabalhando contra o
Estado de Minas Gerais e contra nós. Entendo que esse lapso talvez não
tenha sido cometido por maldade. Quando vocês colocam nas páginas do
jornal urna coisa não explicativa, o leitor acredita. Vai dizer a sugestão do
Deputado Paulo Pettersen foi mal usada por aquele que indicou. Quem lê
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pensa que é verdade. Quando se faz uma análise e dela se tira o produto da
veracidade, isso dói não apenas na minha consciência, mas na de todos que
entendem ou procuram entender a verdade. Não quero acusar ninguém.
Estamos aí para atender aos segmentos da sociedade que precisam desses
parcos recursos. Queremos atender fundações, associações, prefeituras.
Infelizmente, Sr. Presidente, fico, realmente, triste. Não acuso, muito pelo
contrário, não sou de acusar, mas desejo que este Legislativo seja
respeitado e que as coisas denunciadas sejam reais, sem se levar para o
campo pessoal, para outro caminho que não o da verdade e do zelo
institucional.

Sr. Presidente, desejo que V. Exa. procure uma orientação melhor, procure
evitar que o Poder Legislativo se desgaste. A minha preocupação é com a
instituição. Fui criticado, levantaram que as cestas foram super faturadas,
estou trazendo as provas de que não foram. Mas a imagem do Poder
Legislativo fica maculada, com tal reportagem equivocada. Aguardo, pois,
que o jornal "Estado de Minas', orgulho de todos os mineiros, venha a
público retificar a informação divulgada. Aliás, tenho certeza de que o fará,
em harmonia e respeito aos seus princípios, que o fizeram um dos jornais
mais respeitados deste País.

É obrigação de V. Exa. zelar por isso. Nós respeitamos a imprensa, mas
ela também deve respeitar o Poder Legislativo. É dentro dessa lisura que
pautamos o bem-estar de Minas Gerais. Sou admirador de todos os jornais e,
quando falam dos Deputados, creio que devemos nos defender. Até hoje,
nenhum estrago a imprensa causou à minha imagem, o que prova a história
dos meus três mandatos. Não queremos atacar ninguém, e, sim, zelar pelo
jornal denunciante, para que seja fiel à sua filosofia de ser um grande jornal.

Sr. Presidente, quero trazer minha tristeza devido a essa publicação, não
porque fui o denunciado, mas, sim, porque esta instituição, o Poder
Legislativo, foi maculado, arranhada sua imagem.

Sr. Presidente, não vou questionar o mérito no que tange aos recursos que
temos para atender aos municípios, porque, além de serem insuficientes,
não são repassados pelo Governo. Tenho a certeza de que todos nós que
procuramos a lisura, o atendimento aos segmentos menos favorecidos da
sociedade estamos com a consciência tranqüila.

Assomo esta tribuna com a consciência tranqüila do dever cumprido e
espero que inverdades não venham a macular a imagem do Legislativo. Já
vi mudas coisas acontecerem nesta Casa, muitos colegas enfrentando
situações difíceis, mas estou bem preparado, tenho os pés no chão, sabendo
que quem está na vida pública está acostumado a tudo. Mas queremos
respeitar e ser respeitados.

Sr. Presidente, desejo que V. Exa. analise qualquer tipo de denúncia que
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venha a atingir esta Casa, fazendo-o com o pé no chão, dentro de urna
orientação positiva no campo da verdade, porque, do contrário, o Poder
Legislativo estará sendo, mais uma vez, sacrificado. Caso fosse feita uma
análise minuciosa desse caso, tenho a certeza de que matérias dessa
natureza, inveridicas, não seriam veiculadas. Tenho a certeza de que V.
Exa., Sr. Presidente, e os demais Deputados também devem se preocupar
com a preservação da imagem deste Poder, impedindo que cheguem até a
sociedade coisas desse tipo.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, o seguinte: que o Governo respeite os
Prefeitos, não continue ameaçando-os, talvez, para saciar a sua sede de
votos no dia 4 de outubro. Muito embora eu venha a esta tribuna poucas
vezes, este é o momento certo para que V. Exa. leve ao Governador do
Estado esta mensagem de um parlamentar interiorano, para que ele nos
respeite e faça o seu governo sem perseguição, da maneira que acha que
deve ser filosoficamente, porque temos a obrigação de defender o cidadão,
Sr. Presidente.

Quero agradecer a V. Exa. e aos Deputados e passar às suas mãos um
levantamento feito do que aconteceu, realmente, com as cestas básicas que
o jornal Estado de Minas" considerou superfaturadas. Muito obrigado.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - A Presidência, nos termos

do § 1 0 do art. 22 do Regimento Interno, vai interromper a V Parte da
reunião para receber o Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário da
Educação, que comparece a esta Casa a requerimento do Deputado Gilmar
Machado, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a repercussão
da Resolução n°8.085, de 1997.

- A ata da parte interrompida será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.	 -

23 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à ? Parte da reunião, a

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

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita a
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palavra nos termos do art. 70 do Regimento Interno, para passá-la ao
Deputado Cleuber Carneiro. A Presidência defere o requerimento e fixa o
prazo de 5 minutos para o orador.

O Deputado Cleuber Carneiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados; a seca no
Norte de Minas está tomando conotação de tragédia. Produção agrícola
dizimada, pastagens ressequidas, rios, riachos e aguadas esmirrando-se,
num desenho triste, muito triste, de quadro desolador e doloroso. Tudo
vitimado, a partir do próprio homem, que, vencido, abate-se, sem forças para
conter o assoberbamento dos problemas, fragilizando-se diante de uma
realidade desafiadora e de uma expectativa extremamente negativa e fora
de controle. E a seca, senhores. Impiedosa e voraz, ela arrasa tudo, não
sinalizando, sequer, com esperança.

Até nós, sertanejos acostumados às intempéries e vicissitudes, somos
tomados de espanto, como se o fenômeno fosse acidental e episódico. Não,
senhores; a seca é, praticamente, permanente em nossa região, é
conjuntural. Desde os idos do Império, Pedro II prometera vender as jóias da
Coma para debelá-la. Entretanto, malgrado todos os esforços, o sertanejo
está se abatendo, com a resistência minada, diante de tanto sofrer. Não
desejamos que a veemência das tintas de Euclides da Cunha seja apenas
literatura, já que moldura do nosso próprio caráter haveremos de ser
de tudo, fortes". Desejamos mais, desejamos, isto sim, que sociedade e
governo, ciência e tecnologia, capital e trabalho, fé e amor se juntem num
mutirão, não permitindo que o tempo continue desafiando o homem.

Teimosamente, insistimos em resistir; entretanto, não podemos ser
etemizados no sofrimento. Hoje, no mundo, desertos que não conhecem
chuva já têm vida, e Israel, onde a água apenas goteja, esbanja fartura; isto
para não falar na árida Califórnia, terra da promissão, celeiro da América e
do mundo. Há de se ter, neste País, a coragem de execrar o que humilha e
buscar patamares de dignidade. O caos social está em marcha, e é visível
nos sem terra, sem teto, sem comida e sem esperança. Reconhecemos
positivo todo esforço emergencial, contudo há de se exigir uma ação
duradoura, que ajude a inverter o quadro de pobreza.

O Norte de Minas está nesse quadro. Fazemos parte desse Nordeste de
extremos contrastes: retirantes, saqueadores, invasores, pedintes e
famélicos não nos fazem acreditar que vivemos num País civilizado, de
economia ponderável e, acima de tudo, cristão.

A hora é agora, para nos redimir de todas as contradições. O chamamento
é para que sejamos dignos dos prodígios da ciência e da tecnologia,
colocando-os a serviço do homem. Não há que se falar em equilíbrio e
felicidade, quando somos tão desiguais no acesso aos bens da vida. A seca
é uma das pontas desse lceberg".
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O Deputado Arnaldo Pariria (Em aparte)* - Gostada de manifestar minha
admiração pela fala de V. Exa., que invoca todos os aspectos, com muita
propriedade, dos problemas que, sabemos, o Norte de Minas Gerais vive
hoje. Entendo que o trabalho de V. Exa., além de ser em defesa daquele
povo sofrido, não deixa também de ser uma peça literária.

Inicialmente, eu gostaria de manifestar o meu apoio e a minha
solidariedade à manifestação de V. Exa. Em seguida, de manifestar as
minhas congratulações por essa peça literária que acaba de ser apresentada
nesta tribuna.

O Deputado Cleuber Carneiro - Agradeço a intervenção do ilustre
Deputado Arnaldo Penna, que engrandece a nossa fala. Seu testemunho nos
anima, na certeza de que os homens lúcidos, de bem e os parlamentares
que, realmente, defendem o povo haverão de entender o sentido da nossa
fala.

A minha região, o Norte de Minas, espera um tratamento respeitoso, capaz
de propiciar uma travessia que nos garanta parceria no bem-estar. Vamos às
frentes de trabalho, às cestas básicas, aos caminhões-pipas e a todas as
ações que minorem o sofrimento e a dor. Vamos precisar de socorro
imediato. Entretanto, é preciso que se reafirme, o crime maior é nos
acomodar na cegueira e na falta de coragem cívica de buscar solução
duradoura e definitiva. Vivemos um tempo de revolução científica e
tecnológica, e o ano 2000, com certeza, não abrigará os que não souberem
ousar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, e para
a extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.	 -

ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Ailton
Vilela e José Henrique (substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
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constante na pauta e solicita ao Deputado José Henrique que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. Não havendo quem se oponha ao
requerimento do Deputado Ailton Vilela, solicitando dispensa da leitura da
ata, a Presidência considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a
subscrevam. A seguir, acusa o recebimento da seguinte correspondência: do
Prefeito Municipal de Luz, lamentando sua impossibilidade de comparecer à
reunião do dia 2513198, na qual se discutiram os problemas da BR-262, e
hipotecando total apoio à iniciativa; da Câmara Municipal de Mateus Leme,
solicitando apoio desta Comissão para que sejam tomadas providências com
relação aos acidentes que ocorrem na MG-050, no local denominado Morro
Grande, no Município de ltaúna; da Câmara Municipal de Januária,
solicitando apoio junto ao Ministério dos Transportes e da Marinha, a fim de
se revogar a Portaria Ministerial n° 39, de 512198, que extinguiu a Agência
Fluvial de Januária; do Diretor-Presidente da BHTrans, na qual encaminha
cópia da matéria da revista Veja" intitulada aQ$ Barões do Transporte
Urbano" e os editoriais de O Estado de São Paulo" e do OJornal da Tarde".
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°s 2.524 e 2.540198. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão: Submetidos a votação,
são aprovados os requerimentos do Deputado Alvaro Antônio, em que
solicita realização de reunião com a finalidade de se discutir a importância
da ligação ferroviária de Lavras, Três Corações e Varginha ao Município de
Poços de Caldas, para a qual se convidariam autoridades e Prefeitos dos
referidos municípios; e do Deputado Ivo José, em que solicita, na forma
regimental, a realização de audiência pública, em reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Defesa do Consumidor, a fim de se debater a
política tarifária dos transportes coletivos urbanos da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, para a qual seriam convidados o Presidente da BHTrans,
o Diretor-Geral do DER-MG e o Presidente da AMBEL. 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 abril de 1998.
Alvaro Antônio, Presidente - Arnaldo Canarinho - Aílton Vilela.
ATA DA 1 t REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia quatorze de abril de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos
Pimenta, Wilson Pires e Geraldo Nascimento (substituindo este ao Deputado
Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do P1), membros da Comissão
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supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados Ivo José e
João Batista de Oliveira. O Deputado Carlos Pimenta assume
regimentalmente a Presidência, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Geraldo Nascimento que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não
havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Deputado Ivo José apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública com a
presença do Secretário da Habitação, do Vereador de Ipatinga e do
Coordenador do Movimento de Luta pela Moradia, para debaterem sobre a
reforma urbana e a política habitacional em Minas Gerais. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta
apresenta requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando
seja ouvida, em reunião desta Comissão, a comissão de trabalhadores rurais
das cidades de Varzelândia e Matias Cardoso, do Norte do Estado, a qual
apresentará denúncia de trabalho escravo na região, a fim de que sejam
tomadas providências para a vistoria e a desapropiação das Fazendas Jóia e
Baixa da Mula, para fins de reforma agrária. Ao encaminhar a votação, o
Presidente considera que os representantes devem ser ouvidos logo após a
exposição do Sr. Flávio Antônio Reis do ValIe. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião
tem por finalidade ouvir o Sr. Flávio Antônio Reis do ValIe, Presidente da
Federação das Cooperativas de Trabalho de Minas Gerais, e debater sobre o
cooperativismo de trabalho como alternativa econômica e social. A seguir, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Ivo José, autor do requerimento
que motivou o convite ao Sr. Flávio. Ato contínuo, o convidado faz sua
exposição, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam dos debates
todos os parlamentares presentes. O Presidente agradece a presença do
convidado e convida a tomar assento à mesa os Srs. Joaquim Pereira Dias,
representante da Liga Operária e Camponesa; Edmílson de Souza
Veríssimo, representante do acampamento de Varzelãndia, e Adão Ferreira
da Rocha, representante do acampamento de Nova Era e Matias Cardoso.
Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor
do requerimento que motivou o convite a essas pessoas. Os convidados
fazem sua exposição na ordem mencionada, e participam dos debates todos
os Deputados presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho.
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ATADA 108 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Tarcísio Henriques e Maria José
Haueisen, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após, o
Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar a matéria
constante na pauta e, em seguida, lê correspondência da Sra. Maria Antônia
Costa Nogueira, Diretora Política de Reforma Agrária da FETAEMG, em que
solicita garantia de vida para o Sr. Hermínio Pereira Coelho, trabalhador
rural e dirigente sindical. Em seguida, passa- se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. A Presidência submete à discussão e à votação o Projeto de Lei
n° 1.579197 (relator Durval Angelo), o qual é aprovado com a Emenda n01,
da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 2.554198. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o
Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento em que solicita seja
marcada visita desta Comissão a um presídio desta região metropolitana,
com data e local a serem definidos. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saia das Comissões, 29 de abril de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - João Batista de

Oliveira.
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER ÀÁPURAÇÃO
DE DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS

GERAIS, TAIS COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS,
SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO

DE POLICIAIS COM AS DENÚNCIAS, ENTRE OUTROS DELITOS
Às quinze floras e trinta minutos do dia vinte e dois de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Antônio Roberto, Sebastião Navarro
Vieira, Marcos Helênio e Irani Barbosa (substituindo este ao Deputado Gil
Pereira), por indicação da Liderança do Bloco Social Progressista. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior,
declara aberta a reunião e solícita ao Deputado Antônio Roberto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Marcos Helênio requer a
dispensa da leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por
aprovada a ata e solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir, o
Presidente informa que se encontra em poder da Mesa correspondência da
Rede Globo de Televisão, que encaminha relação das empresas de bingo e
dos sorteios veiculados na referida emissora; da Superintendência Regional
da Receita Federal, que encaminha informações sobre solicitação desta
Comissão; e do Sr. Antônio Carlos dos Santos, justificando a sua ausência
nesta reunião. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Marcos Helênio, que apresenta requerimento em que solicita cópia dos
contratos celebrados com os Bingos Cidade e Racimec. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente informa que a
finalidade da reunião é ouvir os Srs. Geraldo Magela Pinto Garcia,
Superintendente da Receita Federal; Luiz Antônio Ribeiro, Presidente da
Comissão Permanente de Bingos; José Perrella de Oliveira Costa, Carlos
Roberto Catão Silva e José Helvécio Ferreira da Silva, Presidente, Diretor de
Marketing e advogado do Cruzeiro Esporte Clube, respectivamente; e o Sr.
Jorge Luiz Martins. Logo após, o Presidente esclarece alguns pontos
referentes às CPIs e passa a palavra ao primeiro depoente, Sr. José Perrella
de Oliveira Costa, que, após fazer a sua qualificação, é inquirido pelos
Deputados. A seguir, o Presidente suspende a reunião para a saída do Sr.
José Pen-elIa de Oliveira Costa e autoriza a entrada dos demais depoentes.
Reabertos os trabalhos, o Presidente tece algumas considerações sobre as
CPI5 e passa a ouvir os depoentes, dos quais solicita que façam,
inicialmente, sua qualificação. Fazem perguntas aos depoentes os
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Marcos Helênio, Antônio Roberto e
Irani Barbosa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.	 -

Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Irani Barbosa - Durval Angelo -

Antônio Roberto.
ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e quarenta minutos do dia vinte e três de abril de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e Mauro Lobo 1 membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Mauro
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Lobo que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao
Deputado Mauro Lobo os Projetos de Lei n°s 1.437, 1.504, 1.513 e 1.521197
e ao Deputado Arnaldo Penna, os Projetos de Lei n°s 1.531 1.542, 1.557 e
1.559197. Encerrada a la Parte dos trabalhos, passa-se ar Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva
das comissões. O Presidente, em virtude de o Projeto de Lei n° 1.437197 ser
de sua autoria, passa a Presidência ao Deputado Arnaldo Penna. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei no 1.437197 (relator. Deputado Mauro Lobo). A seguir, o Deputado
Arnaldo Penna retorna a Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues, que
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n°s 1.504, 1.513 e 1.521197 (relator Deputado Mauro Lobo) e 1.531,
1.542, 1.557 e 1.559197 (relator. Deputado Amaldo Penna), os quais são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AlIton Vilela - Ajalmar Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.625/96

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.625198 visa a
declarar de utilidade pública a Fundação Projeto Sorria com sede no
Município de Ouro Preto.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
.Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para turno único de
deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão vem dando importante contribuição para o bem-

estar da comunidade, uma vez que presta assistência odontológica ao menor
carente da região. Inclui em seu trabalho medidas preventivas contra as
enfermidades bucais, além de implementar pesquisas no campo das ciências
odontológicas.

Em virtude do mérito da instituição, julgamos conveniente a declaração de
sua utilidade pública.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto
de Lei n° 1.625198, nos termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1996.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.644/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo instituir a Medalha Construtor do Progresso e dar outras
providências.

Nos termos dos aris. 190 e 102, III, !Pafl do Regimento Interno, a
proposição tramita em turno único, e a esta Comissão compete examinar-lhe
os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em se tratando de proposição de lei ordinária, a deflagração do processo

por membro do parlamento estadual encontra amparo no art. 65 da
Constituição mineira.

No tocante ao espírito da competência do Estado Federado em tratar de
assunto de natureza honorífica, devemos reportar-nos ao § 1 0 do art. 25 da
Constituição Federal, que literalmente dispõe: "são reservadas aos Estados
as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição".

Verificando-se os atos atribuídos privativamente à União, arrolados no art.
22 da Carta Republicana, depreende-se que o citado parágrafo confere ao
parlamentar estadual legitimidade para legislar sobre a matéria em questão.

De resto, cumpre-nos dizer que não há vício de natureza jurídica que
interponha óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.644198 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Paulo Piau - Antônio

Júlio - Tarcísio Henriques.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.671/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras dos
Rotarianos de Rio Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n o 12.240, de 517196, que prevê os requisitos

para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente atendidos,
conforme comprova a documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade mencionada tem personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.671/98 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Paulo Piau - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.680/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Regional dos Bairros
Jardim Alterosa, Dom Bosco - ACRADB -, com sede no Município de Betim.

Nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição, após publicada, deve ser apreciada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, e que fazemos nos termos da fundamentação a seguir.

Fundamentação
O disciplinamento da matéria está a cargo da Lei n° 3.373, de 1215165, cujo

art. 1 0, com a redação dada pela Lei n° 12.240, de 517196, estabelece os
seguintes requisitos para que sociedades civis, associações e fundações
constituídas ou em funcionamento no Estado se tomem aptas a receber o
título declaratório de utilidade pública: ter personalidade jurídica; estar em
funcionamento há mais de dois anos; não remunerar os cargos de sua
direção e ter, como Diretores, pessoas idôneas.

Examinando-se a documentação que instrui o processo, depreende-se o
inteiro cumprimento de tais quesitos, razão pela qual não vislumbramos
óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto.

Conclusão
A vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.680198 na forma original.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Paulo Piau - Antônio
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Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.654198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto
Confisco e Adjacências - ACCEA -, com sede no Município de Contagem.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, na" do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em regular

funcionamento há mais de dois anos, não possui fins lucrativos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelo exercício de suas funções.

Atendendo, pois, às condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de 517196,
conforme atestam os documentos anexados ao processo, a Associação está
apta a receber o título de utilidade pública.

No entanto, julgamos necessária a apresentação de emenda para que
conste no projeto o nome completo da entidade, com base no art. 1 0 do seu
estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.684198 com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Conjunto Confisco e Adjacências - ACCEA -, com sede no Município de
Contagem."

Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helênio - Paulo

Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.688/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora
d'Abadia da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 914198, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 5/7196, que regulamenta a matéria.

Constata-se, pois, que a instituição de que trata o projeto está em
funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos
que ocupam.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.688198 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Paulo Piau - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.690/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Banda Filarmônica Edmundo Araújo, com
sede no Município de Monte Azul.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, °a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517196, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme atestam os documentos que instruem o processo.

Constata-se, pois, que a entidade tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juildicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.690198 na forma original.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helênio - Paulo

Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.691198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Projeto de Lei n° 1.691198, da Deputada Maria José Haueisen, visa a
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declarar de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro Cansanção -
AABC -, com sede no Município de Salto da Divisa.

Publicada em 1414198, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelo exercido de suas funções.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos das leis que disciplinam
o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.691198 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helénio - Paulo

Piau.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

27/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em

epígrafe tem por objetivo alterar a redação do "caput" do art. 270 da Lei n°
869, de 517152, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
de Minas Gerais.

Publicado em 3112/97, foi o projeto enviado à Comissão de Constituição e
Justiça, que deixou de apresentar parecer devido à perda de prazo. Agora,
por força do Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Pelo dispositivo legal em vigor, o descarno de vencimento do servidor não

poderá exceder à quinta parte da importância líquida de sua remuneração.
Com a nova redação, fica eliminado do texto esse percentual, que, por sua
vez, será estabelecido em regulamento.

Além disso, merece reparo o art. 30 do projeto, que revoga dispositivo
equivocadamente considerado contrário ao texto da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 27197 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera dispositivos da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O "caput" do art. 270 da Lei n°869, de 5 de julho de 1952, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Ari. 270 - Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da

indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração de
acordo com critérios a serem estabelecidos em regulamento.".

Art. 20 - O art. 87 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, fica acrescido do
seguinte § 40:

Art. 87- .........................
§ 40 - O arredondamento de que trata o parágrafo anterior aplica-se

exclusivamente aos servidores públicos civis que até 31 de dezembro de
1998, computado ou não esse arredondamento, tenham completado 30
(trinta) anos ou mais de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos ou
mais de serviço, se mulher.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Amaldo Feriria -

José Militão.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.269/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Sebastião da Vargem Alegre o imóvel que especifica.

Em obediência ao que dispõem os arts. 188 e 102, III, V, do Regimento
Interno, a proposição foi publicada e a seguir distribuída a esta Comissão
para exame preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A bem da clareza na apreciação da matéria, é oportuno que façamos uma

exposição de fatos relevantes a ela referentes-
0 imóvel objeto da proposição, constituído de um terreno tom área de

728m , foi doado ao Estado pelo Município de Mirai, a fim de que fizesse
funcionar no local uma de suas unidades escolares.

Após ser concretizado o contrato de doação, o donatário instalou a referida
escola no local, mas, posteriormente, a transferiu para outra edificação.

Em 1988, foi sancionada lei autorizando o Poder Executivo a fazer
reversão ao doador originário, contrariamente à manifestação da Secretaria
da Educação, a que o imóvel estava vinculado.

Em 1997, houve a emancipação do Município de São Sebastião da
Vargem Alegre,. no qual está situado o imóvel. Ao ensejo desse fato, o
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Executivo local mostrou-se interessado em que seja transferido o bem ao
seu patrimônio, para que possa fazer os investimentos necessários â reforma
do prédio em questão e aí instalar a Prefeitura.

Na oportunidade, vale ressaltar que, consultado novamente o Poder
Executivo Estadual, a quem compete manifestar-se sobre a matéria, ele
mostrou-se de acordo com a proposta do retomo do imóvel ao patrimônio do
município.

A medida consubstanciada na proposição trata de transferência de domínio
de um bem público, e, nessa circunstância, a sua concretização depende de
exame e deliberação do Poder Legislativo, conforme é depreendido do art.
18 da Constituição mineira.

No plano infraconstitucional, a matéria está sujeita aos ditames emanados
da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, que institui normas para licitações e
contratos da administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Reportando-nos ao art. 17 da referida lei, verificamos que a existência de
interesse público devidamente justificado é condição "sine qua non° para que
ocorra a alienação de bens da administração pública. Pelo que foi
explanado, é evidente que esse quesito foi atendido, embora a destinação do
imóvel não conste no texto da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.269197 na forma original.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Batista de Oliveira

- Tarcísio Henriques.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.493197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Cantina Santo Antônio - Creche de
Manhumirim, com sede no Município de Manhumirim.

Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente, conforme
preceitua o Regimento Interno, pela Comissão de Constituição e Justiça, que
se manifestou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria na forma apresentada.

Agora, cumpre a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto.

Fundamentação
Conforme consta na justificação do projeto, o principal objetivo da referida

instituição é assistir crianças carentes na faixa de até 6 anos de idade, em
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regime de semi-internato e externato, com alimentação, ensino pré-escolar e
assistência à saúde, cumprindo assim, rigorosamente, o que se propõe em
seu estatuto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.493197

no 1 0 tumo,  na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.527197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe

estabelece proibição quanto à aplicação de tatuagens e adornos na forma
que especifica.

Publicada em 21111197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade,
nos termos do art. 188, dc o ai. 102. III, na", do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo os termos do projeto em exame, fica proibida a aplicação de

tatuagens permanentes ou a colocação de adornos, como brincos, argolas,
alfinetes, que perfurem a pele ou membro do corpo humano, em menores de
idade. Excetua-se da proibição a colocação de brincos nos lóbulos das
orelhas.

O sentido subjacente a essa proibição é conferir proteção à infância e à
adolescência, competência constitucionalmente deferida aos Estados
membros, conforme se depreende do disposto no art. 24 da Carta Federal,
"in verbis":

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

XV - proteção à infância e à juventude;".
Com efeito, dado o caráter de irreversibilidade dessas tatuagens, o jovem,

seduzido por cores e desenhos exóticos, pode deixar-se tatuar de forma
extravagante e, posteriormente, vir a se arrepender de seu ato, sobretudo
quando de sua inserção no mercado de trabalho, ocasião em que é freqüente
a inadmissão por motivos preconceituosos.

Frise-se, ainda, o risco que tais adornos representam para a saúde,
sobretudo se inobservadas regras básicas quando de sua aplicação. A esse
propósito, é de assinalar que também toca ao Estado membro competência
concorrente para legislar sobre a defesa da saúde, nos termos do art. 24, XII.

Quanto à iniciativa, a matéria não se encontra entre as de iniciativa
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privativa do Governador do Estado, previstas no art. 66, III, da Constituição
Estadual, razão por que é dado ao legislador estadual instaurar o processo
legislativo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.527197.
Sala das Comissões, 1 0 de abril de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - João Batista de

Oliveira - Antônio Júlio - Tarcísio Henriques.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.576197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 1.576197 institui
a obrigatoriedade de se comprovar a não-utilização de mão-de-obra infantil
para participar de licitação no Estado.

Publicada em 18/12197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, dc O art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O instituto jurídico da licitação alcançou "status" constitucional com o

advento da Carta Federal de 1988, cujo art. 37, XXI, estabelece a exigência
do procedimento licitatório para a contratação de obras, serviços e bens pela
administração pública, ressalvados os casos especificados na legislação. O
art. 22, XXVII, confere à União competência privativa para editar normas
gerais sobre licitação. Por seu turno, o art. 24, § 2 0, cuida da competência
que toca aos Estados membros para suplementar a legislação federal.

Portanto, a repartição da competência normativa entre os entes políticos
da Federação, em matéria de licitação, rege-se pelo mecanismo da
competência concorrente, de modo que aos Estados membros somente é
permitido editar normas que suplementem as normas gerais da União,
consubstanciadas na Lei Federal n° 8.666, de 1993. Essa iei, na parte
concernente ao disciplinamento da fase de habilitação do procedimento
licitatório, estabeleceu, em caráter exaustivo, a documentação a ser exigida
dos licitantes para a admissão no certame, documentação essa relativa â
comprovação de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-
financeira e regularidade fiscal.

Pode-se atestar o caráter exaustivo dos dispositivos referentes a tal
documentação pela citação do "caput" do art. 27:

"Art. 27 - Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados,
exclusivamente, documentação relativa a:".
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Ressalte-se que a Lei no 9.444, de 1987 traz toda uma seção que trata da

habilitação, praticamente reproduzindo as normas contidas na referida lei
federal. A vista do exposto, é forçoso concluir que o dispositivo que o projeto
em exame pretende aditar à Lei n° 9.444 é inconstitucional, porquanto visa a
exigir documentação que extrapola a prevista na lei federal, que, conforme
se viu, possui caráter exaustivo. De fato, ao exigir a comprovação
documental da não-utilização do trabalho infantil, mediante declaração da
Delegacia Regional do Trabalho, o legislador estadual estaria exorbitando da
competência normativa que lhe foi constitucionalmente deferida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, pela

antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.576197.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Batista de Oliveira

- Tarcísio Henriques.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.613/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Gilmar Machado, objetiva tomar
obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos
postos de serviços bancários no Estado.

Publicado em 21/2/98, foi o projeto distribuído a esta Comissão a fim de,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em tela encontra-se em consonância com as normas de

natureza constitucional e legal aplicáveis à espécie.
Segundo consta no art. 144 da Carta Federal, a segurança pública é um

dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo voltada para a
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio.

Cabe ao Estado federado não apenas disciplinar, por via de lei, as
atividades das corporações responsáveis pela segurança pública, ou seja, as
Polícias Civil e Militar, como também adotar os mecanismos necessários
para que a população e o patrimônio público e particular sejam resguardados
da melhor forma.

A Carta mineira, em seu art. 20, coloca entre os objetivos prioritários do
Estado a criação de condições para a segurança e a ordem pública, medida
que o projeto em análise pretende implementar em relação aos
estabelecimentos bancários.

A proposição deve ser apreciada por esta Casa, por força do disposto no
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art. 61 da Constituição mineira, que estabelece como atribuição da
Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de interesse do
Estado, inexistindo, portanto, vicio no que tange à inauguração do processo
legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.613198.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1996.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - João Batista de

Oliveira - Antônio Júlio - Paulo Piau.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.542197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .542191, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que

declara de utilidade pública a Associação Mineira de Floricultura - AMIFLOR
-, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único,
sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.542197
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Floricultura -

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

Floricultura - AMIFLOR -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Mauro Lobo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N61.610198
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.610198, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a realizar operação de crédito com o Banco do Nordeste do
Brasil S.A. para o fim que menciona, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

Com bàse no inciso XVIII do art. 90 da Constituição do Estado, esta
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Comissão propõe que os termos 'Estado de Minas Gerais" e "Estado",
constantes, respectivamente, na ementa e no art. 1 0 do projeto original,
sejam substituídos por "Poder Executivo'.

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

PROJETO DE LEI N° 1.610198
Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o Banco do

Nordeste do Brasil S.A. para o fim que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito

com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. até o limite de R$62.364.000,00
(sessenta e dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil reais), que serão
destinados à execução de programa e obras que desenvolvam o turismo nas
Regiões Norte e Nordeste do Estado.

Art. 20 - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata esta
lei destinam-se ao financiamento do Programa de Ação para o
Desenvolvimento do Turismo nas Regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais
- PRODETUR-MG -, para incremento do turismo na forma seguinte:

- implementação de melhoria de infra-estrutura básica nas áreas de
saneamento básico, resíduos sólidos, meio ambiente e transportes;

II - construção e melhoria de equipamentos turísticos;
III - recuperação de bem do património histórico;
IV - melhoria dos aeroportos;
V - implantação de modelo institucional integrado de gestão do turismo;
VI - capacitarão de recursos humanos afetos ao sistema de gestão do

turismo.
Art. 30 - A coordenação e a execução das atividades indicadas no art. 20

desta lei são de responsabilidade do PRODETUR-MG, por meio de sua
Unidade Executora Estadual - UEE -, de que trata o Decreto n° 39.423, de 5
de fevereiro de 1998.

Art. 40 - Os recursos obtidos por meio da operação de crédito de que trata
esta lei serão depositados em instituições financeiras que centralizem receita
do Estado, em conta especial aberta para essa finalidade, cuja identificação
será comunicada pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de sua abertura.

Alt. 50 - O Poder Executivo enviará ã Assembléia Legislativa:
- cópia do contrato celebrado com o Banco do Nordeste do Brasil S.A.;

II - detalhamento dos projetos financiados com os recursos de que trata
esta lei.

Art. 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para a
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realização da operação de crédito objeto desta lei, mediante a vincularão de
quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE - de que trata o art. 159,
inciso 1, alínea "a", da Constituição da República.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aítton Vilela, relator - Ajalmar Silva.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 367a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3014198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Marcelo Gonçalves

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Ofícios - 2 1 Fase (Grande Expediente): - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.726 a 1.732198 - Requerimentos n°5
2.578 a 2.560198 - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Irani
Barbosa, Miguel Martini, Anivaldo Coelho e Marcos Helênio - Questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queima - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho -Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Maria Barros - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel
Martini - Olinto Godinflo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h14min, a lista de

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

ja Parte	 -
ja Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Gil Pereira, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS
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Do Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, Secretário de Transportes
e Obras Públicas, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Álvaro Antônio (pavimentação asfáltica da Av. Minas Gerais, no Município
de lbirité), que os recursos destinados à obra não foram ainda liberados. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.425197.)

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
informando, em atenção a requerimento da CPI dos Bingos, que o Sr. Jaime
Francisco Monteiro de Barros, servidor desta Secretaria, não pôde depor no
dia 1514198 porque a intimação só chegou ao gabinete no dia 22/4/98. (- A
CPI dos Bingos.)

Do Sr. José de Aguiar Machado Júnior, Presidente da Câmara Municipal
de Joaquim Felicio, solicitando apoio para os posseiros da Fazenda Catone,
neste Município, cujo decreto de desapropriação já foi publicado no "Diário
Oficial da União". (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Cel. PM Márcio Lopes Porto, Comandante-Geral da PMMG, em
atenção a requerimento do Deputado Gilmar Machado, prestando
informações acerca da exclusão de policiais militares da corporação. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.426197.)

Do Sr. Jorge Henrique Schmidt, Diretor da Superintendência da Receita
Estadual, encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado José
Bonifácio, informações relativas à operação fiscal realizada em Barbacena.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 2.451.)

Dos Srs. Nisiomar Vaz Guimarães e Rosane Mota, Assistentes Técnicos
Fazendários, solicitando o apoio dos parlamentares â aprovação do Projeto
de Lei n° 1.546197. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.546197.)

Da Sra. Heloísa Maria Penido de Azeredo, Presidente do SERVAS,
agradecendo o convite para a abertura da exposição histórico-fotográfica da
jornalista Sônia Morgenstern Russo.

23 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.728198

Autoriza o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais a permitir, por meio
das caixas escolares, a concessão de espaço nos uniformes escolares para
fins de propaganda e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizado a

permitir que as caixas escolares regularmente constituídas façam concessão
remunerada, por prazo determinado, de espaço nos uniformes escolares das
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unidades da rede pública de ensino para fins de propaganda.

§ 1 0 - Fica vedada a propaganda com fins políticos e eleitorais.
§ 20 - Os recursos provenientes da remuneração pela concessão de espaço

nos uniformes escolares, a que se refere o "caput" deste artigo, reverterão às
caixas escolares das unidades de ensino que optarem pela concessão.

Art. 20 - A assinatura do contrato de concessão a ser firmado pela caixa
escolar dependerá de prévia aprovação de sua diretoria e do colegiado da
respectiva unidade de ensino.

Ali. 30 - A utilização dos uniformes, pelos alunos, com a propaganda a que
se refere o "caput do art. 1 0, terá caráter opcional e dependerá de prévia
autorização dos pais ou responsáveis legais.

Ad. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60
(sessenta) dias.

Ali. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: O Estado precisa ampliar o volume dos recursos destinados à

educação, a fim de, cada vez mais, melhorar o nível da aprendizagem e ao
mesmo tempo possibilitar ao educando de parcos recursos financeiros os
instrumentos necessários a uma melhor assimilação do ensino que lhe é
ministrado.

Assim sendo, ampliar as fontes de recursos financeiros das caixas
escolares constitui medida oportuna, pois elas freqüentemente atravessam
dificuldades e não dispõem de recursos suficientes para atendimento das
necessidades dos alunos carentes assistidos.

Dessa forma, entendemos que a cessão de espaço nos uniformes das
escolas da rede pública de ensino para fins de propaganda trará grande
benefício à comunidade escolar que não dispuser de recursos suficientes
para adquirir os objetos necessários à aprendizagem do educando carente,
possibilitando ainda redução no custo daqueles uniformes para os pais de
classe média, já tão onerados com outras despesas de manutenção da
família, principalmente quando possuem mais de um filho na escola.

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

PROJETO DE LEI N° 1.729198
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica "O Caminho dos

Inconfidentes", com sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica "O Caminho
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dos Inconfidentes", com sede no Município de Itabirito.

Alt. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Bené Guedes
Justificação: A Loja Maçônica "O Caminho dos Inconfidentes" é uma

sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem por objetivo promover o
desenvolvimento social, educacional e cultural dos habitantes do Município
de Itabirito.

Além disso, cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.730198
Declara de utilidade pública o Imperatriz Futebol Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Imperatriz Futebol Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Fundado em 615186, em Belo Horizonte, o Imperatriz Futebol

Clube é sociedade civil com personalidade jurídica própria, composta por
número ilimitado de sócios, sem distinção de nacionalidade, religião ou sexo.
Releva salientar que os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

A entidade desenvolve a atividade prevista em seu estatuto, qual seja a
difusão do civismo e da cultura física, principalmente do futebol. Está
habilitada, ainda, a praticar ou competir em todas as modalidades esportivas
amadoristas especializadas e a realizar reuniões e eventos de caráter social
e cultural.

Evidencia-se, assim, a oportunidade de se prestar à entidade o
reconhecimento público por sua contribuição ao bem-estar da sociedade e,
em particular, de seus associados.

Em face do exposto, temos a convicção de que os colegas parlamentares
não de prestar irrestrito apoio ao projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.731198
Declara de utilidade pública a União dos Moradores do Bairro Palmeirense,

com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a União dos Moradores do

Bairro Palmeirense, com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A União dos Moradores do Bairro Palmeirense é sociedade

civil com personalidade jurídica, de caráter social, sem fins lucrativos,
composta por moradores da comunidade que lhe dá o nome.

Conforme o seu estatuto, tem por objetivo identificar e analisar os
problemas comunitátios em diversas áreas, buscando meios para solucioná-
los. Dessa forma, mobiliza a população, visando a conseguir uma atuação
conjunta para coordenar as ações, direcionando-as da melhor maneira
possível.

Procura, também, prestar assistência a seus associados na área da saúde.
Nada mais justo, portanto, seja reconhecida sua utilidade pública; para

tanto, conto com o apoio dos colegas.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

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

PROJETO DE LEI N° 1.732198
Declara de utilidade pública a Igreja Presbiteriana Pentecostal de Belo

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Presbiteriana

Pentecostal de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. -
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Igreja Presbiteriana Pentecostal de Belo Horizonte foi

instituída com a finalidade de servir à comunidade, prestando socorro
espiritual e material a todos que a procuram. Estribada nos princípios
bíblicos, vem expandindo o trabalho de evangelização, numa atmosfera de
fé, sensibilidade e respeito.

Sendo uma entidade do mais elevado conceito, que tem realizado um
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trabalho voltado para a solidariedade humana, por certo terá o
reconhecimento dos nobres colegas, que a declararão de utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.578198, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulações com o Uons Clube Itajubá Centro, em
virtude da passagem de seus 35 anos de fundação.

NO 2.579198, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenho-Projetos e de Informática de
Timóteo e Coronel Fabricíano - METASITA - pela eleição de sua nova
diretoria. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 2.580198, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente do BDMG com vistas ao encaminhamento a esta Casa do
balanço mensal do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FUNDESB. (- A
Mesa da Assembléia.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs Deputados, um assunto

importante me traz à tribuna hoje, e gostaria de me dirigir às pessoas que
têm percepção, são inteligentes e não querem ter uma visão distorcida da
nossa cidade. Há cerca de uma semana estamos prestando atenção no
trânsito de Belo Horizonte e vemos que a cidade permanece vazia como na
época do lançamento do novo Código de Trânsito. Mas, curiosamente,
temos alguns pontos de estrangulamento onde, todos os dias, sem exceção,
acontecem engarrafamentos. Gostaria que as pessoas de bem e de
raciocínio prestassem atenção na situação e se lembrassem se, de uma
semana para cá, em algum cruzamento da cidade, viram ao menos um
policial militar do batalhão de trânsito controlando o tráfego ou Simplesmente
observando-o para multar. Há uma semana não se vê policial militar nas
ruas. Todos os dias a BhTrans fala em fazer o rodízio de transporte na nossa
Capital, ou seja, rodízio de veículos. Quero lembrar que estou falando para
as pessoas de bem, que não estão com o rabo preso na Prefeitura, que são
inteligentes e raciocinam: prestem atenção no trânsito, as ruas estão vazias.

Temos de 15 a 20 pontos de engarrafamento na cidade; sem nenhum
motivo, estão ocorrendo engarrafamentos. Pois bem, venho aqui, Sr.
Presidente, para deixar esta denúncia, porque há uma conivência da
Prefeitura com o Batalhão de Trânsito para beneficiar, mais uma vez, os
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donos de empresas de ônibus de Belo Horizonte e da região metropolitana.
Querem forçar o rodízio, quando não temos tráfego na Capital, não temos
nenhuma obra visando à melhoria do trânsito na Capital. É isso que existe
hoje, e estou denunciando e quem que todo cidadão de bem rernemorize o
que vem ocorrendo de uma semana para cá e se lembre de ter visto um
guarda na rua. Então, há uma conivência muito grande da BHTrans com o
Batalhão de Trânsito e com os empresários de ônibus, para que se teve o
caos à cidade e sejam beneficiados os donos de empresas de ônibus,
colocando o povo para andar nesses ônibus encardidos, imundos e velhos; a
BHTrans fez a concorrência e transformou máfia em homens honrados de
uns dias para cá. Belo Horizonte não tem trânsito suficiente para que
ocorram engarrafamento.

Eu gostada de pedir às pessoas de bem que estão nos assistindo, inclusive
pelo canal 11, que raciocinem sobre o que estou falando aqui. Hoje estou me
dirigindo não a pessoas que tenham qualquer tipo de ligação com coisa
nenhuma da BHTrans, de qualquer coisa assim. Estou me referindo ao
cidadão que paga impostos, que paga o nosso salário e que está sendo
lesado todos os dias na rua, e vai continuar sendo lesado, porque eles
querem beneficiar os donos de empresas de ônibus.

O segundo alerta que eu queria fazer é que temos em Belo Horizonte um
Dr. Beagá que foi eleito se utilizando do jargão da saúde, enganou a
população de Belo Horizonte e deixou que a dengue virasse epidemia. Belo
Horizonte é a única cidade do Brasil em que a dengue se transformou numa
epidemia incontrolável, única e exclusivamente por negligência do Prefeito
de Belo Horizonte. Se fosse numa causa comum, estaria incorrendo em
omissão de socorro, negligenciando com a sua profissão. Não sou médico,
mas ele é clínico-geral - se é bom não sei, mas está demonstrando que não
é não. Gostada que as Associações Médicas de Belo Horizonte e de Minas
Gerais se dignassem a tomar uma providência contra um médico dessa
natureza, um médico que não dá conta de cuidar da saúde, que é
incompetente para administrar - já dissemos e repetimos. Prometi à minha
mulher que não falaria besteira, porque, por causa de justiça, por causa de
voto, eu estaria aqui falando coisas de arrepiar cabelo de careca, mas eu
queria dizer que o Dr. Beagá desconhece que a cada dia morem pessoas
por causa da dengue hemorrágica. O engraçado é que na imprensa temos
visto o seguinte: "Morreu um de dengue hemorrágica". No dia seguinte morre
mais um de dengue hemorrágica, morre mais outro, e só tem um caso de
dengue hemorrágica registrado nas manchetes dos jornais. No ano que vem
vai ser muito mais grave a situação da dengue em Belo Horizonte, por
incompetência do Or. Beagá. E atrás da dengue vem a febre amarela. Quero
dizer a todos que sou caminhoneiro, não sou médico, mas honrei com
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dignidade a minha profissão, não negligenciei, não matei pessoas. O Dr.
Beagá é um assassino, o Dr. Beagá está matando pessoas na rua, o Dr.
Beagá negligenciou, e a Associação Médica de Minas Gerais está
negligenciando, quando não pune um irresponsável dessa envergadura.

E eu queria dizer, Sr. Presidente, que vamos continuar denunciando desta
tribuna. Mortes e mais mortes vão continuar acontecendo. Vamos ter, talvez,
a maior epidemia de febre amarela e como no caso da dengue hemorrágica,
não sabemos que proporção vai tomar. E o Prefeito de Belo Horizonte está
de braços cruzados, não faz absolutamente nada. Enganou a população e
continua negligenciando a saúde. E eu, desta tribuna, faço um apelo às
autoridades, aos Promotores, aos Juizes, às pessoas de bem que ainda
existem em Belo Horizonte, para que acudam a população. A população de
baixa renda está morrendo. O rico ainda está rindo do pobre que está
morrendo, mas podem ter certeza de que essa peste vai chegar ao rico.
Pessoas da Assembléia já pegaram dengue. Já teve Deputado com dengue.
E não foi um, nem dois, nem três. E, da segunda vez que a pessoa pegar,
ela vai morrer. As pessoas de bem devem prestar atenção na negligência
das autoridades, de todas as autoridades. No caso do transporte, já falei a
respeito da BHTrans, do Batalhão de Trânsito e de todas as autoridades
encarregadas. Faço um apelo ao Governador do Estado, que foi eleito com
votação esmagadora em Belo Horizonte, para que assuma o controle dessa
aporcariada que o Prefeito está deixando acontecer em Belo Horizonte. Ele
é Governador, mas tem o dever de intervir em Belo Horizonte, nem que seja
na área da saúde. A saúde já deixou de ser cabo eleitoral do Rafael Guerra.
Pelo menos nesse período, vamos colocá-la para trabalhar. Já trabalhou três
anos e meio para ele e não conseguiu elegê-lo. O infeliz está aí afundando.
A sua campanha não decola. E eu queria pedir encarecidamente ao
Governador do Estado que tome as providências para que não seja
transferida a ele a negligência e a irresponsabilidade do Prefeito de Belo
Horizonte.

Gostaria de dizer ao Deputado Alencar da Silveira Júnior que, se quiser
fazer uso da palavra, pode fazê-lo.	 -

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Irani
Barbosa, fiquei até assustado quando V. Exa. disse que estava falando só
para quem paga imposto. Eu gostaria de dizer que também pago imposto.

Mas, com muita tranqüilidade, gostaria de lembrar que eu, quando do
debate nesta Casa sobre o novo Código Nacional de Trânsito, falava: Carlão,
Belo Horizonte vai parar: Carlão, o trânsito está infernal; Carlão, ninguém
agüenta esse trânsito. E ele respondeu que o trânsito de Belo Horizonte
estava uma tranqüilidade e eu estava fazendo terrorismo. Vou até pedir à
Presidência para pegar essa fala, porque gostaria de colocá-la, de 5 em 5
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minutos, no meu programa de rádio. Gostaria de mostrar para todos a fala do
Carlão, quando ele disse que quem fala que o trânsito de Belo Horizonte é
ruim é terrorista. Estou falando isso, Deputado Irani Barbosa, porque Belo
Horizonte já parou. Belo Horizonte já parou, e só agora a imprensa está
vendo isso. Belo Horizonte já parou, e só agora o jornal "Estado de Minas"
traz, todos os dias, a fotografia do trânsito. Belo Horizonte já parou, e há
muito tempo eu alertava para isso. Belo Horizonte precisa de obras no
sistema viário. Olha que o Prefeito arrecadou o que arrecadou e vai
arrecadar muito mais agora, a partir deste mês, e não estou vendo nada em
Belo Horizonte. Belo Horizonte não vai parar, Belo Horizonte vai morrer.

A gente vê, agora, na porta da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, na rua Rodrigues Caldas , um congestionamento. Repito mais uma
vez o que eu falava há dois meses: está tendo congestionamento agora.

Hoje não se consegue mais andar de carro em Belo Horizonte. Hoje não se
consegue mais transitar em Belo Horizonte. E até difícil, porque o direito de
ir e vir é nosso. E de carro, vamos dizer assim, esse direito está prejudicado.

O Deputado Irani Barbosa* - Onde não está sendo provocado o
engarrafamento? Muitas das batidas que existem, se fizermos levantamento,
são de carros alugados pelo próprio sistema de transporte para provocar
esse tipo de engarrafamento, são de funcionários de empresas de ônibus,
provocando esse tipo de engarrafamento.

Quero dizer a V. Exa. que Negão, Chicão e Mamão são nomes de
jogadores de futebol, sem desmerecer ninguém, são nomes de mecânico, de
chapa de caminhão, de estivador. Agora, Diretor de empresa com esse
nome? Não vamos ter mesmo jeito de resolver o problema de transporte de
Belo Horizonte.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Completando,
Deputado Irani Barbosa, quero lembrar que, nos meus tempos de Vereador
em Belo Horizonte, a solução era ônibus articulado, eram terminais urbanos,
um sistema perfeito de transporte, para que o Deputado Alencar da Silveira
Júnior viesse trabalhar de ônibus, para que todos os funcionários aqui da
Assembléia viessem trabalhar de ónibus, para que quem trabalha no centro
da cidade fosse trabalhar de ônibus. E descentralizar, criar um plano diretor
para a região metropolitana. A solução é simples, só precisa de um
pouquinho de criatividade. Fico muito tranqüilo, porque, quando falava isso
no inicio do mandato, o Deputado Marcos Helênio esbravejava comigo,
dizendo que não era possível, porque o Cartão, porque a BHTrans tal,
porque o próprio PT faz isso. O Durval Ângelo brigava comigo. Hoje
sentimos que até o Deputado Durval Angelo e o Deputado Marcos Helênio
concordam em que Belo Horizonte vai parar. Começou a parar na
administração passada e está parando agora.
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Falo isso com muita tranqüilidade, porque, há muito tempo, venho pedindo
solução para o trânsito. Pedi ao Prefeito de Belo Horizonte à época, Patrus
Ananias, ao Célio de Castro e ao Governador Eduardo Azeredo. Ele tem que
ajudar, sim; tem que fazer obras em Belo Horizonte; o Governador Eduardo
Azeredo tem de se sentar com o Sr. Célio de Castro, como deveria ter feito
com o Sr. Patrus Ananias, para verem juntos o que pode ser feito. O
Governador conhece Belo Horizonte muito mais porque, além de ser
Governador, foi Prefeito, Prefeito votado aqui, que sempre transitou por Belo
Horizonte.

O Deputado Irani Barbosa* - Quero só lembrar que a Prefeitura de Belo
Horizonte não tem feito nada. O trânsito de Belo Horizonte não tem número
de caros suficiente para provocar os engarrafamentos que estão
acontecendo. Os engarrafamentos são induzidos em pontos estratégicos da
cidade, para atormentar os cidadãos de bem. Isso é um complô do qual a
BHTrans, tenho certeza, participa, os empresários de ônibus, tenho certeza,
participam, e, de uma semana para cá, acredito que o Batalhão de Trânsito
também esteja participando dessa safadeza coletiva que se está fazendo
com a população de Belo Horizonte. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, não ocupei a tribuna para falar desse assunto, mas
queria aproveitar as palavras do Deputado Irani Barbosa para dizer que é
uma denúncia grave que está sendo feita e que merece ser apurada pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Realmente, essa situação de
engarrafamento, encontramos todos os dias. E uma denúncia que deve ser
analisada para, certamente, se responsabilizarem os culpados.

O que temos notado é que, de repente, congestionou-se tudo sem uma
razão maior para isso. Isso tenho observado, sim. Saí da Savassi e gastei
perto de 50 minutos, passando por lugares em que não havia
engarrafamentos, para chegar ao Minas Shopping.

Não tem lógica. Ontem eu sai daqui e levei quase 50 minutos para chegar
ao mesmo local sem nenhum acidente, sem nenhuma razão lógica para
justificar. Isso é algo que devemos apurar. Vou solicitar que, através da
Câmara de Belo Horizonte, seja tomada alguma providência, pelo menos
para se averiguar. E responsabilidade nossa averiguar.

Mas o que me traz à tribuna nesta tarde são boas notícias para Minas
Gerais: no domingo à noite, na segunda e na terça-feira, aconteceu em São
Paulo a II Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais. E para a nossa
alegria, contamos, em época de eleição, em que cada parlamentar está nas
suas bases, buscando seus votos, no Brasil inteiro, tivemos 22 das 27
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Assembléias presentes. Tivemos de 200 a 250 Deputados Estaduais
presentes, tivemos 14 Presidentes de Assembléias, tivemos delegação da
Africa, do Canadá e dos Estados Unidos. Do Canadá estavam presentes
membros da Conferência dos Legislativos das Américas, que terá um
encontro agora em Porto Rico, de 22 a 24 de maio. Tivemos a NCSL, que é
a conferência que congrega todos os Legislativas Estaduais dos Estados
Unidos. Tivemos o representante da África, que também está se organizando
em uma conferência parecida com a nossa. Nessa conferência, nós, além de
termos tido um processo de eleição, tivemos também debates de extrema
importância para o nosso País. O tema central foi O Poder de Legislar dos
Estados'. Tivemos inclusive o Presidente Nacional da OAB debatendo
conosco, quando debatemos a questão da legislação eleitoral, das reformas
políticas deste País, discutimos o papel dos Estados nesse processo político
nacional. Até ontem, podemos dizer assim, e, ainda, de uma certa maneira,
hoje, as decisões do Congresso Nacional são tomadas sem nenhuma ação
maior das Assembléias Legislativas. Queremos mudar esse quadro. A
criação da UNALE se deu a partir da fusão de três agentes públicos.
Tínhamos a União Parlamentar Interestadual, que era uma entidade que
congregava os Deputados Estaduais. Criado logo depois, tivemos o
Colegiado de Presidentes das Assembléias Legislativas. E, finalmente, da
união desses dois, tivemos a UNALE - União Nacional dos Legislativos
Estaduais, que congrega todos os Deputados Estaduais, todo o corpo técnico
das Assembléias, perto de 40 mil técnicos no Brasil inteiro, e os 27
Presidentes de Assembléias. Então, essa conferência busca o fortalecimento
do Legislativo Estadual. Com esse binômio, do político e do técnico, busca
fortalecer as instituições, fortalecer o federalismo e fortalecer,
fundamentalmente, o Legislativo Estadual. Nessa conferência do dia 28, com
muita honra e muito orgulho, posso dizer, fomos eleito Presidente dessa
entidade para esse período de agora até maio de 1999.

Minas Gerais, mais uma vez, se sobressai nesse trabalho de mostrar a sua
riqueza. A Assembléia de Minas conquistou um espaço; o político mineiro
conquistou um espaço no cenário nacional, coroado agora, com a nossa
eleição. Queria aqui deixar este comunicado, registrando a importância do
apoio recebido desta Casa, de modo especial dos companheiros João Leite,
lvair Nogueira, José Maria Barros, que puderam estar presentes conosco,
apoiando-nos naquela acirrada disputa até que chegássemos ao consenso.
Quero agradecer a eles e ao Presidente. Com muita honra concedo um
aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Quero, também aqui, nesta
Assembléia Legislativa, como já tive a oportunidade de fazer em São Paulo,
parabenizá-lo por essa escolha tão importante que o levou à Presidência da



rÁ

43
União Nacional dos Legislativos - UNALE. Queria dizer-lhe que somos
testemunhas do trabalho que V. Exa. tem empreendido em favor desse
órgão, por sua transformação e sua credibilidade. Comungo do pensamento
de V. Exa. a respeito de a UNALE ter uma bandeira principal, que é o poder
de legislar dos Estados. E fundamental essa luta, essa bandeira, que V. Exa.
levará à frente da UNALE, de fazer com que não tenhamos de ficar tantos
anos esperando para que o Congresso Nacional possa resolver questões que
interessam diretamente aos Estados. Muito me alegra esse trabalho que V.
Exa. tem empreendido, há alguns anos, em favor da UNALE, em favor do
poder de legislar dos Deputados Estaduais, e essa eleição de V. Exa. é um
prêmio para a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Mais do
que isso, considero que V. Exa. tem todo o merecimento pelo trabalho que
tem empreendido.

Gostaria de me referir também à presença dos Deputados e da assessoria
da Assembléia Legislativa nesse evento belíssimo, que contou com a
presença de Deputados de todo o Brasil, quando nosso Deputado Miguel
Martini foi escolhido Presidente da UNALE. Parabéns, Deputado Miguel
Marlini. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Leite. Aqui reafirmo
minha gratidão e meu reconhecimento pela solidariedade dos Deputados
José Maria Barros, Ivair Nogueira e João Leite, que estiveram presentes
conosco ao evento. Também agradeço ao corpo técnico desta Casa pela sua
valiosa contribuição. Agradeço também ao Presidente Romeu Queiroz, que
disponibilizou o que era necessário para a conferência. Com  a palavra, o
Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Deputado Miguel Martini, foi
apropriada a sua decisão de me dar um aparte, após esse comunicado. Não
pude ir a São Paulo, mas muito me alegrou a noticia. Tenho a convicção de
que também trouxe alegria e traz honra para esta Casa ver que o nosso
companheiro e irmão Deputado Miguel Martini foi eleito agora Presidente da
UNALE.

Nós, como V. Exa. sabe, fazemos parte, cooperando com o nosso
Presidente Anivaldo Coelho, da CPI dos Garimpos, e na condição de
membros dessa Comissão aprendemos, Deputado Miguel Martini, que os
valores que temos nas terras do nosso Estado são muito altos, altíssimos. As
nossas jóias, as nossas pedras, que se escoam para fora, têm enorme valor.
Mas percebemos uma coisa: que Minas Gerais

Mas os seus maiores valores não estão no subsolo, mas sim sobre o solo,
como homens vocacionados para a política, para servir à comunidade. Eu o
aparteei para falar sobre Belo Horizonte, mas V. Exa. tem o tempo de que
precisa.
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O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado Raul Lima Neto,

inclusive pela compreensão, pois estamos com o tempo limitado.
Gostaria de fazer um breve histórico dessa caminhada para, depois,

falarmos dos nossos projetos e das nossas propostas. A primeira vez que
participei da entidade União Parlamentar Interestadual - UPI - foi em uma
viagem a Recife e à Paraíba. Lá tomei conhecimento dessa entidade,
apaixonei-me pela causa e fui designado tomador de contas dessa antiga
UPI. em São Paulo, onde estava a Presidência.

Em um momento de turbulência, fomos a São Paulo e fizemos a tomada
de contas e, em razão desse trabalho, conseguimos trazer os números e as
informações. Então, foi constituída uma Diretoria, que sucedeu àquela que,
naquele momento, estava com problemas. Assim, fomos eleitos tesoureiros
dessa entidade. No período seguinte, fui eleito Presidente da UPI. Nesse
processo, pela fragilidade da UPI, foi criado um colegiado de Presidentes,
numa reunião em Recife, na qual o Presidente Agostinho Patrús foi eleito
Presidente. Houve uma compreensão de que a UPI deveria ser extinta, para
que o colegiado de Presidentes assumisse. Esse processo não foi avante,
pelo contrário, em uma reunião tensa no Rio Grande do Sul, ficou definido
que um grupo para estudos se reuniria a fim de buscar uma fusão das duas
entidades. Isso aconteceu em São Paulo, e eu fiz parte dessa comissão, que
decidiu pela realização de algumas outras reuniões de trabalho, para que,
definitivamente, em Belém do Pará, houvesse a criação da UNALE,
congregando os parlamentares, os Presidentes e também o corpo técnico.
Existe uma organização similar nos Estados Unidos, que funciona do mesmo
modo e com uma força política muito grande. A partir daí, iniciamos os
nossos trabalhos e fomos eleitos 20-tesoureiro no ano passado, 1 0 Vice-
Presidente e agora Presidente.

Já temos praticamente agendado com os Presidentes do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados um encontro no qual a UNALE vai discutir com
esses órgãos questões da agenda nacional de extremo interesse para os
Legislativos municipal, estadual e federal. Tendo sido eleitos, estamos
comprometidos, junto com a diretoria, na busca de um eSpaço maior.
Entendemos que aquilo que aconteceu com a Lei Kandir, que trouxe um
prejuízo primário para Minas da ordem de R$600.000.000,00, poderia e
poderá ser evitado num futuro próximo, quando pudermos evitar que a lei, ao
ser aprovada no Congresso Nacional, já sofra influência nossa, uma vez que
a UNALE é uma entidade que, depois de amadurecer um pouco mais, será o
maior "lobby" deste País, no bom sentido, já que os legisladores estaduais
estão vinculados aos federais. Essa relação permitirá que participemos,
mesmo que indiretamente, das discussões das matérias que terão
repercussão em nosso Estado.
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Quero agradecer a esta Casa pela possibilidade que tivemos e pela honra

de dirigir uma entidade nacional de legislativos estaduais. Isso só faz
ressaltar o papel de Minas Gerais no cenário federal, que precisa, em todos
os níveis, Executivo, Legislativo e Judiciário, avançar cada vez mais, para
que possamos ocupar nosso lugar de direito.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelho.
• Deputado Anivaldo Coelho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público assistente e imprensa que está recebendo o Senador
Alindo Porto; as últimas sessões da CPI do Garimpo começaram a levantar
o véu da atividade garimpeira no nosso Estado. O que tem impressionado a
todos é a tranqüilidade das autoridades públicas federais e estaduais
depoentes ao considerarem sob total controle uma situação claramente
marcada pela ação de foras-da-lei, principalmente quando se trata da
comercialização das gemas.

No entanto, Sr. Presidente, a CPI já demonstrou que há conflitos que
devem ser resolvidos por via da legislação federal e da estadual.

Na realidade, há necessariamente que se adotar uma legislação que tenha
enfoque nas três esferas: federal, estadual e municipal.

Em primeiro lugar, deve ser resolvido o problema do controle de áreas.
Devem ser asseguradas áreas para que os garimpeiros possam trabalhar.

Os latifúndios minerais devem deixar de existir, dando espaço a empresas
de mineração e garimpeiros.

Há, portanto, necessidade de uma legislação federal e de uma legislação
estadual concorrente, que assegurem a realização sistemática de
fiscalização que possa coibir a especulação de áreas requeridas para a
mineração e para a garimpagem.

Evidentemente, tal legislação deve basear-se em conceitos do que é
mineração e do que vem a ser garimpagem.

Envidaremos esforços para que os sindicatos de geólogos e engenheiros,
assim como a Sociedade Mineira de Engenheiros, o CREA e outras
entidades afins nos ajudem na empreitada da definição desses conceitos

;	básicos. As universidades também podem dar uma grande ajuda nesse
sentido.

Sr. Presidente, temos certeza de que a Comissão de Minas e Energia do
Congresso Nacional ouvirá os reclamos da CPI do Garimpo para que
possamos compatibilizar a legislação estadual que pretendemos criar com a
legislação federal.

Concedo um aparte ao Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires (Em aparte)* - Deputado Anivaldo Coelho, não

sei se o meu aparte vai engrandecer seu discurso tão brilhante, mas quero



46
dizer que estamos voltando a atuar na CPI do Garimpo, presidida por V.
Exa., ocupando o lugar do Deputado Paulo Piau, como efetivo. Quero dizer
que o trabalho desenvolvido por V. Exa. tem sido muito profícuo, no que diz
respeito à legalização do setor, principalmente o relacionado às gemas, que
interessa a nossa região e à cidade de Teófilo Otôni, considerada a capital
mundial das pedras preciosas.

Vamos ter o prazer de apresentar a V. Exa. um projeto no sentido de não
só arregimentar condições para a melhoria da qualidade de vida daquele
grande artífice que é o garimpeiro - sofredor que tira as pedras -, mas
também regulamentar a questão das áreas para definir posições, como se
faz no Rio Grande do Sul.

Nesse momento em que V. Exa. traz ou faz uma certa prestação de contas
do seu trabalho, na Presidência da CPI, gostaríamos de trazer esses
subsídios e dizer que estaremos daqui para frente junto com V. Exa.,
tentando dar melhores condições e qualidade de vida para aquele povo
comprometido com o setor. Muito obrigado.

O Deputado Anivaldo Coelho - Agradecemos ao nobre Deputado Wilson
Pires, que fez uma importante declaração na CPI de que teria sido
convidado a fazer uma viagem aos Estados Unidos levando umas pedrinhas
no bolso. Concedo um aparte ao Deputado Wilson Pires.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte)* - Sim. Foi um aparte que fiz para
poder mostrar que havia uma certa facilidade para se levarem pedras para o
exterior. Quando cheguei a Teófilo Otôni, nos meados de 1967, havia um
colega médico que fazia esse comércio. Ele nos fez essa proposta. Não
aceitamos, porque ia contra os nossos princípios. Esse colega, que era
ortopedista, como eu, já morreu. Então, de qualquer maneira, há uma certa
facilidade para se transportarem essas pedras, sem pagar imposto. Acredito
que depois que se regulamentar a implantação da ZPE, em Teôfilo Otôni,
haverá também uma maneira de coibir a saída de pedras preciosas sem o
pagamento de impostos.

No Brasil, o povo fala muito que tudo que se faz para criar condições de
melhoria de vida não está regulamentado, é clandestino, e são pessoas sem
formação que fazem isso. Mas temos que regulamentar essa atividade. O
garimpeiro não tem culpa com relação a essa situação, porque o setor
começou com pessoas que não tinham nenhuma condição e que, às vezes,
eram até foragidos da lei, que iam para o mato garimpar, para melhorar sua
qualidade de vida.

O Deputado Anivaldo Coelho - Mais uma vez agradeço ao Deputado
Wilson Pires.

Havendo suporte jurídico para a desobstrução de áreas, a fim de que
pessoas possam trabalhar na mineração e no garimpo, a atenção volta-se
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para como elas devem se organizar para efetivar seus trabalhos.

No caso da mineração, Sr. Presidente, isto está claro: as empresas de
mineração são agentes produtores.

No caso do garimpo, ainda temos que pensar. A figura da Cooperativa de
Garimpeiros é uma figura jurídica bastante simpática. Acontece que,
geralmente, a Cooperativa de Garimpeiros é manipulada por verdadeiros
"donos" dessas cooperativas que delas fazem uma distorção
socioeconômica.

Sr. Presidente, o garimpeiro voltar ao antigo regime de matricula pode ser
também outra alternativa a se perseguir.

Tudo isso ficará mais claro quando a CPI obtiver de entidades da
sociedade propostas, que, sem dúvida, encaminharemos na forma de
projetos de lei.

No entanto, as declarações do lapidário Paulo Henrique Tibães mostram
um outro lado do garimpo que parece não chegar nos escritórios das nossas
autoridades responsáveis pela segurança, fiscalização e comercialização de
gemas.

A situação dos trabalhadores garimpeiros é de miséria, fome, agressões e
exploração. E os caminhos da venda das gemas mineiras é, no mínimo,
muito misterioso.

Sr. Presidente, Minas Gerais destaca-se no mundo como região produtora
de diversas substâncias minerais que embelezam museus, coleções
particulares e jóias. Porém, a realidade dos municípios onde estas pedras
são extraídas é de desencanto pois a extração quase que só deixa buracos e
poluição.

Nas próximas sessões vamos escutar outros donos de garimpos e
comerciantes e esperamos que, de maneira diferente, eles forneçam os
nomes dos que lucram com a extração das gemas do nosso Estado".

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Quero parabenizá-lo por esse
discurso. Percebemos que as palavras preferidas e lidas por V. Exa. vieram
do seu coração. Elas expressam que a Comissão está muito bem munida de
valorosos homens, de valorosos guerreiros. V. Exa., ao me conceder este
aparte e ao terminar seu pronunciamento, mostra que temos, na Comissão, o
principio básico para que ela vá avante - a união. Urna casa dividida não
pode prevalecer. Já nos disse, certa feita, a sabedoria eterna. Mas quando
dois ou mais se reúnem em nome da verdade, buscando a justiça,
conseguirão, sem dúvida, fazer proezas, porque, nesse momento, a verdade,
Deus, passa a agir a favor daqueles que trabalham em prol da justiça e da
verdade. Nobre Deputado, companheiro de trabalho Anivaldo Coelho, essa
Comissão teve, no decorrer de suas sessões, espetaculares
pronunciamentos e descobertas, porque acredito que todos que ali
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estiveram, mesmo que não quisessem, ou mesmo que não soubessem,
contribuíram de alguma forma. Houve contribuição geral para que
chegássemos ao entendimento de que o Brasil precisa mudar
imediatamente. E pode mudar. Precisa mudar, porque o modo brasileiro de
agir é deformado. O que nos disse o nosso nobre e novel companheiro de
CPI, Deputado Wilson Pires, é verdade. Ele citou o fato de um companheiro,
um médico, pedir-lhe para, quando ele era jovem, ao fazer uma viagem para
a América, levar umas pedras de brilhantes no bolso. Ao fazer isso, o que
estava fazendo ele? Dando demonstração de que, na verdade, é um
costume, é uma prática, é uma cultura, cultura essa, costume esse, prática
essa ou essas oriundas dessa deformação.

Nós permitimos, ficamos cegos, ou, o que é pior, como já disse Antônio
Vieira, numa interpretação de uma mensagem de João, capítulo 9, duas
vezes cegos ficará o povo. Perderá não o sentido da vista, mas também o da
visão. Da vista porque não vê, e da visão porque não vê que não vê. Porque
não é possível, não estão vendo e não estão vendo que não estão vendo
que todas as nossas riquezas escapam pelas mãos. Mais do que na época
da colônia, porque os bandeirantes não tinham avião para levar, não tinham
os meios de condução que temos agora nem de comunicação para fechar
negócios, com depósitos sendo feitos no Banco de Genebra. Banco de
Genebra para um competidor brasileiro já tão deformado, conforme fax que
me foi apresentado na Comissão pelo Sr. Paulo Tibães.

Mas pior do que isso é que essa forma está totalmente deformada e
controlada e ela foi foijada, parece-me até, por estrangeiros. No garimpo de
Antônio Dias, 5 mil garimpeiros estavam ali tirando alexandrita, a maior mina
do mundo, e eles comerciavam-nas na cidade de Teófilo Otôni. Eram pedras
em abundância. Teófilo Otôni era, na verdade, a maior cidade de comércio
livre de pedras, ainda que fosse para fora, de qualquer forma, gerava
alguma riqueza, porque o cambalacheiro, o pedrista e o negociante de
pedras, muitos honestíssimos que temos por aqui, com escritório em Teófilo
Otóni, no Japão, como conheço um e tenho a honra de ser irmão dele em
Cristo, sério, honesto, tinha como vender uma pedra, quandã alguém lhe
pedia para comprar. Hoje, quando recebem alguém encomendando uma
pedra, falam assim: Olha, alexandrita ou pedras boas do Brasil, você só vai
conseguir comprar de comerciantes que moram em Hong Kong, porque não
são mais vendidas aqui". Elas saem de avião, ou saem de navios, em banis,
porque a Policia Federal e a Receita Federal reconheceram que não têm um
fiscal sequer capaz de avaliar as pedras.

Meu irmão, Deputado Anivaldo Coelho, isso vai gerar riquezas para o
nosso Estado. Isso vai gerar despoluição, vai gerar caráter, podemos
regulamentar isso. Essa Comissão poderia, se quisesse, partir para um
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relatório modificando a lei, ou seja, legislando com vistas a modificar os
tributos que incidem sobre os garimpas, porque são eles que forçam para
que aconteça assim. Cobra-se 1,7% das pedras, e se cobram 51% quando a
pedra vai ser industrializada aqui. Por que não se cobram 12% na
industrialização da pedra, quando na Europa são 14%? Não interessa
industrializar com 51%. Cobrando-se 12%, poderiam ficar 5% ou 6% no
município, 4% no Estado e 2% na União. Haveria uma distribuição e
teríamos centenas de lapidadoras.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. e principalmente ao meu Presidente,
companheiro Anivaldo Coelho, porque, havendo terminado a leitura de seu
discurso, já fazia menção de sair e cedeu-me gentilmente a palavra.
Agradeço, de coração, e estaremos unidos para que essa Comissão não
termine em pizza", mas num derrame de alegrias no coração do povo de
Minas, que é um povo vocacionado para o minério, porque somos mineiros e
oriundos de antepassados que chegaram aqui para buscar, garimpar,
minerar. Minas Gerais há de ser um celeiro para o nosso País e para o
mundo, se Deus quiser, levando, inclusive, o seu principal tesouro, que é o
povo de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, o

Deputado Raul Lima Neto, em seu aparte, usou o tempo que deveria ser
usado na sua inscrição. Vamos pedir que seja descontado.

Vamos falar rapidamente sobre alguns assuntos que estavam sendo
discutidos quando aqui cheguei. Falava-se novamente sobre a questão da
dengue em Belo Horizonte, e aproveito para lembrar que isso é fruto desta
política social, desta opção preferencial pelos ricos feita pelos Governos
Femando Henrique e Eduardo Azeredo. Na verdade, estamos tendo não só a
dengue, mas outras doenças que - achávamos - estavam erradicadas neste
País e neste Estado. Elas estão voltando com força total. Tem sido assim
com a flanseníase, com a leishmaniose, com a tuberculose, que mostram o
sucateamento, de fato, da saúde pública.

Agora, quando achávamos também que a fome grassava, atingindo
milhares de famílias, apenas no Nordeste do Pais, vemos que, aqui no
Jequitinhonha, milhares de pessoas estão passando fome, quando este
Governo apregoa um crescimento dos produtos internos brasileiros e mineiro
e novas políticas sociais. O que estamos vendo é exatamente uma política
voltada para os grandes grupos, que beneficia realmente banqueiros e
empresários corruptos, etc.

Portanto, vamos defender - acredito que a Bancada do PT seja favorável
também - estes saques que estão ocorrendo para matar a fome de
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brasileiros que não têm a quem recorrer. Somos a favor e não vamos ficar
com hipocrisia, não, porque é direito das pessoas buscar o alimento que está
faltando em suas casas quando o Governo retém cestas básicas para fazer
uma política de clientelismo. Assim, isso é necessário; não saquear
televisões, perfumes, jóias, mas comida para matar a fome. Isso eles têm
direito de fazer, sim, e nós os defendemos com toda a convicção e ideologia.

Queríamos falar também sobre as críticas que têm sido feitas na Casa pelo
Deputado Irani Barbosa. É importante o que ele disse ao final. Tem que ficar
registrado que houve uma espécie de pacto entre a Polícia Militar e a
BHTrans para criar uma situação de caos no trânsito. Foi isso o que entendi,
e parece que é isso que ele deixou registrado. Se houve esse pacto, ele está
sendo perpetrado pelo Governador e pelo Prefeito. E, em última
circunstância, tem que ser apurado. O próprio Deputado Miguel Martini disse,
em sua fala, que a situação é grave. Os fatos devem ser investigados. Se
estão fazendo isso para criar uma situação caótica no trânsito, para
prejudicar o cidadão, é preciso apurar.

Agora, a Assembléia Legislativa tem também esse papel quando se
envolve o Governo do Estado. Aparecem questões voltadas para o Município
de Belo Horizonte, que ficam apenas na relação entre o Irani e o Prefeito, e
isso não deve acontecer. Temos que ampliar essa discussão.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - A título de colaboração com V.
Exa., quanto ao que está dizendo, a acusação que se fez envolve, inclusive,
empresas de ônibus e seus funcionários, que estão batendo veículos com o
intuito de prejudicar o trânsito, etc. Se uma situação dessas existe realmente,
comungo com a idéia do Deputado Miguel Martini e de V. Exa., de que isso
deve ser apurado.

Realmente é muito grave a acusação feita, e não se concebe que alguém,
em sã consciência, possa ter a intenção de criar a situação existente no
tráfego de Belo Horizonte. Quero dizer a V. Exa. que estou de acordo e,
complementando a tríade envolvida nesse assunto, gostaria de dizer que
também concordo em que se apure o fato denunciado, pois ele é muito
grave, embora não seja, à primeira vista, compreensível.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do Deputado Arnaldo
Feriria, porque não peguei o início de sua exposição, pois estava chegando.
Agora, a situação se agrava com a participação de algumas empresas
concessionárias. Agora, concedo o aparte ao nobre Deputado Alvaro
Antônio.

O Deputado Alvaro Antônio (Em aparte)* - Deputado Marcos Helênio, não
ouvi o pronunciamento do Deputado Miguel Martini nem o do Deputado Irani
Barbosa, mas me parece que há uma interpretação de que as empresas de
ônibus estariam tumultuando o trânsito em Belo Horizonte. Desculpem-me,
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mas estou pegando o bonde andando.

O Deputado Marcos Helênio - Com a conivência da BHTrans e da Polícia
Militar.

O Deputado Alvaro Antônio (Em aparte) - Não acredito nisso, Sr.
Deputado. Essa situação é o resultado de um planejamento que foi
desconsiderado, por vários e vários anos, na nossa Capital. O Prefeito não
seria capaz de fazer algo assim. Não estou com nenhuma procuração para
defender o Prefeito de Belo Horizonte nem o Governador do Estado, Sr.
Eduardo Azeredo, mas tenho certeza de que esse é o resultado da falta de
planejamento da nossa Capital. Acabaram com o PLAMBEL e, praticamente,
acabaram com a BHTrans na Capital. Acabaram com a TRANSMETRO e,
também, com a Empresa Brasileira de Transporte Urbano. Entretanto, tudo
isso era subsídio para planejamento não só da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, mas, também, para o planejamento das regiões metropolitanas de
outros Estados. Além disso, como V. Exa. muito bem sabe, e volto a falar
aqui, faz muita falta, no nosso Estado, a atuação de uma Secretaria de
Transportes, mas de uma Secretaria de Transportes que trate,
especificamente, dos transportes, e não de uma Secretaria de Transportes e
Obras Públicas, que não trata de uma coisa nem de outra.

Portanto, parabenizo V. Exa. por essa análise que vem fazendo sobre o
trânsito da nossa região metropolitana, especificamente o da nossa Capital.
Entretanto, não acredito, em hipótese alguma, que haja alguém interessado
em prejudicar o nosso trânsito. O que há, Sr. Deputado, é a falta de
planejamento. São despejados em nossas ruas, 5 mil carros novos, todos os
meses do ano. Assim, não há trânsito nem ruas que agüentem uma
sobrecarga de automóveis como essa. E lógico que temos que ter obras de
arte. Executamos uma obra de arte na Avenida Amazonas. Não há obras de
arte na Avenida Antônio Carlos nem em nenhuma grande artéria de
escoamento em Belo Horizonte, e isso tumultua e complica ainda mais o
nosso trânsito. Portanto, Deputado, o que falta é planejamento, obras de arte
e vontade política de resolver os problemas.	 -

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Alvaro Antônio, que é um especialista da área, engenheiro. Inclusive
trabalhamos juntos em uma CPI sobre transporte intermunicipal,
acompanhando várias denúncias. Queria apenas dizer o seguinte: no
Governo Patrus Ananias, e não digo isso por pertencer ao Partido dos
Trabalhadores, houve uma recuperação de um sucateamento que estava
ocorrendo há mais de 50 anos. Não se trocava semáforo e não se fazia
nenhuma intervenção nas principais vias de Belo Horizonte, fazendo-se
apenas alguns remendos. Sendo assim, houve um grande investimento na
área, mas a situação já estava caótica, difícil, e se complicou com a não
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conclusão do metrô. Com aparte, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Quero agradecer pela
oportunidade, Deputado Marcos Helênio, e dizer que já tive oportunidade de
dizer, em outros momentos, que a situação de Belo Horizonte depende não
só de planejamento, mas, também, dos recursos para que esse
planejamento possa ser executado. E sabemos muito bem que as
transformações necessárias para se implantar um sistema de transporte
capaz de assegurar o fluxo fácil de veículos dependem de uma quantidade
de recursos que não temos. Urna cidade que foi planejada, e muito bem
planejada, para 200 mil habitantes, tem 10 vezes mais habitantes hoje.

Quero dar o meu testemunho: o Cartão já esteve aqui, como Diretor da
BHTrans, e tivemos oportunidade de debater séria e detalhadamente o
trânsito de Belo Horizonte. Mas hoje os debates não fluíram bem; o discurso
foi superficial, os oradores que se apresentaram e falaram sobre a BHTrans
não foram a fundo na questão e sabem disso. O Cartão, a BHTrans, a
Prefeitura de Belo Horizonte e até o Governo do Estado de Minas Gerais
estão se esforçando para melhorar a situação do trânsito de Belo Horizonte.
Acontece que hoje foram abordadas algumas questões que, se
permanecerem sem respostas, comprometem a Assembléia Legislativa do
ponto de vista da sua seriedade e do compromisso com a verdade. Por isso
mesmo quero propor, inclusive ao nobre Deputado Marcos Helênio e ao
Presidente, que seja encaminhada e formulada, oficialmente, aos oradores
de hoje que falaram sobre o trânsito de Belo Horizonte, a situação de Belo
Horizonte, uma questão pública para que eles formulem oficialmente as suas
acusações, a fim de se evitar que haja apenas um discurso leviano que nos
afeta a todos.

Há pouco tempo ouvi manifestações indignadas de que estávamos
fazendo encaminhamento de denúncias sem fundamento, o que não é
verdade. Aliás, encaminhamos denúncias, por escrito, para que elas fossem
apuradas. E aqui, hoje, da tribuna, o Deputado Irani Barbosa fez uma
denúncia grave em relação à situação de Belo Horizonte. Que ele a formule
de maneira clara e objetiva. As denúncias que ele fez, em relação á Polícia
Militar e à Prefeitura de Belo Horizonte, são extremamente graves. Primeiro,
se a Polícia Militar está se submetendo a algum acordo espúrio, ela fere a
sua função fundamental; se a Polícia Militar de Minas Gerais está submetida
ao controle da Prefeitura de Belo Horizonte ou da BHTrans, ela está
perdendo a sua relação de comando, que é com o Governador do Estado.
Aliás, o comando superior da Polícia Militar está, concretamente, com o
Governador do Estado de Minas Gerais. Se existir uma conivência dessa
natureza, não é possível ouvirmos uma denúncia dessa gravidade e nada
fazermos. Portanto, cabe ao Governador do Estado responder a essa
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denúncia, e a mesma providência cabe ao Prefeito de Belo Horizonte e ao
Diretor da BHTrans. Mas quero dizer ainda mais a respeito dessas
considerações, Deputado Marcos Helênio, não é possível continuarmos
ouvindo denúncias dessa gravidade, e que a Assembléia Legislativa
comporte-se de maneira passiva e indiferente. Temos de reagir a isso.
Tenho discutido com todos os Deputados desta Casa - não só com os meus
companheiros de partido - a necessidade de fortalecermos a Assembléia
Legislativa na sua função básica de legislar e de fiscalizar. Que essas
questões de hoje sejam um desafio a todos nós, no sentido de melhor
desempenho e resposta desta Casa. Para finalizar, quero dar o meu
testemunho, mais uma vez, de que nosso partido e o nosso companheiro
Antônio Carlos - por sinal nome de uma avenida famosa de Belo Horizonte, e
chamado carinhosamente de Cartão - tem dado o melhor da sua inteligência
e dos seus esforços na edificação de uma cidade saudável, de uma cidade
que realmente busca a construção da cidadania e da dignidade humana.

O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o meu
tempo é pouco e não vou poder falar sobre dois assuntos que gostaria de
abordar. O primeiro é a questão dos cartórios. Sobre as 600 vagas existentes
e as 1.200 que foram preenchidas irregularmente, perfazendo um total de
1.800, foi firmado um compromisso para que essas vagas fossem
submetidas a concurso, mesmo que seja a esposa do Prefeito a titular do
cartório, mesmo que seja o filho do Deputado. Todos serão submetidos a
concurso. Se não tiver curso superior, a pessoa não poderá nem competir.

O outro assunto é a COMIG, é o escândalo que seria o contrato de
arrendamento do Grande Hotel. Se esse contrato realmente for fechado, nos
três primeiros anos, além de o Estado bancar todo o custo operacional,
havendo prejuízo, o parceiro, no caso o Estado, pagaria o prejuízo.
Posteriormente vamos falar sobre esse assunto.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Alvaro Antônio - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de
plano, da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de
segunda-feira, dia 4/5/98, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 962 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
-	 JUSTIÇA
As onze horas do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e oito,
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tamüínio, Antônio
Júlio, Marcos Helênio e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Atendendo a
requerimento aprovado pela Comissão, a Presidência dispensa a leitura da
ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A
Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°5 1.674, 1.681 a
1.685, 1.690 e 1.691198 (Deputado Antônio Júlio); 1.673198 (Deputado
Ermano Batista); 1.675198 (Deputado Sebastião Costa); 1.677 a 1.680198
(Deputado Antônio Genaro); 1.687 a 1.689198 (Deputado João Batista de
Oliveira); 1.666198 (Deputado Marcos Helênio). Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. A Presidência determina a retirada de pauta dos
Projetos de Lei n°s 1.584 e 1.592198, nos termos do art. 140 do Regimento
Interno. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 1.632198 (relator Deputado João Batista de Oliveira);
1.472197 com a Emenda n° 1 e 1.651198 (relator. Deputado Antônio Júlio); e
o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.438197 (relator. Deputado Marcos
Helênio). É rejeitado o parecer que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.645/96 (relator:
Deputado Antônio Júlio), e, nos termos regimentais, a Presidência designa o
Deputado Marcos Helênio para novo relator da matéria. O Projeto de Lei n°
1.527197 teve sua discussão adiada em virtude de requerimento aprovado
pela Comissão. Os Projetos de Lei n°s 1.269197 e 1.613198 não foram
apreciados em virtude de pedidos de prazo solicitados pelos relatores e
deferidos pela Presidência. O Projeto de Lei n° 1.576197 teve sua discussão
e votação adiadas em virtude de pedido de vista deferido pela Presidência.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.493197; 1.639, 1.647,
1.648 e 1.670196, este com a Emenda n° 1; e 1.672/98 (relator: Deputado
Marcos Helênio); 1.635, 1.637, 1.660 e 1.661198, este com a Emenda n°1; e
1.664198 (relator. Deputado Antônio Júlio); 1.646, 1.653, 1.658 e 1.659198
(relator redistribuídos ao Deputado Jorge Hannas). Nos termos regimentais,



E
o
c
o

Eo

€1,

o

rÀ

55
a Presidência determina o envio do Projeto de Lei n o 1.438197 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, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira - Antônio Júlio -

Tarcísio Henriques.	 -	 -
ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO
DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL -

DOPS
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Wilson Pires, Ivair Nogueira, Adetmo Carneiro
Leão e Antônio Roberto, membros da supracitada Comissão. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Paulo Schettino e Raul Lima Neto. O
Presidente registra a presença do Sr. Antônio Romanelli, representante da
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - indicado para acompanhar os
trabalhos da CPI. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson
Pires que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece que a
finalidade da reunião é ouvir o depoimento do Sr. Santos Moreira, Secretário
da Segurança Pública, a quem convida para compor a Mesa. Inicialmente, o
Presidente presta os esclarecimentos necessários para o funcionamento das
comissões parlamentares de inquérito e, logo após, passa a palavra ao Sr.
Santos Moreira para faça suas considerações iniciais. O Deputado Carlos
Pimenta, tendo que ausentar-se, passa a Presidência ao Vice-Presidente,
Deputado Wilson Pires. Após fazer seu pronunciamento, o Sr. Santos
Moreira é inquirido pelos Deputados Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão.
Não havendo mais questionamentos a serem feitos, a Presidência agradece
ao Sr. Santos Moreira pelos subsídios prestados à Comissão e coloca-o à
vontade para se retirar. 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 abril de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Ivair Nogueira -

Wilson Pires.
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TRAMITAÇÃO DE PROSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.569197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em

exame objetiva assegurar o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos exames
para diagnóstico da AIDS às gestantes atendidas pela rede pública.

Publicada em 11112197, foi a proposição distribuída a esta Comissão, para
ser submetida a exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em seu aspecto essencial, a proposição visa a obrigar o Estado a

assegurar o oferecimento gratuito dos exames para diagnóstico da AIDS às
gestantes atendidas pela rede pública. Como medida de cunho suplementar,
o projeto determina que o Poder Executivo faça ampla divulgação do
significado e da importância dos mencionados exames, bem como das
condições para sua realização. Por fim, a proposição dispõe sobre dotação
orçamentária e transferências de recursos que farão face às despesas para a
execução das medidas preconizadas.

A matéria se insere no âmbito da competência do Estado membro, prevista
no art. 24, XII, da Constituição Federal (proteção e defesa da saúde), que,
também, prevê que a saúde é dever do Estado, e este deve pôr em prática
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças (art.
198), devendo priorizar as atividades preventivas (art. 198, II).

No que tange à iniciativa, a matéria não contém vício, uma vez que não se
circunscreve no âmbito da competência privativa de nenhum dos Poderes do
Estado.

Ocorre, todavia, que o projeto trata de programa a ser posto em prática
pelo Executivo, para o qual deverão ser alocados os recursos necessários,
devendo, portanto, ser observado o inciso 1 do art. 161 da Constituição
mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.569197 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o

disposto no inciso 1 do art. 161 da Constituição do Estado.".
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
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Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Marcos

Helênio - Paulo Piau - Antônio Júlio - Tarcísio Henriques.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.597198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Mana José Haueisen, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a celebrar convênios com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

A proposição foi publicada no do Legislativo" de 1912198 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo precípuo autorizar o Poder

Executivo a celebrar convênios com a EBCT, para que órgãos públicos
estaduais, a exemplo de escolas, postos de saúde, delegacias de policia e
outros, localizados em distritos, vilas ou povoados desprovidos de agência
de correios, recebam correspondência oriunda do posto central, a fim de que
seja facilitada sua entrega ao destinatário.

Afirma a autora do projeto que grande parte da correspondência é
devolvida, porque os interessados, impossibilitados de ir à agência de
correios, geralmente localizada nas sedes dos municípios, não tomam
conhecimento da existência da correspondência.

Esse fato, incontestavelmente, tem causado transtornos e prejuízos às
pessoas do interior.

Do ponto de vista jurídico, constitucional e legal, não vislumbramos óbice à
aprovação do projeto, já que este tem em vista, precipuamente, estabelecer
medida de interesse social, para assegurar a eficácia dos serviços públicos,
prevista no inciso II do art. 20 da Constituição do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.597198.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Tarcísio

Henriques - Marcos Helênio - Antônio Júlio - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.617198

Comisão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Flannas, o projeto de lei em exame
determina a obrigatoriedade do hasteamento da Bandeira Nacional e da
execução do Hino Nacional nas escotas públicas do Estado.

Publicada no. "Minas Gerais" de 513198, a matéria foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, para receber parecer.

Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto quanto a seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei visa a instituir, nas escolas públicas do Estado, a

obrigatoriedade do momento cívico, com o hasteamento da Bandeira
Nacional e a execução do Hino Nacional, diariamente, no início de cada
turno.

A Constituição Federal, no inciso IX do art. 24, estabelece competência
concorrente para a União, os Estados e o Distrito Federal no que diz respeito
à legislação sobre educação, cultura, ensino e desporto, determinando, no
§20 do mesmo artigo, que a competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

Já no art. 214, "caput" o legislador determinou que a lei estabelecerá o
plano nacional de educação.

A Lei Federal n° 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, prevê, em seu art. 10, incisos III e V:

"Art. 10- Os Estados incumbir-se-ão de:

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando
as suas ações e as de seus Municípios.

IV - ......
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.".
Ressalte-se que já existem, no ordenamento jurídico federal e estadual,

normas que prevêem, separadamente, o disposto no projeto de lei em
epígrafe.

No âmbito federal, a matéria é disciplinada pelo Decreto n° 70.274, de
1972, que dispõe em seu art. 26, parágrafo único:

Art. 26- ......
Parágrafo único - Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o

hasteamento solene da Bandeira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos
uma vez por semana.".

A Lei Estadual n° 7.451, de 1978, introduz no mundo jurídico o instante
cívico, quando deverão ser cantados, nas escolas públicas de 1 0 grau, pelo
menos uma vez por semana, o Hino Nacional e o Hino à Bandeira.

Já a Lei Estadual n° 12.304, de 1996, em seu art. 2 0, determina que, nas
escolas públicas e nas particulares, se faça o hasteamento solene da
bandeira pelo menos uma vez por semana, durante o ano letivo.

Dessa forma, o projeto de lei do Deputado Jorge Hannas inova quanto à
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periodicidade do momento cívico, na medida em que determina que este
seja realizado diariamente e no início de cada turno e porque consolida, em
uma só norma, duas legislações pertinentes.

O projeto sob análise não fere o inciso 1 do art. 24 da Lei de Diretrizes e
Bases, porque não interfere na carga mínima de horário de trabalho, como
se vê a seguir

"Art. 24- ......
- a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por

um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver;".

Pretende-se, também, por meio do projeto, que seja ampliada a
obrigatoriedade de se cantar o Hino Nacional em todas as escolas públicas,
inclusive nas de 20 grau, desobrigando-se, porém, de se cantar o Hino à
Bandeira.

Em síntese, objetiva-se cultivar o hábito de civismo nos alunos das escolas
públicas do Estado, o que não macula com nenhuma eiva de ilegalidade o
projeto em questão.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.617198.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Paulo Piau - Antônio

Júlio - Tarcísio Henriques.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.666198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 257198, o Governador do Estado encaminhou à
Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.666198, que cria
estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de Estado da
Justiça e dá outras providências.

Publicada em 2813198, a proposição foi distribuída às comissões
competentes para receber parecer, conforme disposições regimentais.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Com respaldo na competência que lhe atribui a Constituição do Estado, por

força do art. 10, II, encaminhou o Governador do Estado a esta Casa
Legislativa o projeto em tela, que cria, na estrutura da Secretaria de Estado
da Justiça, a Penitenciária Francisco Floriano de Paula, com sede no
Município de Governador Valadares.

0 estabelecimento de que trata o projeto tem a finalidade constante no § 10
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do art. 1 0 da Lei n° 11.118, de 1993, qual seja a de recolher e manter
sentenciados à pena privativa de liberdade, do sexo masculino,
proporcionando-lhes, mediante tratamento penitenciário, condições de
reintegração na família e na sociedade.

O projeto cria 278 cargos de provimento efetivo e 26 de provimento em
comissão, conforme consta em seus Anexos 1 e II. Um desses cargos, o de
Diretor-Geral de Penitenciária, resultou da renomeação do antigo cargo de
Diretor de Penitenciária, código MG-32, símbolo DP-32, mantidos o código e
o símbolo do cargo renomeado. Essa modificação, por força do estabelecido
no art. 60 do projeto, foi estendida às estruturas das penitenciárias já
existentes.

A matéria gera despesas, razão pela qual o projeto prevê a abertura de
crédito especial no valor de R$305.378,67, observado o disposto no § 1 0 do
art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que exige, para tal abertura, a
disponibilidade dos recursos envolvidos e a apresentação prévia de
exposição justificativa.

Inclui-se na competência privativa do Governador do Estado a atribuição
de dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo, conforme estatui o art. 90, XIV, da Carta Estadual.

Quanto ao que dispõe o parágrafo único do art. 2 0 do projeto, que prevê o
estabelecimento, mediante decreto, das competências e descrições das
unidades administrativas da Penitenciária, ressaltamos que a referida norma
regulamentadora deverá conformar-se aos princípios constitucionais e legais
norteadores dos atos da administração pública, à finalidade institucional
definida no § 1 0 do art. 1 0 da Lei n°11.118, de 1993, e às disposições da Lei
n° 11.404, de 1994, que contém as normas de execução penal do Estado.

Observamos, ainda, que a criação de cargo e função públicos da
administração direta, bem como a estruturação de secretaria de Estado, são
matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, como bem
determina o art. 66, III, "b" e "e", da Constituição do Estado.

Em face da justificação apresentada e não encontrando impedimento de
natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação da matéria Casa,
formulamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.666198 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Hely Tarquínio, Presidente - Tarcísio Henriques, relator - Marcos Helênio -

Antônio Júlio - Paulo Piau.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.485198
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, vem a este órgão
colegiado, para deliberação, o requerimento em epígrafe, publicado em
1213198. Por seu intermédio, objetiva o parlamentar seja enviado ao
Presidente da República expediente desta Assembléia solicitando o
encaminhamento ao Congresso Nacional de mensagem contendo projeto de
lei que conceda isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -
incidente sobre carros adaptados às pessoas portadoras de deficiência física.

Fundamentação
A intenção manifestada pelo parlamentar baseia-se no Oficio no

037IGAB/DRF/BHE, do Sr. Afrânio Domingues Veiga, Delegado da Receita
Federal em Belo Horizonte, no qual informa que a isenção do IPI para a
aquisição de automóveis destinados à utilização no transporte autônomo de
passageiros por pessoas portadoras de deficiência física foi instituída pela
Lei n° 8.989, de 1995, com prazo de vigência fixado em 31112195.
Posteriormente, ele foi prorrogado para 31112196 e 31112/97, por meio das
Leis n°s 9.144, de 1995, e 9.317, de 1996, respectivamente. Vencido esse
prazo, a isenção não foi prorrogada.

Todavia, consultada a legislação vigente, deparamos com a Medida
Provisória n° 1.640, de 2712196, reeditada em 2713198, que assim dispõe:

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1 - É restaurada a vigência da Lei n° 8.989, de 2412195, que, com as
alterações determinadas pelo art. 29 da Lei n° 9.317, de 5112196, passa a
vigorar até 31112/98?.

Com a edição da referida norma, entendemos que não se justifica o envio
do requerimento em exame em vista dos princípios da razoabilidade e da
economicidade, pois o Congresso Nacional, certamente, em breve,
converterá tal medida em lei.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 2.485198.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1998.
Durval Angelo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 130a REUNIÃO DE DEBATES, EM 415198
Presidência do Deputado Tarcísio Henriques

Sumário: Comparecimento -Abertura - i a Parte: P Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Mensagem n° 262198 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.733196), do Governador do Estado; Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.734198 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte, de Direitos Humanos, de
Política Agropecuária, de Turismo, de Administração Pública e do Trabalho e
dos Deputados José Militão e Paula Schettino - 2° Parte: Abertura de
inscrições - Leitura de comunicações - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da Silveira

Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
João Leite - José Bonifácio - José Henrique - José Militão - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wílson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Tarcísio Henriques) - As 20h15min, a lista de

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2 0-Secretário "ad hoc", procede á leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Djalma Diniz, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 262198*
Belo Horizonte, 30 de abril de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa
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egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que dá nova redação
ao artigo 1 0 da Lei n°12.762, de 14 de janeiro de 1998.

A proposta de alteração da Lei n° 12.762, de 14 de janeiro de 1998, tem
por finalidade permitir a elevação e a integralização do capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - mediante a
destinação de até o valor total do patrimônio do Fundo de Financiamento
para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do
Fundo Estadual de Saneamento Básica - FESB.

A utilização desse patrimônio como fonte para majoração do capital da
COPASA-MG propiciará a essa empresa meios para ampliar as ações de
saneamento básico e estendê-las em beneficio de municípios do Estado que
ainda não possuem serviço de captação, tratamento e distribuição de água e
de coleta e tratamento de esgotos, preservando-se, assim, a finalidade a que
atualmente é destinado esse patrimônio pelo FAE-MG.

Devo ressaltar, ademais, que o Estado instituiu e mantém o Fundo
Estadual de Saneamento Básico, instrumento adotado com o intuito de
financiar, complementarmente, programas de saneamento de núcleos
urbanos de municípios mais carentes, compondo, assim, o conjunto de ações
que o Estado toma disponível para a execução de projetos de salubridade
ambiental.

Solicitando que o projeto de lei seja apreciado de acordo com o disposto no
artigo 69 da Constituição do Estado, valho-me do ensejo para apresentar a
Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.733195

Dá nova redação ao artigo 1 0 da Lei n°12.762, de 14 de janeiro de 1995.
Art. 1 0 - O artigo 1 0 da Lei n° 12.762. de 14 de janeiro de 1996, que

autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providências, passa a ter a seguinte redação:

UA,t 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e a integralizar o
capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MG - com até o total do patrimônio do Fundo de Financiamento para Agua e
Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB."

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.".
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS

Da Sra. Sandra Starling, Deputada Federal, ratificando seu depoimento
relativo ã denúncia de incineração de arquivos do extinto DOPS e
encaminhando documentos que comprovam a existência da representação
que fez ao Ministério Público e do inquérito referente ao caso em questão. (-
A CPI do DOPS.)

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, acusando o recebimento do
convite para a abertura da Exposição Histórico - Fotográfica da jornalista
Sônia Morpenstern Russo.

Do Sr. Sérgio Miranda, Deputado Federal, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Gilmar Machado, que tem estado em constante
defesa do ensino no País, especialmente no que se refere ao ensino
superior, e que continuará lutando pela vitória da universidade pública.

Do Sr. Wandoil Carlos Gontijo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Tiros, solicitando apoio â aprovação do Projeto de Lei n° 1.239197. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 1.239197.)

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Promotor Eleitoral da 26a Zona Eleitoral de
Belo Horizonte, prestando esclarecimentos a respeito de declarações que
fez, provocado por jornalista do jornal ¶stado de Minas", acerca de
irregularidades em campanhas eleitorais. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Dos Srs. José Pereira Campos Filho, Presidente da CCPR-ltambé, e
Heloísa Maria Penido Azeredo, Presidente do SERVAS, agradecendo o
convite para a solenidade de entrega "post morten" do título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Winnfried Jordan.

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Superintendente-Geral de Polícia
Civil, apresentando os Detetives Émerson da Conceição Queiroz e Dalbert
Machado Garofalo, que ficarão à disposição do Deputado Ivair Nogueira.

Do Sr. Ítalo de Castro, Presidente do Centro de Defesa de Direitos
Humanos de Alfenas, acusando o recebimento do convite da Comissão de
Direitos Humanos para participar de reunião dessa Comissão. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)	 -

20 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, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI I'J° 1.734198

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de
Bom Despacho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de Bom

Despacho imóvel constituído de terreno com área de 250ha (duzentos e
cinqüenta hectares), situado naquele município, na Fazenda dos Moreiras,
registrado sob o n° 1.538, no livro n° 2 - Registro Geral - do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único .. O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à instalação de pequenas indústrias e à construção de moradias para .500
(quinhentas) famílias.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Ali. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Glycon Terra Pinto
Justificação: Esta proposição tem por objeto doar ao Município de Bom

Despacho imóvel que será utilizado para instalação de pequenas indústrias e
construção de moradias para famílias sem teto.

Com tal doação, pretende a municipalidade contribuir para a redução do
déficit habitacional e aumentar a oferta de empregos.

Além disso, tem por intento desenvolver, por intermédio da Secretaria
Municipal de Agricultura, juntamente com as famílias ali estabelecidas, uma
horta comunitária.

Como vemos, a aprovação do projeto de lei em tela dará prosseguimento à
concretização dos programas idealizados pelo Chefe do Executivo em favor
daquela comunidade.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Transporte, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária, dê Turismo, de
Administração Pública e do Trabalho e dos Deputados José Militão e Paulo
Schettino.

2a Parte
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à
2a Parte da reunião, compreendendo comunicações da Presidência e de
Deputados e pronunciamentos de oradores inscritos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na
6° Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.510, 2.529 e 2.564198, do
Deputado Kemil Kumaira; 2.51 3/98, do Deputado João Batista de Oliveira;
2.525 e 2.537198, do Deputado Geraldo Rezende; 2.550198, da Comissão
Especial das Rádios Comunitárias; 2.561 e 2.562198, do Deputado Dimas
Rodrigues; de Direitos Humanos - aprovação, na 11a Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.565198, dessa Comissão; de Política Agropecuária -
aprovação, na i P Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.604198, do
Deputado José Maria Barros; de Turismo - aprovação, na 8a Reunião
Ordinária, do Requerimento no 2.553198, do Deputado Ambrósio Pinto; de
Administração Pública - aprovação, na 903 Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei n°s 947196, do Deputado Ailton Vilela; 1.138197, do Deputado Ivair
Nogueira; 1.162197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.337 a 1.339197,
do Deputado Sebastião Costa; e do Trabalho - aprovação, na 12° Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.481197, do Deputado Antônio Júlio;
1.486197, do Deputado Elmo Braz; 1.482197, do Deputado Ivair Nogueira;
1.487197, do Deputado Roberto Amara!; 1.488 e 1.489197, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos; 1.523197, do Deputado José Maria Barros; 1.474 e
1 .483/97, do Deputado Wanderley Ávila; 1.620198, do Deputado Ajalmar
Silva; 1.598198, do Deputado Alberto Pinto Coelho; 1.591197, do Deputado
Amaldo Pariria; 1.586197, do Deputado Bené Guedes; 1.627198, do Deputado
Dimas Rodrigues; 1.588197, do Deputado Dinis Pinheiro; 1.616198, do
Deputado Djalma Diniz; 1.602 e 1.603198, do Deputado Durval Angelo;
1.573, 1.574 e 1.587197, do Deputado Francisco Ramalho; 1.600198, do
Deputado Geraldo Rezende; 1.580197 e 1.611198, do Deputado Ivo José;
1.605 e 1.606198, do Deputado José Militão; 1.607198, do Deputado Leonídio
Bouças; 1.575197, do Deputado Toninho Zeitune, e 1.599198, do Deputado
Wanderley Ávila; e dos Requerimentos n°s 2.563198, do Deputado Kernil
Kumaira, e 2.566198, do Deputado Wilson Trópia (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados José Militão - falecimento da Sra. Maria Lopes, nesta
Capital; e Paulo Schettino - falecimento do Sr. Walter Gonçalves do Couto,
nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, 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 2652 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23/4198
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Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Mauri Torres; discurso do Deputado Raul Lima Neto; aprovação; verificação
de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de "quorum" para
votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Elmo Braz - lvo José - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - AlIton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Perna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Emiano Batista - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim
Jacob - Ivaír Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge 1-lannas - José Braga - José Henrique - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9h15min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- O Deputado Bilac Pinto, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.	-

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

passar à 2° Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

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

em que solicita a inversão da pauta da reunião de modo que os vetos às
proposições de lei sejam apreciados na seguinte ordem: n°s 13.603, 13.594,
13.599 e 13.528. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
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Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, enquanto
aguardamos pacientemente a descida de alguns Deputados do anexo -
acaba de chegar mais um companheiro -, aproveito para encaminhar esse
requerimento. Gostaria de dizer que sou favorável ao requerimento, uma vez
que ele pretende a inversão da pauta, transferindo a Proposição de Lei n°
13.528 para o último lugar. Entretanto, Deputados, meus senhores, minhas
senhoras, Deputado Péricles Ferreira, grande Líder do Governo, o projeto de
lei que institui a compensação financeira para os municípios que abrigam
reservatório de água para abastecimento público e dá outras providências,
cuja votação prossegue, tem o apoio de todas as entidades arnbientalistas
deste País.

O projeto que originou a Proposição de Lei n° 13.603 é simples, mas tem
no seu bojo preceitos de justiça, é um exercício de justiça dos mais nobres.
Muito me estranha S.Exa. o Governador do Estado ter vetado esse projeto.
Sabemos que os municípios que abrigam reservatórios de água para
abastecimento público conservam esses reservatórios limpos. As matas
ciliares precisam estar bem plantadas, cercando esses reservatórios, e as
águas cristalinas vão abastecer outros municípios, como, no caso, a própria
cidade de Belo Horizonte.

Essa compensação financeira para os municípios será um incentivo para
que os demais municípios conservem seus reservatórios de água. Sabemos
que os municípios, no Estado de Minas e no País inteiro, com raríssimas
exceções, estão capengando, estão andando com dificuldades. Nunca os
municípios dispuseram de tão parcos recursos para aplicar no seu ponto
geográfico como agora. Esse projeto não onera o Executivo, porque a
compensação financeira certamente virá ou viria se o projeto não fosse
vetado, mas poderá vir, porque podemos derrubar o veto. Evidentemente,
não só de incentivos, mas, também, de parcela na conta de água que é
distribuída pelas empresas ou no caso de Minas, infelizmente, pela única
empresa draconiana, estatal, que, na pessoa do seu Presidente, não tem o
menor conhecimento ambientalista. Estranha-me, às vezes, ouvir defesas
tão longas de como a COPASA tem beneficiado o Estado.

Tenho ouvido isso até do nosso querido Pt Certa ocasião, numa reunião
especial, em que o Sr. Ruy Lage e eu estávamos presentes, ouvi elogios dos
mais nobres à COPASA e à pessoa de seu Presidente que está ali como
dirigente há muito tempo. Entretanto, todas as pesquisas feitas são
unânimes no veredicto: ela é a empresa que mais polui o Estado de Minas
Gerais. E como obtém lucro. E não só obtém lucros exagerados como
também, às vezes, de forma arbitrária, de forma desonesta, impinge outras
taxas aos usuários, que só podem usar o serviço da COPASA, uma vez que,
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com rarissirnas exceções, não se permite a competição, porque, por ser uma
estatal, conta com a força do Governo. Já houve denúncias comprovadas de
outras taxas que a COPASA estava cobrando, como a de tratamento de
água e esgoto, sendo que ela nunca fez isso. Ela lança o esgoto podre, e o
tratamento que ela faz piora ainda a água com os dejetos lançados, haja
vista o rio São Francisco, em Januária, que é um exemplo claríssimo disso.
Recentemente, fui chamado pelo pessoal do Praia Clube de Januária, que
fica um pouco abaixo do local onde é jogado o esgoto da COPASA, para
tomar conhecimento da situação. Tomar banho no São Francisco, a 5 km
depois desse local, significa expor-se a contrair as doenças mais graves,
como a hepatite A, a hepatite 6, a hepatite O etc. Essa empresa não cuida
do meio ambiente. Esse projeto forçaria a COPASA a deixar uma parte dos
recursos do Estado no município que cuida das águas e que tem reservatório
de águas para atender a outros municípios. Que projeto extraordinário! Que
projeto inteligente! Quero dizer que o autor do projeto, o Deputado Bilac
Pinto, bem demonstra sua vocação para a democracia plena, para uma
democracia que não pode ser contestada, como aquela defendida por seu
pai na UDN antiga. Causa-me estranheza a atuação do Govemador ao vetar
um projeto desses.

Srs. Deputados - e para isso, agora chamo sua atenção por um minuto -,
os Deputados são vocacionados por Deus e têm muito mais sensibilidade
para entender a necessidade básica de uma região, de um povo, porque
representam esse povo, essa região, o Governador tem uma cosmovisão do
Estado, mas nós temos a visão minuciosa de cada ponto, de cada região, de
cada processo, de cada iniciativa.

Tenho a convicção absoluta e sou capaz de apostar que o Govemador
sequer chamou Bilac Pinto para discutir e para dizer porque ia vetar seu
projeto, porque assim ele fez comigo, quando vetou os meus projetos, desde
o inicio da legislatura. E a nossa Casa votou no Governador. Esse projeto é
sábio porque incentiva a conservação das nascentes, incentiva o plantio de
matas ciliares, incentiva os reservatórios de águas limpas e incentiva os
municípios a fazerem isso. Nossos municípios, além de não terem incentivos
para conservar o meio ambiente, são incentivados a fazer o contrário. As
vezes, o discurso é um, e a prática é outra. Vimos leis ambientalistas muito
consistentes, o 505 São Francisco, mas se descermos o rio veremos como
as estatais tratam nosso rio.

Não há uma fiscalização e, se há, não há nenhuma punição, não há
nenhum processo contra as empresas que estão acabando com os rios.
Descemos em Pirapora, no Dia Internacional das Aguas, com uma equipe de
ambientalistas, com a Polícia Florestal e constatamos, "in loca", com
fotografias, com.filme, que vamos passar na Comissão de Meio Ambiente,
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numa reunião especial, que vou pedir ao nosso Presidente, para vocês
verem o abuso, o descaso.

De repente, vem uma lei valiosa, urna lei simples, de que se orgulha esta
Casa; o Governador veta, e fim de papo; a orlem é: "mantenham o veto".
Mas qual é a argumentação do Governador para vetar? O que nos
convence? O que nos levaria a votar contra um projeto tão consistente
quanto esse e a manter um veto tão impróprio, tão sem base, tão sem
discussão?

Srs. Deputados, o veto, a esse projeto, o qual está em fase de votação -
estou gastando estes 10 minutos porque temos de ter número suficiente para
poder votar os vetos do Governador que acabam agora -, precisa ser
apreciado no seu mérito. Esse projeto precisa ser apreciado na sua faixa
constitucional, O Governador do Estado alega inconstitucionalidade.
Conceder incentivos para quem cuida de reservatórios de água é
inconstitucional?

Já perceberam que toda vez que o Governo não tem como responder ele
se baseia na inconstitucionalidade? No caso do projeto do serviço 900, a
aberração é ele alegar inconstitucionalidade, dizendo que estamos legislando
sobre telecomunicações, quando estamos legislando sobre venda de produto
da telecomunicação. Não só esta Casa não é burra, corno o povo de Minas
também não o é. A história julgará essas atitudes arbitrárias do Sr.
Governador. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Antônio Júlio - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. O Presidente solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação, nos termos do art. 263 do

Regimento Interno.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 23

Deputados; houve 3 votos em branco; e não há nenhum Deputado em
reunião de comissão, perfazendo, assim, um total de 28 Deputados. Não há,
portanto, "quorum" para votação, razão por que a Presidência a toma sem
efeito. Considerando a importância da matéria em pauta, a Presidência vai
proceder à chamada para a recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Wilson Pires) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Há número

suficiente para discussão, mas não o há para votação.
Encerramento

0 Sr. Presidente - Considerando que os vetos estão na faixa constitucional
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e que não há "quorum para a votação, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas e Wilson Pires,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não
havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. A
Presidência submete a votação o Requerimento n° 2.508198, o qual é
aprovado. A seguir, a Presidência passa à discussão e à votação do Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.463197, o qual é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão -Wilson

Pires.
ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Milhão, Ambrósio Pinto e João Leite,
membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o
Deputado Marcos Helênio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reünião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a obter informações por meio de
entidades representativas de serviços notariais sobre a situação dos cartórios
extrajudiciais no Estado, especialmente as nomeações e designações
ocorridas após a Constituição de 1988 e a Lei Federal n° 8.935, de 1994,
além de outros temas relacionados com o funcionamento e a fiscalização
dessas repartições. Informa, ainda, que se encontra em poder da Mesa e à
disposição dos Deputados a correspondência enviada pelo Deputado Silas
Brasileiro, em que comunica a escolha de seu nome para exercer o cargo de
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Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias da Câmara dos Deputados. A Comissão recebeu, ainda, ofício
enviado pelo Dr. Arésio de Almeida Dâmaso e Silva, Procurador-Geral do
Estado, que foi convidado para comparecer a esta reunião, no qual justifica o
seu não-comparecimento. Ato continuo, o Presidente designa o Deputado
João Leite para relatar, no 1 0 Turno, o Projeto de Lei n°1.1515/97. Passa-se
à discussão e votação de proposições da Comissão, O Deputado Marcos
1-telênio apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos na Comissão
representantes da TELEMIG, dos PROCONs Estadual e Municipal e
Diretores de empresas que exploram o serviço Disque 900 em Minas Gerais,
para se discutirem os abusos cometidos na prestação desse serviço. O
Deputado José Militão apresenta requerimento, em que solicita a
desanexação do Projeto de Lei n° 959196 do Projeto de Lei n° 34195, para
que possa ser agilizada a sua tramitação e feito um melhor estudo da
matéria. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. Em
seguida, o Presidente registra a presença dos Srs. José Afrânio Vilela, Juiz
Corregedor e Diretor do Foro de Belo Horizonte, representante do Dr. José
Guido de Andrade, Corregedor-Geral da Justiça; Francisco João Andrade,
representante do Dr. Paulo Alberto Risso de Souza, Presidente do Sindicato
de Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas
Gerais - RECIVIL -; Francisco Castilho e Marcelo José Resende dos Santos,
respectivamente, Presidente e assessor da Associação dos Serventuários de
Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJLJS. Após, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Marcos Helênio, para que justifique o objetivo da
reunião, e, em seguida, os convidados fazem as suas exposições, conforme
consta nas notas taquigráficas. Na fase de debates, o Deputado Marcos
Helénio protesta contra a ausência do Procurador-Geral do Estado e faz
denúncias sobre as indicações para o preenchimento de vagas em cartórios.
Os expositores afirmam que a única forma justa e correta para o provimento
dos cargos de serventuários é por meio de concurso público, pois trata-se de
função pública, que não pode continuar sem regulamentação. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados pela
participação e pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão e a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - João Leite - Ambrósio

Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
DECISAO DA PRESIDÊNCIA
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A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de

Lei n° 1.663198, do Deputado Antônio Júlio, que dá nova redação ao art. 80
da Lei n° 869, de 515152, que contém o Estatuto do Servidor Público do
Estado de Minas Gerais, tenha a sua tramitação alterada para Projeto de Lei
Complementar n° 33198, em cumprimento ao disposto no art. 65 da
Constituição do Estado.

Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de Justiça e
de Administração Pública, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 515198, a seguinte comunicação:
Do Deputado Bilac Pinto, indicando os Deputados Wilson Pires e Paulo

Piau para atuarem, respectivamente, como membros efetivo e suplente da
Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a
Instalação e a Exploração de Garimpos nos Rios do Território do Estado de
Minas Gerais. (- Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões e cópia às
Lideranças.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 368a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 515198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: V Fase (Expediente): Ata
-? Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°5 1.735 a 1.737198 - Requerimentos n os 2.581 a 2.566198 -
Requerimentos dos Deputados José Militão e outros, Marcos Helênio (2) e
Tarcísio Henriques - Comunicações: comunicações dos Deputados Bilac
Pinto e Wanderley Ávila (2) - 2 3 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Decisões da Presidência (5) - Designação de Comissões:
Comissões Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos às Proposições
de Lei n°s 13.619 e 13.620 - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: requerimentos dos Deputados Marcos Helênio (2), José
Militão e outros e Tarcísio Henriques; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.610198; questão
de ordem; leitura do parecer,, encerramento da discussão; discurso do
Deputado Gilmar Machado; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça
pela inconstitucionalidade do Projeto de Le,i n° 1 .494197; discursos dos
Deputados Gilmar Machado, Alencar da Silveira Júnior, Irani Barbosa, Raul
Lima Neto, Marco Régis e Anderson Adauto; questão de ordem; discurso do
Deputado Antônio Júlio; questão de ordem; encerramento da discussão;
rejeição - 2a Fase: Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queima - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauti Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini
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- Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 114h14min, a lista de

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Agostinho Patrús, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
23 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.735198

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Péquenos
Produtores e Moradores do Córrego da Lages e Adjacência - ACOPPMCLA -,
com sede no Município de ltaipé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores e Moradores do Córrego da Lages e Adjacência -
ACOPPMCLA -, com sede no Município de Itaipé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.	 -
Glycon Terra Pinto
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores e

Moradores do Córrego da Lages e Adjacência, entidade com personalidade
jurídica própria, e regida pelo direito privado, contribui para o
desenvolvimento da comunidade da Lages e demais localidades vizinhas,
atuando no campo do desenvolvimento econômico e social, além de atender
as famílias carentes nas suas necessidades básicas.

O Córrego da Lages pertence ao Município de ltaipé, no Nordeste do
Estado, na zona do médio Jequitinhonha, e sua atividade de maior
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expressão é a agropecuária, seguida por agroindústrias, indústrias de
transformação vegetal e beneficiamento de café e arroz.

Assim, a instituição em apreço trabalha com a finalidade de apoiar e
incentivar projetos que introduzam inovações na agricultura e na pecuária,
principais fontes de renda da região.

Além das importantes iniciativas que a entidade desenvolve em prol do
bem-estar social, é importante ressaltar que ela é regida por estatuto próprio,
funciona há mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, não remuneradas pelo trabalho que executam, conforme atesta o
Juiz de Direito da Comarca de Novo Cruzeiro.

Pelo que foi dito, depreende-se que a entidade está apta, sob todos os
aspectos, a receber o título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.736198
Dá nova redação ao art. 169 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de 1977.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O ai. 169 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, passa a

vigorar com a seguinte redação:
Art. 169 - O Professor, o Supervisor Pedagógico e o Orientador

Educacional com exercício em classes de educação especial do Estado têm
direito à gratificação de 20% (vinte por cento), que passa a integrar sua
remuneração, ainda na atividade, desde que a tenham recebido pelo período
mínimo de 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) dias, desprezado qualquer
tempo anterior a 730 (setecentos e trinta) dias de interrupção?

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Militão
Justificação: Ao longo de sua carreira, o Professor, o Supervisor

Pedagógico e o Orientador Educacional que estiveram em exercício em
classes de educação especial receberam a gratificação de 20%.
Historicamente, o pagamento dessa gratificação sempre se legitimou pelo
fato de decorrer do exercício de atividades que requerem esmerada
especialização, uma vez que os alunos que integram as referidas classes
são portadores de diversos tipos de deficiência.

Não é, pois, aceitável que, após vários anos exercendo tão delicadas
atribuições, esses valorosos servidores se vejam privados da percepção
dessa gratificação. O objetivo, pois, deste projeto é o de atribuir aos
profissionais das citadas categorias que estiveram em exercício nessas
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classes o direito de a terem integrada à sua remuneração, ainda na
atividade, desde que a tenham recebido pelo período mínimo de 1.460 dias,
desprezado qualquer tempo anterior a 730 dias de interrupção.

Pela justiça e oportunidade de nossa proposição, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, dOS arts. 102
e 193, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.737196
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio e Integração dos

Deficientes de Itajubá - CAIDI -, com sede no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ? - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio e Integração

dos Deficientes de ltajubá - CAIDI -, com sede no Município de Itajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1998.
Ambrósio Pinto
Justificação: O Centro de Apoio e Integração dos Deficientes de ltajubá -

CAIDI - é uma entidade sem fins lucrativos, em funcionamento há quatro
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.

A referida instituição, que tem prestado relevantes serviços de assistência
social e de apoio e amparo aos podadores de deficiência da comunidade
itajubense, preenche todos os requisitos legais para declaração de sua
utilidade pública.

Merece, portanto, esta proposição o apoio dos meus colegas
parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 168; c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.	 -

REQUERIMENTOS	 -
N°2.581/96, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado apelo

ao Secretário da Fazenda com vistas a que sejam tomadas providências
para aumentar o número de postos credenciados para o recolhimento de
impostos, taxas e tarifas públicas no Município de Itajubá. (- À Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.582198, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado do Rio de Janeiro com vistas a que sejam
tomadas providências com relação às ameaças à integridade física dos
membros do movimento Tortura Nunca Mais, do Estado mencionado.
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N° 2.563198, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro com
vistas a que sejam tomadas providências com relação às ameaças à
integridade física dos membros do movimento Tortura Nunca Mais, do
Estado mencionado.

N° 2.584198, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao
Presidente da República com vistas a que se tomem as providências
cabíveis com relação a ameaças à integridade física dos membros do grupo
Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro.

N° 2.565198, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao
Ministro da Justiça com vistas a que se tomem as necessárias providências
com relação a ameaças sofridas por membros do grupo Tortura Nunca Mais,
do Rio de Janeiro.

N° 2.566196, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulada
manifestação de solidariedade ao grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de
Janeiro, devido a ameaças sofridas à integridade física de seus membros. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados José
Militão e outros e Marcos Helênio (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Bilac

Pinto e Wanderley Ávila (2).
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à
2a Parte da reunião, com a l 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, atendendo a requerimentos dos Deputados José Bonifácio e

Geraldo Nascimento, determina a desanexação do Projeto de Lei n° 959196,
do Tribunal de Justiça, do Projeto de Lei n° 34195, do Deputado Ivair
Nogueira, por entender que os assuntos tratados nos respectivos projetos
são complexos e de natureza distinta. O Projeto de Lei n° 959196 dispõe
sobre concursos, e o Projeto de Lei n° 34195 fixa critérios e procedimentos
para a criação dos serviços notariais.

A Presidência informa que o Projeto de Lei n° 959196 teve a sua discussão
encerrada em 1 0 tumo, oportunidade em que foram apresentadas as
Emendas n°s 7 a 19, retomando o processo à Comissão de Administração
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Pública, para receber parecer. Informa, ainda, que o Projeto de Lei n° 34195
será incluído em ordem do dia, em virtude de requerimento do Deputado
Marcos Helênio, a ser deferido oportunamente.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIII do art.

82 do Regimento Interno e em cumprimento ao disposto no § 20 do art. 173
do Diploma Regimental, determina a anexação do Projeto de Lei
Complementar n° 31198, da Comissão Parlamentar de Inquérito para
Investigar a Falta de Repasses de Recursos do Tesouro Estadual ao
IPSEMG, ao Projeto de Lei Complementar n° 22197, do Tribunal de Contas,
por guardarem semelhança entre si.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência designa os Deputados Sebastião Helvécio, Ajalmar Silva e

Adelmo Carneiro Leão para comporem grupo de estudo destinado a analisar
o Projeto de Lei n° 1.712196, do Deputado José Bonifácio, que altera a
composição do Conselho Estadual de Assistência Social, subsidiando os
trabalhos das comissões permanentes encarregadas de apreciá-lo, podendo,
no desenvolvimento de seu trabalho, apresentar alternativas relacionadas
com a questão das subvenções sociais.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Esta Presidência, visando a buscar uma solução para o impasse criado

com a realização do Camabelã em nossa Capital, com a repercussão
provocada na comunidade e tendo em vista a posição mediadora que esta
Assembléia sempre exerceu em situações polêmicas ciladas no Estado,
resolve determinar à Comissão de Turismo, Indústria e Comércio que
promova, imediatamente, uma audiência pública com a participação de
representantes de todas as partes envolvidas, com o objetivo de realizar
uma ampla discussão do assunto no âmbito metropolitano.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
- A Decisão proferida pelo Deputado Cleuber Carneiro, 10-Vice-Presidente

nas funções de Presidente, é a publicada na edição anterior.
Designação de Comissões

0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Presidência vai designar
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Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de
Lei n° 13.619, originada do Projeto de Lei n° 1.212197, da Deputada Maria
José Haueisen, que dispõe sobre o afastamento remunerado de servidor
público candidato a cargo eletivo. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Maria
Barros; suplente - Deputado Mauro Lobo; pelo PFL: efetivo - Deputado
Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Antônio Andrade; suplente - Deputado Antônio Roberto;
pelo PDT: efetivo - Deputado Álvaro Antônio; suplente - Deputado José
Braga; pelo PTB: efetivo- Deputado Ambrôsio Pinto; suplente - Deputado
Olinto Godinho. Designo. A Area de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.620, originada do Projeto de Lei n°
1.336197, do Deputado José Milhão, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
afixação de preço em produto comercializado no varejo e dá outras
providências. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente -
Deputado Aítton Vilela; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa;
suplente - Deputado Wilson Pires; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz
Fernando Faria; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PT: efetivo -
Deputado Gemido Nascimento; suplente - Deputada Maria José Haueisen;
pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga; suplente - Deputado Alvaro
Antônio. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário da comunicação hoje

apresentada pelo Deputado Bilac Pinto (o teor da comunicação, bem como o
do despacho, é o publicado na edição anterior.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que

solicita a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei n° 34195, do Deputado
ivair Nogueira, que fixa os critérios populacionais para a criação, a fusão e o
desmembramento dos serviços notariais e de registro. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232. c/c O art. 141,
do Regimento Intemo.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja o Projeto de
Lei n° 1.665196, do Deputado Durval Ângelo, que cria a Ouvidoria Ambiental
do Estado de Minas Gerais, passado ao exame da comissão seguinte a que
foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado José Militão e outros, em que solicitam a
convocação de reunião especial destinada a comemorar os 15 anos de
fundação do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
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Gerais. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
VII do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra
oportunidade.

Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.551197 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir
seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°1.610/98,

do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar
operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. para o fim que
menciona. Em discussão, o parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, eu solicitaria a V. Exa. fosse

feita a leitura do mencionado parecer, porque estamos tendo problemas. E
só para verificar se, realmente, as adaptações na redação final não
trouxeram mudanças substanciais, que prejudiquem o projeto, porque já
tivemos problemas no caso da COPASA. Como não tivemos acesso ao
parecer, solicitaríamos a V. Exa. a leitura do parecer de redação final do
projeto, da forma como ele ficou, para que possamos fazer o comparativo e
votar com tranqüilidade. E um direito que o Regimento nos assegura.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à leitura do parecer de redação final.

O Sr. Secretário (Deputado Agostinho Patrús) - (- Lê:)
- O Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.610196, lido pelo Sr.

Secretário, é O publicado na edição do dia 515198.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o parecer. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente nas galerias, imprensa, estamos aqui para
encaminhar a votação, assim como falamos durante o processo de
discussão desse projeto. Não temos nada contra o Governo poder realizar
operação de crédito com o Banco do Nordeste com a finalidade de
desenvolver atividades turísticas no Norte de Minas. A critica que fizemos
durante a discussão e que continuamos a fazer é que já temos o Fundo
Estadual de Desenvolvimento do Turismo, já temos um Conselho que
desenvolve a política para essa área. Então, pegamos recursos para uma
região do Estado e colocamos em outra área que não a de turismo. Estamos
apenas priorizando urna região. Entendo que esse desenvolvimento é
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importante para o Norte de Minas, mas pergunto: por que não haver recursos
também para o desenvolvimento do turismo no Triângulo, no Sul de Minas,
na Zona da Mata, em Campos das Vertentes? Por que esse tratamento
diferenciado para o Norte de Minas? Só há recurso para urna região, e a
região Norte foi a prioridade. Compreendo essa argumentação. Mas por que
colocar num órgão diferente do Conselho que já existe para o turismo? O
Conselho já existe, já tem estrutura, já está trabalhando. Ninguém entende.
E isso vai ficar a cargo da Secretaria do Planejamento. O Secretário
Walfrido dos Mares Guia já deixou o cargo, mas continua influenciando.
Então, é com este tipo de coisa que não concordo: utilizar os recursos de
uma coisa importante para outro fim.

Em nome da Bancada do PT, gostaríamos de deixar registrada a nossa
posição. E queremos dizer que este Governo precisa ter política para o
conjunto do Estado. Já temos um órgão para o turismo. Para que se cria o
Conselho se, na hora em que entra o dinheiro, ele não pode definir? Então, o
dinheiro vai para um órgão ligado à Secretaria do Planejamento. Assim não
dá. Isso é fazer de bobo quem participa dos conselhos. Nós, da Bancada do
PT, não aceitamos. Não vamos votar contrariamente, porque entendemos
que o Norte de Minas realmente precisa, mas essa critica queremos deixar.

Este Governo precisa parar de fazer com que a Assembléia Legislativa e o
povo de Minas não tenham uma política global e de respeito aos conselhos.
Entendemos que é preciso uma outra política de respeito aos conselhos e de
tratamento igualitário para o conjunto do Estado. Se é para se tratarem
regiões desiguais de forma desigual, concordo. Mas também, só uma região
receber, porque tem dificuldades, não pode. E as outras? Será que, nelas,
todos os problemas estão resolvidos? Entendo que não. Essa é a crítica que
gostaríamos de deixar aqui extemada, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de

Lei n° 1.494197, do Deputado Gilmar Machado, que isenta de multa por
atraso na quitação das taxas de água e luz o servidor público estadual que
tiver seu pagamento postergado pelo Governo do Estado. O parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer-

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, peço aos colegas que prestem bastante atenção no projeto de lei
que vamos votar agora.

Apresentei, no ano passado, o Projeto de Lei n° 1.494197, que propunha a
isenção de multa por atraso no pagamento das taxas de água e luz para
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servidor público estadual que tiver seu pagamento postergado pelo Governo
do Estado. Hoje abrimos os jornais e vemos que o Governo, mais uma vez,
atrasou a escala de pagamento dos servidores públicos do Estado. Quem
recebe na primeira chamada vai receber seu pagamento somente no dia 8
de maio, depois do quinto dia útil. Mas as contas de água e luz vão vir no dia
normal. E o servidor não tem o dinheiro para pagar. Não que ele seja um
mau pagador e não queira pagar, mas o patrão dele, o Estado, não lhe
pagou. Se o Estado não pagou o salário dele, como ele vai pagar as contas
de água e luz, que são contas do Governo? A água e a luz são taxas do
Governo do Estado. Se são contas do Estado, como ele vai cobrar multa e
juros se foi ele mesmo que atrasou o salário dos servidores?

Entramos com um projeto de lei propondo que o Governo isentasse de
multa e juros esses servidores. Não estamos pedindo isenção do pagamento;
pedimos que o servidor não pague multa quando o Governo atrasar o salário
dele. Se o Governo lhe pagar em dia, ele terá que pagar as contas em dia.

Não conseguimos compreender por que o nosso projeto é inconstitucional.
Foi dito que o nosso projeto é inconstitucional porque não podemos interferir
nessas questões, que são mais políticas e técnicas do que legais. Discordo
disso. Discordo dessa visão, porque estamos, mais uma vez, penalizando os
servidores. Esta Casa precisa assegurar que a legislação seja cumprida de
fato. O Governo do Estado é obrigado a pagar o salário dos servidores até o
quinto dia útil. O décimo terceiro salário tinha que ter sido pago no ano
passado. O Governador Eduardo Azeredo ainda não pagou uma parcela do
décimo terceiro salário para uma quantidade enorme de servidores do
Estado. Aí vêm os constitucional istas, os juristas e os legalistas se impor e
se contrapor ao Governador para que ele pague. O Governo atrasa os
salários dos servidores, e o indivíduo não consegue pagar suas contas
corretamente. Quem é punido? E punido o servidor que pagou atrasado as
suas contas. Por quê? Porque o Governo não lhe paga corretamente o seu
salário.

Gostaria de pedir aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que
derrotemos esse parecer da Comissão de Constituição e Justia, para que o
projeto tramite nesta Casa, a fim de que façamos um debate sério e
concreto.

E um desrespeito para com os servidores públicos. Os funcionários da
Assembléia Legislativa também estão tendo seus salários atrasados. Estão
atrasando também o pagamento do Judiciário. Os salários são atrasados e
vamos permitir que esses funcionários paguem multa, sendo penalizados
duas vezes? Primeiro, porque o Governo atrasa seu pagamento; segundo,
porque são obrigados a pagar mais taxas e juros quando pagam suas contas
com atraso. Quando eles receberem seus salários, terão que pagar tantos
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juros e tantas multas que não dará nem para cobrir suas despesas básicas.
Acho isso um desrespeito do Governador Eduardo Azeredo para com os
servidores públicos deste Estado e para com suas famílias. Queremos deixar
aqui registrado o nosso protesto. Mais uma vez a escala foi atrasada. A
primeira chamada será no dia 8, quando receberá quem ganha salário
mínimo. Gostaríamos de pedir, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que
votemos contra esse parecer. Que possamos aprovar esse projeto para
diminuir um pouco o sofrimento dos servidores públicos do Estado, que
estão sendo vítimas dessa política econômica equivocada e desse
tratamento desrespeitoso por parte do Governador Eduardo Azeredo. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

concordo em parte com o pronunciamento do Deputado Gilmar Machado. Sr.
Presidente, fiquei surpreso quando, de manhã, abri o jornal "Estado de
Minas" e, na coluna do companheiro Batista, havia uma notificação do TRE,
urna multa de R$20.000,00 para este Deputado. Estamos chegando a um
ponto que não vamos mais poder subir a esta tribuna, porque o TRE vai
multar. Pergunto por que o TRE pode multar um carro em que está escrito o
meu nome, Alencar da Silveira Júnior. Sou Deputado Estadual. Se
continuarmos, todos nós, Deputados, sem fazer nossa defesa, não vamos ter
nenhum candidato à reeleição. Eu gostaria, desta tribuna, de comunicar ao
Poder Legislativo, ao TRE, ao Poder Judiciário, que não sou candidato a
nada, sou Deputado Estadual. Não estou em campanha. Não sou, Sr.
Presidente, candidato a nada. Todo e qualquer trabalho que faço é um
trabalho parlamentar. Não trabalho somente em época de eleição. Vamos ter
eleição este ano. Poderei ser candidato depois do dia 5 de julho, mas agora
não sou candidato. Daqui a pouco, não vou poder falar nada, não vou poder
participar de nenhuma reunião, porque o Deputado Alencar da Silveira Júnior
é candidato. Não, não sou candidato, como nenhum dos senhores. Somos
Deputados e temos que defender isso. Somos um parlamento. Isso vai dar
até música no futuro, Sr. Presidente. Se não começarmos a fazer essas
colocações, juízes do TRE e do Ministério Público vão chegar, bater, fazer,
acontecer. Será que sou algum bandido porque sou Deputado Estadual e
haverá eleição para Deputado Estadual? Será que ser Deputado Estadual
hoje é crime? Será que ser Deputado Estadual hoje, porque há uma eleição
este ano, é errado? E isso que eu gostaria de perguntar.

Não entendo o que aconteceu. Nós respeitamos a imprensa e gostaríamos
de perguntar a todos: estou errado pelo fato de ser Deputado Estadual em
um ano eleitora!? Daqui a pouco, pedirei licença e não mais serei Deputado
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Estadual. Tenho um carro, sim, é um trabalho parlamentar, social, que faço
há anos, desde quando Vereador. Por que não me multaram naquela época?
Por que não me multaram no ano passado? Por que não me multaram em
meu primeiro dia de mandato, quando aqui cheguei e dispunha de um
veículo com que desempenhava um trabalho social não só aqui, como em
todo o Estado? Por que não me multaram no meu primeiro dia de mandato,
quando até de chacota servi, havendo meus companheiros dito: "Espera aí,
Alencar, não é hora disso. Isso se faz em época de eleição, e você começa a
fazer agora?". Estou vendo que o TRE queda que trabalhássemos apenas na
época da eleição, déssemos assistência àqueles que dela necessitam
apenas em épocas determinadas. Sou dos mais prejudicados, porque tenho
eleitorado em Belo Horizonte, fui Vereador. Será que o interior também está
sendo fiscalizado? Quero repetir, alto e bom som, nesta Casa: não sou
candidato a nada. Sou Deputado Estadual. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente, solicitei a palavra, nos termos

do art. 70, em nome da Liderança do PSD, e gostaria de dizer que me
encontro tão indignado quanto o Deputado Alencar da Silveira Júnior, com
esses arroubos de justiça do TRE. O Deputado, daqui a alguns dias, não
poderá mais fornecer nem seu cartão de visitas porque será interpelado por
estar em campanha. O jornal diz que o Deputado não faz nada e, quando o
Deputado mostra seu trabalho, vem o TRE dizendo que ele se encontra em
campanha.

Outro dia ocupei esta tribuna dizendo estar falando para pessoas
inteligentes e com capacidade de raciocínio. Mas, infelizmente, alguns
idiotas de 'rabo preso" captaram a mensagem de maneira errônea. Gostaria
de dizer que Irani significa abelha zangada. E o meu nome traduzido da
forma indígena. Gostaria de falar, também indignado, do comentário do
Deputado Federal Aécio Neves sobre subvenção em Minas Gerais. Meu
Deus do céu, é o roto falando do remendado. O Deputado Aécio Neves
acaba de comprar os votos da cidade de Teófilo Otôni por R$3.000.000,00.
Um cidadão, que nunca fez nada para a cidade, deu uma verbã dessa monta
porque é Líder do Governo e tem facilidade de acesso a esse dinheiro.
Queria saber se esse homem tem condições de falar moralmente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, E triste, hoje, ver parlamentares
quererem atingir esta Casa em nome de uma moralidade que não sei se eles
têm. Não sei se o Sr. Aécio Neves conhece o que é isso. Um homem que
entrou pelas mãos do seu avô na política e está aí porque o Presidente, os
conchavos do PSDB, elevou-o à condição de Líder, apesar de ter sido
derrotado, em outra oportunidade, em sua própria Bancada. Esse homem
deu R$3.000.000,00 à cidade de Teófilo Otôni, cidade que nem conhece no
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tocante ao seu desenvolvimento. E vou dizer o porquê.

Falam do Deputado Luiz Eduardo na Bahia. A Bahia é um canteiro de
obras. É um Estado de prestígio. Estive em Salvador e vi o quanto a Bahia
tem prestígio por meio de seus Deputados. Visitei, coincidentemente, São
João dei-Rei. Acredito que muitos dos Deputados, jornalistas e todo o mundo
passou por São João dei-Rei. São João dei-Rei está parecendo um favelão.
A cidade está imunda e cheia de buracos. Falta tudo na cidade, que é a terra
do Sr. Aécio Neves. Enquanto ele está comprando voto em Teófilo Otôni -
porque ele está comprando voto -, a sua cidade morre à míngua. È muito
importante que se diga isso da tribuna. Ele não tem nenhuma morai para
falar dos Deputados desta Casa e para falar a respeito de subvenção. Se
isso é imoral, o Sr. Aécio é também um tremendo amoral. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, para discutir o parecer da

Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto do Deputado Gilmar
Machado, quero, neste momento, tomar emprestadas as palavras de um
nobre companheiro, Deputado Tarcísio Henriques, que disse que
inconstitucional é o que é injusto.

A defesa do nobre Deputado Gilmar Machado passou despercebida, mas
tenho orado muito a Deus para que ele me dê ouvidos para que eu possa
ouvir como os eruditos. Isaias disse: "Senhor, tu me destes lingua de erudito,
dai-me, pois, ouvidos para que eu possa ouvir como os eruditos, porque é
quando ouvimos que aprendemos". O Deputado Gilmar, com muita
simplicidade, expôs a lógica, a clareza e a transparência do seu projeto. Ora,
perdoar a divida relativa às contas de água e de luz de quem não recebeu
dinheiro do Estado, que é sócio da estatal, para pagar a água e a luz, é mais
do que óbvio e ululante. Do contrário, estaremos jogando com dois pesos e
duas medidas. Quando se trata de prejudicar o povo, há a liberdade do
Executivo, da própria CEMIG e da própria COPASA, que são controladas
pelo Governo. Não quero entrar no mérito do controle da CEMIG, mas entro
no da COPASA, dizendo que é triste para qualquer ambientalista continuar
vendo o desrespeito que eia tem tido para com o nosso ambiente e a falta de
conhecimento e de sensibilidade, especialmente de sua diretoria, Sr.
Presidente. Agora, se se atrasa o pagamento da conta de água de um
funcionário público que está sem receber, porque o Governo está em atraso,
como ele irá conseguir o dinheiro? Ele vai roubá-lo? Ele vai tomá-lo
emprestado? O projeto será ou seria um projeto inócuo se não houvesse
funcionários públicos sem receber, mas o projeto não é inócuo por isso,
porque existem funcionários sem receber. Não há sensibilidade por parte do
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Governo quando se trata do povo. Por quê? Será que não há vocação
pastoral, ou seja, vocação política por parte de S. Exa.? Vejam, por
exemplo, esse processo que temos, agora, que está melhorando demais a
qualidade dos nossos professores: num consórcio com o Pitágoras, por
iniciativa do Sr. Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador do Estado, tem-
se procurado aprimorar o conhecimento dos professores, mas esses
professores não recebem aumento há quatro anos.

Como se espera que esse corpo vá crer na vocação daqueles que cuidam,
porque são cabeças dessa parte do corpo social tão importante que é o
funcionalismo?

Srs. Deputados, companheiro - e companheiro é aquele com o qual
comemos pão juntos -, mas ainda não comemos pão juntos com o PT,
porque de vez em quando fico muito triste. Entretanto, estão de parabéns o
Deputado Gilmar Machado e o seu partido pela apresentação de um projeto
tão simples, que, no mínimo, há de chamar a atenção de S. Exa. Porque o
sábio conserta-se. Um provérbio de Salomão diz assim: "Corrige o sábio, e
ele te amará, mas corrige o tolo, o estulto, e ele te reprimirá e te detestará".
Esta Casa espera que o Executivo seja sábio, para, no mínimo, aprender
com projetos tão simples, mas tão lógicos, como 2 e 2 são 4. Se não se dá o
dinheiro para o trabalhador, como cobrar dele que pague. As estatais são do
Governo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados, vamos discutir

o parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.494197,
apresentado pelo Deputado Gilmar Machado. Estaremos votando pela
manutenção do parecer. Assim o fazendo, segundo argumentos aqui
extemados por alguns companheiros, estaríamos nos colocando contra os
servidores públicos, o que não é verdade. Estive lendo a fundamentação da
Comissão de Constituição e Justiça, que considera inconstitucional o projeto,
levando em conta a competência da União para legislar sobre energia. No
nosso entendimento, nessa fundamentação não foi tratado um aspecto muito
mais sério. Somos da área de saúde, não somos juristas ou
constitucionalistas, mas achamos que deve haver igualdade entre as
pessoas. Como podemos votar um projeto de lei concedendo favorecirnento
para que o servidor público possa pagar os seus tributos e taxas se não
receber o seu salário, se isso não é estendido à iniciativa privada? Temos
dezenas de empresas particulares que também não pagam os seus salários
até o dia do vencimento de taxas e tributos. Nem por isso estamos cogitando
de estender esse beneficio às empresas particulares. Dai, a nossa posição
de votar pela inconstitucionalidade do projeto. Isso não significa que
estejamos admitindo que o Estado tem que pagar mal e em atraso aos
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servidores. Somos favorável ao princípio de que o Estado pague os seus
servidores em dia e bem. Vamos muito mais além, já que, nesta tribuna,
temos defendido com unhas e dentes a estabilidade do servidor público, ao
contrário do que entendeu a Câmara dos Deputados, quando quebrou essa
estabilidade. Mas nem por isso entendemos que vamos votar contrariamente
ao que foi dito aqui, porque, realmente, trata-se do princípio constitucional da
igualdade. Não pode haver um privilégio do servidor público em detrimento
da iniciativa particular e até do desempregado.

Aproveitamos o ensejo de nossa passagem por esta tribuna para nos
solidarizar com os Deputados Alencar da Silveira Júnior e Irani Barbosa, por
terem, nesta tarde, manifestado sua preocupação com o excesso de rigor do
Ministério Público Estadual, ao cassar os parlamentares, sejam estaduais ou
federais, por aquilo que se diz ser abuso de seu poder político de
propaganda eleitoral.

Realmente, somos candidatos natos. A lei nos faculta o direito de sermos
candidatos, mas entendemos que só seremos candidatos a partir do dia da
convenção e do dia em que tivermos o número. Não podemos admitir que
um Deputado, como foi o caso do Deputado Geraldo Rezende, Deputado
sério e consciente de seu papel parlamentar, seja punido porque, no seu
veículo particular, está escrito Deputado Geraldo Rezende". Dou razão ao
Deputado Irani Barbosa, embora não dê apoio ao seu projeto do "provão"
para o Judiciário, bem como ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, quando
diz que temos que nos levantar contra o posicionamento do Ministério
Público. Não podemos admitir que simplesmente a colocação do nome do
Deputado seja caracterizada como propaganda eleitoral. Assim, vamos usar
a tribuna para, mais uma vez, nos posicionar a respeito das subvenções
sociais. Têm batido nos Deputados impiedosamente, eles têm sofrido uma
crítica impiedosa, mas também temos um lado positivo que queremos passar
para o povo de Minas Gerais.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em

primeiro lugar, queremos manifestar o apoio do PMDB ao projeto do
Deputado Gilmar Machado. Entendemos que é bastante lógica a intenção do
parlamentar, ao querer instituir o perdão da dívida para o funcionalismo
público. No que diz respeito à quitação das taxas de água e luz, o servidor
não consegue pagar em tempo, sendo obrigado a arcar com multas. Ora, se
o seu patrão é exatamente o que detém o maior número de ações nas
empresas de água e energia elétrica, é mais do que razoável. Não podemos
aceitar dois pesos e duas medidas. Deputado Gilmar Machado, gostaria de
fazer aqui dois raciocínios. O Estado de Minas é o 2 0 Estado em
arrecadação. Nós, representantes da sociedade, não podemos começar a
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entender que é um fato normal o atraso de pagamento. O Estado de Minas é
detentor da 2a economia do País. Temos um Governo que não está
conseguindo fazer o mínimo, não está conseguindo manter o atendimento à
saúde, nem fazer a manutenção das estradas vicinais. Todo o patrimônio de
Minas está se acabando. Procurei retratar ontem, no programa do meu
partido, o que as pesquisas de opinião dizem do nosso Governador. Qual é a
opinião dos mineiros sobre o Governador? Que ele é incompetente. Qual a
opinião de Minas sobre o Governo? Que é inoperante. Isso é fruto das
próprias pesquisas do PSDB. Esse Governo não tem obras. Além de não
fazer absolutamente nada em termos de investimento, é um Governo que
não está dando conta de manter as obrigações mínimas para com o
funcionalismo. Ele não está dando conta de pagar em dia os salários dos
funcionários.

Pois bem, da mesma forma que o Deputado Gilmar Machado está
procurando buscar uma saída para o funcionalismo, no que diz respeito ao
pagamento de taxas de água e luz, estamos entrando, nesta semana, com
um projeto de resolução para tentar coibir o Governo de continuar gastando
fábulas com a imprensa, que está transformando esse Governo em um
governo virtual. Esse Governo só acontece quando a televisão está ligada,
quando abrimos as páginas dos jornais, quando ouvimos os rádios. Se
percorrermos o interior e olharmos cada um dos 853 municípios, iremos
constatar o óbvio, aquilo que está levando os mineiros a fazerem a
consideração do que é o Governo Eduardo Azeredo. E um governo
inoperante, incompetente; é o Governador mais entreguista que esse Estado
já teve.

E aqui quero entrar no pior, porque além de não fazer investimentos, além
de não estar dando conta de manter o Estado nas suas condições mínimas,
além de não pagar o funcionalismo, está ainda vendendo o patrimônio
público, e isso é muito pior.

Queremos ver se a Assembléia de Minas vai ter o discemimento, a
capacidade de fazer com que haja um entendimento e a compreensão de
que o Governador não está conseguindo gerenciar o Estado e tem que parar
de jogar o dinheiro fora com publicidade, fazendo propaganda enganosa.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado o meu repúdio á
nota do "Estado de Minas" feita pelo Líder do PSDB. Aceitaria críticas dessa
natureza, porque também sou contra a subvenção, quando utilizada como
moeda de troca no parlamento, quando os govemantes utilizam essa
liberação de verbas. Mas acho que qualquer parlamentar federal - ou pelo
menos alguns - esteja em condições de criticar, menos o Líder do PSDB,
porque conhecemos muito bem a forma com que o seu Presidente, o
Presidente da República, do seu partido, está se conduzindo. E
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principalmente quem conhece a fundo a figura do Líder do Governo Federal
em Minas Gerais, Deputado Aécio Neves, sabe muito bem que ele se elege
e não tem uma base específica - elege-se exatamente comprando votos
naquelas regiões menos politizadas. As críticas feitas pelo Deputado que me
antecedeu a respeito dos votos que ele está comprando na cidade de Teófilo
Otôni, no Norte de Minas, são, infelizmente, verdadeiras. Em todo o Norte de
Minas ele está conseguindo votos graças ao dinheiro do orçamento, que é
apenas uma forma retocada de subvenção em nível federal, é o que o
Governo Federal está fazendo também com a base que o apóia no
Congresso Nacional. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Raul Lima Neto - Rapidamente, queria dizer a V. Exa., Sr.
Presidente, que esta Casa tem a responsabilidade de levar às outras
autoridades e aos outros Poderes - pois, como o ferro com ferro se afia,
assim o homem e o poder com outro poder - as denúncias oriundas da
fiscalização daqueles que são vocacionados para isso, para fiscalizar o mau
emprego do dinheiro público por homens públicos.

A denúncia que acabamos de ouvir é seriíssima. Deputado Anderson
Adauto, respeitável, diz claramente, chamando às falas o Tribunal de
Contas, as autoridades responsáveis, o Ministério Público e o Deputado
Federal Aécio Neves, que tem sido eleito pela prática que vem executando,
que vem exercitando, de comprar votos com verbas públicas.

Vede a responsabilidade que temos diante de Deus e do povo. Vede que
desta tribuna cumpre-se também o dever parlamentar de apontar as
autoridades responsáveis, para que se apurem as atitudes de homens que,
se assim agem, destroem a esperança no coração do povo e poluem o
caráter de toda a sociedade, porque um político é um paradigma para todo o
povo. A palavra é a mesma para definir aquele que apascenta, é poimen",
exemplo, carimbo. Temos convicção absoluta de que, se o Deputado Aécio
Neves está agindo dessa forma, uma vez que lhe foi apontado o nome, o
Ministério Público e as autoridades hão de responder ao povo e a esta Casa
essa séria acusação.

Isso se dá na liberdade parlamentar que tem o nosso companheiro, do qual
defendemos o direito de falar. E esperamos que venha aflorar,
evidentemente, para todos nós uma resposta ao que ele disse, porque é
muito sério e enxovalha toda a Nação e todo o Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos

realmente indignados por estarmos sendo interpelados também pelo Líder do
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PSDB na Câmara Federal, Deputado Aécio Neves, que vem questionar a
indicação de subvenção social àqueles Deputados.

Queríamos dizer ao Deputado Aécio Neves que as verbas de subvenção
social são as mais democráticas que existem hoje no País, porque são
distribuídas aos 77 Deputados, indiferente de cor partidária, enquanto o
recurso que ele está gastando para se comprarem votos, dinheiro do
Governo Federal, é o dinheiro daqueles que apóiam o Governo. Assim,
ficamos indignados com essas pessoas do PSDB, que acham que estão
acima de tudo e de todos.

O PSDB, através de Fernando Henrique e de alguns companheiros do
PMDB, fez aquela desordem na Câmara ou no Congresso Nacional no dia 8
de março, na convenção do PMDB. E hoje vemos estampada na imprensa a
notícia de que o Governo Federal, para agilizar a reforma da administração,
está gastando R$310.000.000,00. E isso que é uma vergonha, Sr. Aécio
Neves. E isso que é uni descalabro. E isso que o povo brasileiro não aceita.
O povo não aceita Fernando Henrique distribuir cestas no Norte e no
Nordeste do País, porque há mais de um ano todos sabiam que essa seca
aconteceria lá. E isso que o povo não aceita.

Ele devia conhecer a forma de liberação de recursos da Assembléia.
Somos questionados, sim, mas por meia dúzia que quer ter o poder de
distribuir esses recursos, porque eles, distribuídos pela Assembléia
Legislativa através de seus Deputados, têm atendido, e muito bem, o povo
do interior de Minas.

Queremos registrar a nossa indignação com essa escola do PSDB, que,
além de entreguista, está modificando a história desse nosso Pais. Fernando
Henrique não deixou que o PMDB fizesse uma convenção democrática,
onde os companheiros pudessem se decidir. Alguns Prefeitos do interior - e
aqui cito o Prefeito da cidade de Pequi - estão fazendo como Fernando
Henrique.

Em uma convenção do encontro do PMDB, no sábado passado, o Prefeito
com seus assessores agrediram os nossos companheiros do PMDB, porque
ele tem o exemplo do Presidente Femando Henrique Cardoso, que,
infelizmente, está fazendo escola. Não iremos aceitar isso; continuaremos
aqui, a debater. O Governo Federal não quis olhar a dengue em Minas
Gerais e em Belo Horizonte, onde está acontecendo uma epidemia- Quero
fazer aqui uma denúncia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito mais grave
do que a dengue: em Nova Serrana, cidade a cento e poucos quilômetros de
Belo Horizonte, está havendo uma epidemia, em relação à qual a Secretaria
da Saúde não tomou nenhuma providência, passados mais de 120 dias, pois
ela se iniciou na segunda quinzena de janeiro. E uma epidemia que atingiu
cerca de mil pessoas, provavelmente causada por um vírus ainda
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desconhecido, que ataca os rins, causando insuficiência renal aguda e
levando o doente à hipertensão arterial, edema, inchação generalizada e, em
alguns casos, à insuficiência renal crônica. Após 100 dias, a Secretaria da
Saúde não enviou nenhuma equipe para realizar uma investigação
epidemiolôgica, para a avaliação da situação. Esse é o Governo que temos e
que não está preocupado com o nosso povo. A Prefeitura de Nova Serrana
já recebeu ajuda através da Secretaria da Saúde de São Paulo. Uma equipe
do Canadá já se dispôs a vir estudar a epidemia, e o nosso Secretário da
Saúde diz que a dengue é mais importante. Isso nos deixa triste.

Isso nos deixa indignado. Estamos vendo um Governo inoperante, um
Governo que quer, através da desgraça dos outros, fazer política. Depois,
esse mesmo Governo faz sua crítica aos Deputados dizendo que, através da
subvenção social, eles fazem política.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - O senhor me permitiria a palavra, Sr.
Presidente? A minha colocação está dentro dessa linha de raciocínio com
relação ao Governo Federal. Nós recebemos, hoje, do INSS, que está
fazendo uma manifestação, uma carta em forma de poesia. Se V. Exa. me
permitisse, gostaria de lê-Ia, pois são apenas três estrofes. (- Lê:)

carta Aberta ao Contribuinte e ao Usuário da Previdência
Por favor, não confunda este rosto que você vê atrás do balcão com a

carranca dura que rege a administração.
Nós somos os rostos expostos diante de você, retratando a instituição.

Mas, apenas expostos, servidores serviçais impedidos da boa ação.
Mandados, quase nunca reciclados, desequipados, vivendo a idade da

pedra, na era cibernética. E, convenhamos, esta não é mera figura de
estética, porque nem assim podemos expressar. Estetas são estes que nos
dirigem: o meu e o seu destino. Estetas do horror.

Estes sonham em acabar com a instituição previdenciária construída com
o seu dinheiro, para entregar a atividade à iniciativa privada por inteiro.

Também vivemos a vida, fiscalizando e cobrando, em nome desta
instituição. Multando, autuando, arrecadando, às vezes trabalho em vão.
Mal-vistos, malquistos, denominados, até, agentes da punição. Mas também
somos vitimas desta máquina de exclusão. Assalariados achatados,
desvalorizados ao rés do chão.

Como você que pagou sua contribuição e, quando busca o serviço, recebe
um trato sem viço, a voz da insatisfação. As filas intermináveis, dissabores
impagáveis, a má insinuação, como se muito recebesse pela pequena
parcela que paga como contribuição.

Você sabe quanto o Ministério da Previdência arrecada anualmente? Nem
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tente, tão grande é o valor em cifrão. Também não sabem os que o dirigem,
ou sonegam a informação. Malversam estes recursos, outros destinos lhes
dão. Esta é a crua verdade, da má administração, que não devolve em
serviços o que toma do cidadão. Na hora da aposentadoria, quem diria,
nunca há disponível, para atendê-lo em bom nível. O caixa é apresentado
muito deficitário. E, por dever de oficio, cada vez mais rebaixam o valor do
seu beneficio, como se devolvê-lo fosse o mais santo sacrifício.

Por imprevidência, querem acabar com a Previdência. Aviltam todo o
salário e para nossa grande dor, desmoralizam o servidor, como se culpado
fosse, por tratá-lo pouco doce.

Nas intermináveis filas da mais pura desassistência, a grande ineficiência é
atribuída ao servidor, como se este pudesse, mal-pago e desinformado,
emanar algum calor.

Até assistência médica, hospitalar, ambulatorial, que ao invés de tratar
doenças, ocasiona um grande mal, para complicar nossa vida, à Previdência
é atribuída. Mas, por favor, meu caro interlocutor, desfaça, agora, esta
grande confusão: Previdência não é saúde, é aposentadoria e pensão.

Não há espírito santo que resista com encanto a dar sem nunca receber. A
estratégia é matar, da maneira mais vulgar, a previdência popular, para
depois entregá-la, meu caro contribuinte, à instituição particular, mais cara,
por conseguinte.

Assim, é a história real, do mal que querem causar a nós servidores, a
vocês contribuidores, à nação brasileira em geral, entregando seu patrimônio
a esta obra do demônio, o capital internacional.

Previdenciários em luta pela cidadania - MG.".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta carta aberta - em forma poética - foi-

nos enviada pelos previdenciários em luta pela cidadania em Minas Gerais,
que estão fazendo o seu manifesto exatamente hoje, na Capital mineira.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeftado. A Comissão de Administração Pública.

23 Fase	 -
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência

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

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, tendo em vista a importância

dos projetos que estão sendo apreciados por esta Casa, especialmente a
Proposta de Emenda à Constituição n° 29, que visa a estender aos militares
o direito, já outorgado ao servidor civil, de perceber adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, e a
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necessidade da presença de, no mínimo, 50 Deputados para a sua
apreciação, solicito de V. Exa. o encerramento de plano da reunião, já que
não ternos "quorum" para seu prosseguimento.

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 6, às 9 horas e 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.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 51198
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Tarcísio Henriques e Alberto Pinto Coelho, membros da
Comissão supracitada. Registra-se também a presença do Deputado Irani
Barbosa. Nos termos do art. 125, § 3 0 , do Regimento Interno, o Presidente,
Deputado Tarcísio Henriques, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Alberto Pinto Coelho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião tem por finalidade o debate, juntamente
com os Prefeitos dos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 51198. O Presidente registra a
presença dos Srs. Carlos Murta, Ailton de Oliveira, Jésus Lima, Genesco
Aparecido, Roberto Pinheiro e Vítor Penido, Prefeitos Municipais de
Vespasiano, Ribeirão das Neves, Betim, Lagoa Santa, Mateus Leme e Nova
Lima, respectivamente. Faz uso inicialmente da palavra o Deputado Irani
Barbosa, que se manifesta contrariamente à proposta de emenda referida.
Registra-se a presença do Deputado Gilmar Machado, substituindo o
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição. Segue-se debate, com a participação de todos os
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o Deputado
Alberto Pinto Coelho apresenta requerimento em que solicita sejam
convidados a participar de reunião de debates desta Comissão Especial os
Vereadores representantes de seus municípios na AMBEL. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos Prefeitos que
atenderam ao convite da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
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Sala das Comissões, 5 de maio de 1996.
Ivair Nogueira, Presidente - Alberto Pinto Coelho - José Henrique.

ATA DA 8a REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e dez minutos do dia sete de abril de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Antônio Roberto e Mauro Lobo, membros da supracitada
Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados Geraldo
Nascimento e Marcos Helênio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dispensada em virtude de pedido feito pelo Deputado Mauro Lobo,
aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata, solicita aos
membros da Comissão que a subscrevam, informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir a criação da Associação
Interestadual de Usuários da Bacia do Rio Doce e o Plano Operacional para
o biênio 1998-1999 e convida a tomar assento à mesa os Srs. José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, Diretor-Geral do IGAM,
representando o Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal; e Paulo Maciel Júnior, Coordenador da Agência Técnica do Rio Doce.
Em seguida, passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, para, em nome
do Deputado Ivo José, autor do requerimento que motivou a realização desta
reunião, tecer as considerações iniciais. O Presidente passa a palavra ao Sr.
Paulo Maciel Júnior, que discorre sobre o Plano Operacional para o biênio
1998-1999, afirmando que o Programa de Desenvolvimento da
Produtividade Hidroambiental do Setor Industrial pode ajudar as indústrias a
minimizar o consumo de recursos naturais e energia elétrica, reduzindo o
Lançamento de poluentes nos nos. Usam da palavra os outros membros da
Mesa. Registram-se , ainda, as presenças dos Srs. Marcos Aurélio Freitas,
Superintendente de Estudos de Informações Hidrolôgicas da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL- ; Rogério Noce Rocha, Consultor do
IICA-SEMAD; Luiz Lobo, assessor da SEMAD; Marco Antônio Femandes,
coordenador do Escritório do Rio Doce; Lília Senna Horta, Manha Gonçalves
de Souza, Alice Silva Castilho, Luiz A. Brandalise, Luciana Vaz do
Nascimento e Adriana de Castro, todos da ADOCE; Cláudio B. Guerra,
pesquisador da UFMG; Stella Maria LGarcia, da SEPLAN-MG; Mílvia M.
Muniz, da PRODEMGE; Ronildo S. Valente e Augusto Horta, da FEAM, e
João Bosco da Silva, da ACESITA. Em seguida, passa-se à fase dos
debates, com a participação dos convidados e dos parlamentares. As
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exposições constam, na íntegra, nas notas taquigráf'icas. O Presidente
agradece a presença de todos e suspende a reunião por 5 minutos, para a
despedida dos convidados. Retomados os trabalhos, registra-se a presença
dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Mauro Lobo e Geraldo Nascimento
(este substituindo o Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança
do Bloco Parlamentar de Oposição) e passa-se à ? Parte da reunião, com a
discussão e a votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário
da Assembléia. E apreciado o Requerimento n° 2.534198, do Deputado Kemil
Kumaira, o qual, submetido a votação, é aprovado. Prosseguindo, é iniciada
a 33 Fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Encontra-se sobre a mesa requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita a inclusão dos nomes das
Sras. Luciete de Fátima Costa Coutinho e Aeli dos Santos Oliveira para
participar da reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas , a fim de discutir a questão das
empresas de portos de areia que atuam no extremo Sul do Estado.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Mauro Lobo
apresenta requerimento solicitando reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Educação,Cultura, Ciência e Tecnologia para discutir a
aplicação da Lei n° 10.689, de 1992, que dispõe sobre a promoção da
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a disseminação das
informações necessárias à conscientização pública para a preservação do
meio ambiente. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Geraldo Nascimento, com o apoio dos Deputados Ivo José e
Marcos Helênio, apresenta requerimento em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão na cidade de Governador Valadares para
discutir a criação da Associação Interestadual de Usuários da Bacia do Rio
Doce e o Plano Operacional para o biênio 1998-1999. Colocado em votação,
é aprovado o requerimento. 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, 5 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto- Amaldo Feriria.

ATA DA 93 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara abertos os trabalhos e
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solicita ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento de convite da Universidade Federal de Viçosa
e da Casa de Minas em São Paulo para a mostra "A Ação da UFV", em São
Paulo, no período de 16 a 24 de abril. A seguir, o Presidente passa a
designar os relatores dos Projetos de Lei n°s 1.439197 (relator. Deputado
Gilmar Machado); 1.455197 (relator: Deputado Marco Régis); 1.456197
(relator Deputado Sebastião Navarro Vieira); e 1.468197 (relator. Deputado
José Henrique). Esgotada a matéria destinada à l a Parte da reunião, o
Presidente passa à r Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 1 0 tumo, os Projetos
de Lei n°s 1.312197 com a Emenda n° 1, do relator, Deputado Marco Régis; e
1.484197 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator Deputado José Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a extraordinária a
realizar-se às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado - Anderson Adauto -

Marco Régis.	 -
ATA DA r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAÇÃO
DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Anivaldo Coelho, Antônio Andrade, José Militão, Paulo Piau e
Raul Lima Neto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda àleitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é fazer
acareação entre os Srs. Jáder Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente; Maurício Andrés Ribeiro, Presidente
da Fundação Estadual do Meio Ambiente; Celso Luiz Garcia, Diretor do
Departamento Nacional de Produção Mineral; e Paulo Henrique Tibães,
lapidário. A Presidência presta os esclarecimentos necessários acerca do
funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito e convida a
compor a Mesa os Srs. Celso Luiz Garcia e Paulo Henrique Tibães. A
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seguir,passa a palavra aos depoentes para que, cada um por sua vez, façam
suas colocações iniciais. Logo após, os Srs. Celso Luiz Garcia e Paulo
Henrique Tibães são inquiridos pelos Deputados Raul Uma Neto, José
Militão e Anivaldo Coelho a respeito das afirmações feitas em reuniões
anteriores. Encerrada a participação do Sr. Celso Luiz Garcia, a Presidência
agradece a sua colaboração e o coloca à vontade para se retirar. A seguir,
sugere que os outros depoentes sejam dispensados e permaneça na reunião
apenas o Sr. Paulo Henrique Tibães, para que, conforme havia anunciado,
faça novas denúncias. Os outros membros da Comissão acatam a sugestão
do Presidente, ficando, assim, dispensados da acareação os Srs. Jáder Pinto
de Campos Figueiredo e Maurício Andrés Ribeiro. O Deputado Anivaldo
Coelho passa a Presidência ao Deputado Antônio Andrade, Vice-Presidente,
e apresenta os seguintes requerimentos: 1 - sejam intimados a depor nesta
Comissão, na reunião do dia 615198 , os Srs. Roberto Gonçalves Millah e
Stravos Panagiote Papadopoulos, sócios da Mineração Alexandrita Comércio
e Exportação Ltda.; 2 - seja solicitado ao Superintendente da Polícia Federal
em Minas Gerais, Dr. Agílio Monteiro, que indique um representante desse
órgão para acompanhar os trabalhos da Comissão; 3 - seja solicitada a
quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal dos sócios proprietários da
empresa Mineração Alexandrita Comércio e Exportação Lida., Srs. Chang
Ya Ching, Stravos Panagiote Papadopoulos, Antônio Celso Cipriani e
Roberto Gonçalves Millah, assim como dos Srs. Antônio Rosa e Orlando
Carneiro, proprietários de garimpo no Município de Nova Era; Manesh Kumar
Gupta, mercador indiano de pedras preciosas; Xisto Oliveira Andrade,
proprietário de garimpo no Município de Antônio Dias; Kalil Kassim Elawar,
Presidente da ZPE de Teófilo Otôni, e Afonso de Araújo Paulino, Presidente
da COOGEMIG. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Antônio Andrade retoma a direção
dos trabalhos ao Deputado Anivaldo Coelho. O Presidente passa a palavra
ao Sr. Paulo Henrique Tibáes, que faz seu depoimento e, em seguida,
responde às perguntas feitas pelos Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo
Coelho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece ao Sr.
Paulo Henrique Tibães pelas informações prestadas, agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - José Militão - Paulo Piau -

Ambrósio Pinto.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril de mil
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novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Wilson Trópia, Bené Guedes e Anivaldo Coelho,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Deputado Carlos Pimenta assume regimentalmente a Presidência , declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente
distribui as seguintes proposições: 1.391197, 1.653, 1.661 e 1.672198 ao
Deputado Anivaldo Coelho; 1.648, 1.664 e 1.670198 ao Deputado Bené
Guedes; 1.660 e 1.635198 ao Deputado Carlos Pimenta; 1.490197 e 1.639 e
1.658198 ao Deputado Wilson Trópia. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos à discussão e à votação, são aprovados no 2 0 turno os
Projetos de Lei n°s 1.474, 1.486 e 1 .487/97(relator: Deputado Anivaldo
Coelho); 1.481e 1 .488/97(relator Deputado Bené Guedes).; 1.482, 1.483 e
1 .489/97,este último na forma do vencido no 1 0 turno (relator: Deputado
Carlos Pimenta). Submetido à discussão e à votação, é aprovado no 1 0 turno
o Projeto de Lei n° 1.376197, este com a Emenda n°1 (relator Deputado
Anivaldo Coelho). Submetidos à discussão e à votação, são aprovados em
turno único os Projetos de Lei n°s 1.523, 1.574, 1.575, 1.588, 1.600, 1.602 e
1.606197 (relator: Deputado Anivaldo Coelho); 1.580, 1.587, 1.605 e 1.616197
(relator: Deputado Bené Guedes); 1 .573/97, com a Emenda n° 1, 1.591197,
1.598, 1.603, 1.607, 1.620 e 1.627198 (relator: Deputado Wilson Trópia);
1.586197, 1.599 e 1.611198 (relator: Deputado Carlos Pimenta). A seguir, o
Presidente submete a votação os Requerimentos n°s 2.563 e 2.566198, os
quais são aprovados. Em seguida, submete à discussão e à votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 1.076196; 1.446, 1.448,
1.476, 1.507, 1.508, 1.520, 1.529, 1.534, 1.536, 1.553, 1.560, 1.562, 1.563,
1.567, 1.437, 1.504, 1.513, 1.521, 1.531, 1.557 e 1.559197, os quais são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares , convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Anivaldo Coelho - Hely Tarqüínio.

ATA DA 1 l a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às dez horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Luiz
Fernando Faria e Aulton Vilela, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Gil Pereira. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado AlIton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e procede à leitura de
oficio do Sr. Fernando Ferreira Vieira da Silva, Presidente da Cooperativa
Regional dos Produtores de Leite do Vale do Rio Grande, datado de 13 de
abril do corrente ano, no qual reclama de empresas paulistas que vêm
comprando leite na área de influência da entidade. Encerada a V Parte da
reunião, o Presidente passa a palavra ao Deputado Aílton Vilela, que
procede â leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n o 1 .604/98, do
Deputado José Maria Barros, O relator conclui pela aprovação do projeto em
turno único. Submetido a discussão e votação, é aprovado o projeto. O
Deputado Gil Pereira encaminha à Mesa requerimento em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão na cidade de Mato Verde, com a
finalidade de avaliar os estragos causados pela longa estiagem que assola a
região e apresentar medidas de emergência para socorrer a população
atingida pela seca. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O
Deputado Paulo Piau passa a Presidência ao Deputado Luiz Fernando Faria
e apresenta requerimento em que solicita seja realizada reunião conjunta
com a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, para discutir
as novas fronteiras da produtividade no cerrado mineiro, com a pesquisadora
Mitzi Brandão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O
Deputado Paulo Piau reassume a Presidência e, cumprida a finalidade da
reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Maria José Haueisen, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - José

Henrique - Marcos Helênio.	-	 -	 -
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de - abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna e Marcos
Helênio, membros da Comissão supracitada. Está presente também o
Deputado José Militão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo
Penna que proceda â leitura da ata da reunião anterior, a qual é dispensada
em virtude de requerimento aprovado pela Comissão. O Presidente dá a ata
por aprovada, solicita aos membros presentes que a subscrevam e informa
que a reunião se destina a ouvir o Sr. Carlos Alberto Cotta, Presidente da
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Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG-, que prestará
esclarecimentos acerca das atividades da companhia, especialmente as
relativas ao seu patrimônio, ao seu processo de privatização e à licitação
para o arrendamento do Grande Hotel de Araxá, das Fontes Dona Beija e
Andrade Júnior e do complexo turístico de Araxá, bem como sobre o Edital
n° 4197, que trata da aquisição de veículos e máquinas, e a apreciar a
matéria constante na pauta. O Presidente comunica o recebimento de ofícios
dos Srs. Wanderson Eustáquio Costa, Diretor do Sindpúblicos; Florindo
Silveira Filho, Prefeito Municipal de Espinosa, e Marcus Pestana, Secretário
de Planejamento e Coordenação Geral, e dos Projetos de Lei n°s 1.594198
(relator: Deputado Amaldo Penna) e 1.514197 (relator Deputado Marcos
Helênio), ambos em 1 0 turno; e 1.405197 (relator: Deputado Ajalmar Silva)
em 20 turno, para deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente decide
ouvir o Sr. Carlos Cofia antes da apreciação das matérias da pauta e o
convida a compor a Mesa. Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio, autor
do requerimento que suscitou esta reunião, faz suas considerações iniciais. A
seguir, com a palavra, o Sr. Carlos Cofia faz sua explanação sobre as
atividades da COMIG. Segue-se amplo debate, com a participação de todos
os Deputados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. O
convidado entrega ao Presidente da Comissão vários documentos que
tratam das atuais atividades da COMIG. A seguir, o Presidente agradece ao
convidado as importantes informações prestadas e suspende os trabalhos
para os cumprimentos de praxe. As 11h30min, são reabertos os trabalhos,
com a presença dos Deputado Leonidio Bouças, Arnaldo Penna, Marcos
Helênio e José Militão (substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva, por
indicação da Liderança do PSDB). Passa-se à V Fase da ordem do dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia, O Presidente informa que
continua em discussão o Projeto de Lei Complementar n° 27197, do
Governador do Estado. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna
apresenta proposta de substitutivo ao mencionado projeto. 9 Presidente
indaga ao relator da matéria, Deputado Marcos Helênio, se opina
favoravelmente ou não em relação à proposta de substitutivo. O relator, com
a palavra, decide acatar a mencionada proposta e apresenta novo parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo
n° 1. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2° Fase da
ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Após discussão e
votação, são aprovadas, em 20 tumo, as seguintes proposições, que
receberam pareceres pela aprovação na forma original: Projetos de Lei n°s
947196 e 1.339197 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.138197 (relator:
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Deputado lbrahim Jacob); 1.162197 (relator. Deputado Ajalmar Silva);
1.337197 (relator: Deputado Marcos Helênio); e 1.338197 (relator: Deputado
Leonídio Bouças). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva - Gilmar

Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.515197

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado José Bonifácio, tem como objetivo
dispor sobre o pagamento de contas mensais do consumo medido de água e
energia elétrica e dá outras providências.

Publicada em 15111197, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da matéria, e â Comissão de Administração Pública, que se
manifestou pela rejeição do projeto.

Por força de requerimento aprovado em Plenário, subscrito pelo Deputado
Marcos Helênio, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
O cidadão, ao firmar contrato com as empresas que exploram os serviços

de água e energia elétrica, acaba por fazê-lo mediante instrumento de
adesão, que já vem redigido de forma unilateral, sem a possibilidade de
qualquer alteração em suas diversas cláusulas. Tal pacto acaba por compelir
o aderente a cumprir integralmente os seus termos, sob pena, até, de ter os
serviços - que são imprescindíveis - suspensos, como ocorre no caso de falta
de pagamento.

Já o Estado, que tem o monopólio do controle acionário das duas maiores
concessionárias, CEMIG e COPASA-MG, vem atrasando de forma rotineira
o pagamento dos seus servidores. Estes, diante da falta de condições
financeiras, acabam por se tomar inadimplentes com as duas
concessionárias citadas, o que leva as referidas empresas a suspenderem os
serviços prestados ao consumidor.

Assim, não é justo que o consumidor que se enquadre na categoria de
servidor público estadual seja prejudicado por situação que não decorre de
sua vontade, mas, sim, da inadimplência do próprio Estado.



103
Pela forma em que foi redigido o art. 1 0, não há dúvidas de que o desconto

em folha será aplicável apenas ao funcionário que seja usuário dos serviços
prestados pela CEMIG e pela COPASA-MG, excluindo-se, por exemplo, os
usuários da empresa Cataguases-Leopoldina ou qualquer outra que não seja
controlada pelo Estado.

A medida proposta vem, pois, em boa hora, já que muito facilitará a vida
desses consumidores, que, além das multas que desembolsam pelo atraso
no pagamento das contas, muitas vezes têm o serviço suspenso pelas
concessionárias.

O próprio Código de Processo Civil dispõe que, se urna parte não cumpre
a sua obrigação, não pode exigir que a outra o faça. Neste caso, esse
principio deve ser acolhido, pois o Estado é ao mesmo tempo empregador e
prestador do serviço de forma indireta, tanto de abastecimento de água
quanto de energia elétrica.

A continuidade da prestação desses serviços deve ser preservada,
conforme preceitua o art. 22 da Lei Federal n o 8.078, de 1990, mesmo
porque, reprisando o que já foi dito, a figura do Estado confunde-se com
aquela da pessoa jurídica que explora a atividade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.515197 na forma original.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - João Leite, relator - José Milhão -

Ambrôsio Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.506197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.506197, do Deputado Francisco Ramalho, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Papagaios, 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 0 do art.
266 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.506/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Papagaios, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Papagaios, com sede nesse município.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.537197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.537197, do Deputado Francisco Ramalho, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Baependi, 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 ã matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.537197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Baependi, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Baependi, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Aílton Vilela.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 515198, as seguintes comunicações:
Do Deputado Wandeiley Ávila (2), dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. João Femandes Carneiro, ocorrido em 1 015198, nesta Capital, e da Sra.
Maria Isaura Hattem, ocorrido em 3014198, no Município di Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 369a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 615198
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: ia Fase (Expediente): Ata
- 22 Fase (Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°s 1.738 a 1.741198 - Requerimento n° 2.587198 - Comunicações:
Comunicação do Deputado Cleuber Carneiro - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Marco Régis, lbrahirn Jacob, Carlos Pimenta, Anderson
Adauto e Raul Lima Neto - Questões de ordem; chamada para recomposição
de 'quorum"; inexistência de número regimental para prosseguimento dos
trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Ivo José - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aíiton Vilela - Alencar
da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio
Henriques - Wandeiley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ja Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
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- O Deputado Ivo José, 2 0- Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.738198

Declara de utilidade pública a Fundação Espírita AlIan Kardec, com sede
no Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Espírita AlIan

Kardec, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Fundação Espírita AlIan Kardec é sociedade civil, religiosa

e filantrópica de orientação espiritista, à luz do Evangelho de Jesus, fundada
em 615187, na cidade de Juiz de Fora.

A entidade tem por finalidades a promoção do estudo metódico da doutrina
espírita nos seus aspectos científicos, filosóficos e religiosos; e da
assistência social espírita, assegurando suas características filantrópicas, em
que se conjugam a ajuda material e a espiritual.

A Fundação Espírita Allan Kardec desenvolve programa de assistência às
gestantes e às crianças carentes de Juiz de Fora. Por meio desse programa,
as gestantes participam de cursos, recebem enxoval e atendimento
individualizado. A entidade oferece ainda atendimento pediátrico,
odontológico e distribuição de leite em pó.

Dessa forma, constatamos que a Fundação atua com seriedade e
eficiência na atividade filantrópica proposta, junto à comunidade carente de
Juiz de Fora.

Este projeto está devidamente instrumentado com os documentos exigidos
por lei para sua declaração de utilidade pública.

Pelas razões expostas, conto com o apoio de meus pares para a
aprovação desta lídima 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.739196
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Declara de utilidade pública a Associação Vicenciana para Assistência ao

Menor, com sede no Município de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vicenciana para

Assistência ao Menor, com sede no Município de São Vicente de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de abril de 1998.
Ailton Vilela
Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a

Associação Vicenciana para Assistência ao Menor, entidade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a assistência ao menor carente por meio
da colaboração na sua educação e da orientação para o trabalho com vistas
à sua integração social. Para atingir esses objetivos, ministra-lhe aulas de
artesanato e reforço escolar e fornece-lhe diariamente merenda escolar, com
o intuito de tirá-lo da rua.

E entidade de caráter filantrópico, ecumênico e apartidário, que, no
desenvolvimento de suas atividades, não faz nenhuma discriminação e dá
ênfase à assistência aos menores de 7 a 18 anos de idade.

Pelas razões expostas, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.740198
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping São Vicente Ferrer,

com sede no Município de São Vicente de Minas,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Kolping São

Vicente Ferrer, com sede no Município de São Vicente de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. -
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de abril de 1998.
AlIton Vilela
Justificação: A proposição visa a conceder o título de utilidade pública à

Comunidade Kolping São Vicente Ferrer, que é entidade civil de direito
privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, voltada para a
assistência social com vistas à promoção integral da pessoa humana; a ação
e a formação no campo religioso; a formação e a capacitação profissional; a
promoção familiar e social; o desenvolvimento de atividades de lazer,
esporte e cultura; o incentivo, o apoio e a criação de atividades produtivas
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comunitárias.

A entidade atua sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo,
convicção política, sexo, condição social ou outra e é norteada pelos
princípios e ideais de seu fundador, Pe. Adolfo Kolping.

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

PROJETO DE LEI N°1.741/98
Cria serventias do foro extrajudicial no Município de Montalvânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam criadas no Município de Montalvânia as seguintes

serventias do foro extrajudicial:
- 1 (uma) Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais,

Interdição e Tutela;
II - (uma) Serventia dos Serviços de Registro de Títulos e Documentos e

Civil das Pessoas Jurídicas;
III - 1 (uma) Serventia dos Serviços de Protesto de Títulos;
IV - 1 (uma) Serventia dos Serviços de Registro de Imóveis;
V - 2 (duas) Serventias dos Serviços de Notas;
VI - 1 (uma) Serventia dos Serviços de Registro de Imóveis;
VII - 1 (uma) Serventia dos Serviços de Registro das Pessoas Jurídicas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justificação: O Município de Montalvânia, transformado em comarca a

partir de 1988, carece dos serviços do foro extrajudicial, o que tem causado
a seus moradores inúmeros transtornos, já que, além de percorrer longas
distâncias quando deles necessitam, ficam, ainda, mais onerados. Até
mesmo os processos judiciais estão com sua celeridade comprometida, já
que dependem sempre da autenticação de um documento, do
reconhecimento de uma firma ou mesmo de uma certidão a ser fomecida
pelos cartórios.

Como a criação de nova serventia depende de lei estadual, entendemos
ser a apresentação deste projeto a maneira de se solucionar esse problema
que tanto aflige a população do Município de Montalvânia. Para tanto,
contamos com o apoio dos demais Deputados desta Casa para a aprovação
da matéria.

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

N° 2.557198, do Deputado Raul Lima Neto, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com o INMETRO pelo excelente
serviço prestado à Nação. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Cleuber

Carneiro.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, representantes

da imprensa, visitantes que nos brindam com sua presença, gostaria de falar
nesta tribuna sobre importante acontecimento na vida política do nosso
partido, o PPS, que realizou seu XII Congresso Nacional, de 16 a 1914198, na
Capital Federal.

Foi um acontecimento de destaque, pois o PPS, com seus seis anos de
existência, já marca significativa presença não só em termos de estrutura
partidária, mas nos acontecimentos políticos do Brasil. Nós, como o seu
único representante na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
gostaríamos de dizer que não é hoje, com a candidatura de Ciro Gomes à
Presidência da República, que sentimos que o PPS ganha notoriedade. Ele
já teve um grande desempenho nas últimas eleições municipais, levando em
conta seus seis anos de existência, elegendo mais de 500 Vereadores e 60
Prefeitos em todo o País. Isso pode parecer pouco, mas, para um partido
com tão pouco tempo de existência, com tão pouca presença na vida
partidária nacional, significa um grande avanço.

Gostaríamos de ler alguns trechos que selecionamos a respeito desse
congresso. Vamos começar com o editorial do "Boletim Informativo' do PPS,
do início de maio do corrente. (- Lê:)

0 congresso da maturidade - Há tempo para tudo, como já disseram o
poeta e os próprios textos sagrados: para nascer, para morrer; para rir, para
chorar; para plantar, para colher. Poderíamos recorrer à própria poesia para
dizer, sem nenhum triunfalismo, que o XII Congresso, que acabamos de
realizar em Brasília, foi o ato simbólico da entrada do PPS na sua fase de
maturidade.

Maturidade sim, porque, mesmo sendo uma nova formação política, com
apenas seis anos, o PPS já conquistou prestígio no cenário nacional. Nesse
período de afirmação, muita água correu debaixo da ponte: houve
incompreensões, incertezas, vacilações, ao lado de certezas e de muita
vontade de transformar um projeto em alternativa política real para os
brasileiros. Não somos deterministas - isso, abandonamos juntamente com
os velhos dogmas -, mas podemos afirmar que hoje o PPS não é apenas
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idéia, é realidade.

O partido passou por seu primeiro teste de força nas eleições de 1994,
quando conseguiu eleger um Senador, Deputados Federais e Deputados
Estaduais, e em 1996, quando elegemos quase 500 Vereadores e cerca de
60 Prefeitos e Vice-Prefeitos em todo o País.

Saímos do XII Congresso com uma direção representativa e com idéias
mais claras quanto ao que realmente queremos para o Brasil. Giro Gomes
transformou-se em forte candidato na corrida presidencial e acreditamos que
poderemos, além do Senado, levar para Brasília mais de outros cinco
Deputados Federais. Ou seja, o PPS estaria ultrapassando as draconianas
cláusulas de barreira, cuja vigência máxima está programada para 2002.

O PPS se tomou um partido adulto. Plantamos idéias em 1992, quando o
partido foi corajosamente instituído. Agora, é hora da colheita?

Gostaríamos também de ler mais alguns trechos do "Boletim Informativo",
para que os presentes possam realmente ter uma noção do que foi o
congresso, começando pela "Declaração aos Brasileiros". Passemos a ela. (-
Lê:)

"Estamos às vésperas dos 500 anos da descoberta do Brasil. Desde a
chegada da esquadra de Cabral aos mares da Bahia, muita coisa mudou no
território nacional. Construímos uma grande Nação. Somos quase 160
milhões de brasileiros, e a nossa vocação é exercer um papel ativo na
articulação de um novo projeto civilizatório para o terceiro milênio.

Entretanto, a exclusão marca o processo de formação histórica do Brasil.
Essa é a chaga secular, entre nossas vicissitudes históricas. E o produto dos
pactos das elites nacionais com as oligarquias locais, que vêm se
perpetuando, ora pela cooptação, ora pela repressão mais brutal. Seu eixo,
qualquer que seja a forma, é o cerceamento do processo democrático, a
limitação das reformas e a articulação do aparelho de Estado com interesses
restritos de grupos econômicos e sociais privilegiados.

De Cabral aos dias de hoje, os muitos avanços e conquistas verificados,
quase sempre por pressão da população e de movimentos políticos e sociais,
não significaram um projeto de desenvolvimento fundado na esperança de
uma vida melhor e de uma sociedade participativa e mais justa para milhões
de brasileiros. Há séculos, a maioria do povo vem sendo excluída dos
benefícios de nosso progresso econômico e tecnológico.

Mais recentemente, já sob a égide da Constituição democrática de 1988,
essa realidade foi pouco alterada. O esforço renovador da sociedade ainda
não foi suficiente para reorientar, de forma transformadora, os destinos
políticos da Nação. Continuamos reféns dos acordos restritos que repetem a
velha máxima de 'tudo mudar para que nada mude'. Mais um exemplo dessa
cansada repetição histórica é o Governo de Fernando Henrique Cardoso.
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O Governo FHC inverteu, na prática, o seu programa. Acena, assim, com a
mão direita para todos os brasileiros: o crédito agrícola deu lugar ao
descrédito agrícola; a segurança, à insegurança; o emprego, ao desemprego;
a saúde, à doença; a educação, ao sucateamento do ensino público. Quem
anda nas ruas das grandes cidades brasileiras sabe: há milhares e milhares
de crianças ao relento, sem chances de futuro.

Não queremos a morte da esperança. Queremos que o Brasil dê certo. O
futuro não acolhe alternativas conservadoras, estejam elas embaladas pela
fraseologia esquerdista de segmentos políticos contemporâneos ou pelo
discurso reacionário da velha direita nacional, O Brasil não aceita projetos
que, no fundo, ou se identificam com o carcomido modelo do socialismo
autárquico ou com a retórica pseudomoderna do atual Governo, que já
apresenta sinais de esgotamento.

O PPS lança oficialmente o nome de Ciro Gomes para Presidente da
República. Ele é sintonizado com o seu tempo, experimentado na vida
pública e comprometido com as verdadeiras transformações reclamadas por
nossa sociedade. É a possibilidade de que dispomos para ultrapassar os
velhos modelos que fazem a crise brasileira se arrastar por tantas décadas.
E a certeza de uma nova forma de fazer política, resgatando-a como
instrumento ético e acessível à grande massa popular, é a garantia do
aprofundamento da democracia.

A candidatura Giro Gomes representa uma nova postura. Aquela que
deseja, de fato, ultrapassar as conquistas do Plano Real e construir uma
verdadeira agenda humanista, politicamente progressista, socialmente justa
e ambientalmente sustentável. Vitoriosa, orientar-se-á para o resgate do
Estado brasileiro, colocando-o a serviço da educação, da saúde e de um
novo padrão de desenvolvimento, democrático e íntegro.

Com a candidatura Giro Gomes, o PPS reafirma a sua posição a favor da
construção de um novo bloco político, de centro-esquerda, capaz de fazer
frente à avalanche do neoliberalismo e de inserir o Brasil, competitivamente,
no mercado mundial. Um novo bloco que tenha coesão política para
governar com estabilidade e que respeite as diferenças de identidade em seu
interior, com ética e espírito público.

Para o nosso projeto ser vitorioso, precisamos ganhar as ruas e buscar
aliados. São os caminhos para romper o pacto de silêncio armado com o
objetivo de restringir o grande debate nacional que as eleições
proporcionam. E severa a aplicação do atual arcabouço jurídico-eleitoral, que
não tem isonomia e foi construído para beneficiar as atuais forças detentoras
do poder. Ao silêncio, devemos responder com o nosso grito; na falta de
espaços na mídia, devemos amplificar a nossa voz, difundir as nossas idéias
e mostrar sempre os números das ruas.
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O PPS, que emergiu do memorável Congresso do PCB, em 1992, no

Teatro Záccaro, em São Paulo, mostrou, nas eleições de 1996, todo o seu
potencial de crescimento. Com Ciro Gomes, agora, no XII Congresso, em
Brasília, neste 19 de abril, estamos dando uma demonstração clara de que
pretendemos nos converter também em força política dirigente de um Brasil
real e justo."

Muito obrigado pela atenção, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Canos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,

Srs. e Sras. Deputadas, senhores visitantes e profissionais da imprensa aqui
presentes, volto a abordar desta tribuna um tema que já é unanimidade na
imprensa mineira e nacional e que, de certa forma, está sendo explorado sob
vários aspectos, sob vários ângulos, dependendo do interesse político.
Refiro-me à situação de calamidade pública por que passam as regiões do
Norte de Minas e do Jequítinhonha com a longa estiagem, com esta seca
que está matando, tirando a esperança, as forças e até mesmo o povo norte-
mineiro da sua região. Esta seca que tem sido veiculada pela mídia,
mostrando o lado miserável, as grandes dificuldades por que passam os
Estados nordestinos, causando dó, causando pesar, causando um profundo
constrangimento na sociedade brasileira. Esta seca que tem sensibilizado
milhares e milhares de pessoas que estão dando as mãos para socorrer os
nossos irmãos nordestinos está acontecendo com a mesma intensidade nas
regiões do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. Só para se ter
dimensão do problema, temos cidades nessas regiões mineiras em que
praticamente 90% dos trabalhadores já abandonaram suas terras, suas
casas, suas famílias e correram em busca de trabalho e emprego, causando
verdadeiros transtornos nos grandes centros, principalmente em Montes
Claros, Janaúba, Pirapora, Salinas, Belo Horizonte e São Paulo. Tudo isso
que está acontecendo e que estamos vendo pela televisão, essa fome
impiedosa, está acontecendo nas mesmas proporções no Norte do nosso
Estado. Nesta semana, na capa da revista "Veja", vimos declaração
estarrecedora de uma criança de seis anos, que aparece comendo um pouco
de feijão e diz: "Ainda bem que não estou comendo calango", um réptil
asqueroso. Tem muita gente comendo calango, comendo cobra ou que não
está comendo coisíssima nenhuma no Nordeste brasileiro e aqui no Norte de
Minas. E duro. Nós que somos daquela região estamos vendo verdadeira
procissão de Prefeitos, lideranças e Vereadores aqui em Belo Horizonte em
busca de recursos, alguns reais para pelo menos abrir as frentes de serviços
das nossas cidades norte-mineiras e poder oferecer alguns empregos. Na
seca de 94 e 95 tivemos ajuda muito grande da SUDENE, quando abriram
as frentes de serviços que muito ajudaram a população daquela região.
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Agora estamos aí, literalmente de pires nas mãos, à procura de uma
pequena oportunidade para que possamos ajudar o povo norte-mineiro.
Agora ouço com muito prazer o Deputado Dimas Rodrigues, que é da nossa
região.

O Deputado Dimas Rodrigues (Em aparte)* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, quero agradecer ao Deputado Carlos Pimenta
por este aparte. Fala muito bem o Deputado Carlos Pimenta pela nossa
região, porque realmente a situação é complicadíssima.

Nós, que temos percorrido toda a região, notamos que os pais de família
estão partindo para outros centros e as senhoras estão buscando água há 2
ou Um de distância. Fiz pronunciamento na semana passada, mostrando
aos nossos governantes a necessidade da reabertura de frentes de serviço.
Precisamos, Srs. Deputados, de imediato, de medidas por parte dos nossos
governantes para levar frentes de trabalho aos municípios do Norte de Minas
e do Jequitinhonha.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa.,
Deputado Dimas Rodrigues, que também tem percorrido aquela região e
sentido na pele as dificuldades daquele povo.

Vejam bem a que absurdo chega a situação. O "Estado de Minas" de hoje
traz uma reportagem que choca, que machuca qualquer cidadão, quando
fala que a seca favorece o cultivo de maconha. O povo está trocando a
plantação de feijão pela de maconha, num gesto de desespero. Eu, que
conheço a região, posso garantir que isso acontece nas grandes áreas
existentes às margens do do São Francisco. Isso traduz o desespero, a
descrença, a desesperança.

Gostada, também, de chamar a atenção, Deputado Dimas Rodrigues, para
o seu aparte, em que se referiu a medidas a serem tomadas, pois acho que
não basta denunciar o problema, não basta que assistamos, através da
telinha da televisão, ao vivo e em cores, a cruel realidade, sem que
consigamos entender o porquê da demora das medidas. Mas, no meio de
toda essa desgraça, essa miséria, um fato positivo surge como uma
esperança. O Governador Eduardo Azeredo, o Vice-Governador Walfrido e o
Secretário do Planejamento estiveram, ontem, em Recife, na posse do novo
Superintendente da SUDENE. Esse fato é importante porque a simples
presença do Governador, do Vice-Governador, enfim, das autoridades, a
presença do Governo de Minas, na posse desse Superintendente, trouxe-nos
uma luz, que é a esperança da liberação de recursos para quatro programas
que, graças a Deus, devem iniciar nesta semana. O primeiro programa é o
de perfuração de poços artesianos. Já temos catalogadas 780 comunidades
rurais que não têm água para beber, onde o povo é obrigado a carregar a
lata de água nolombo do burro ou o Prefeito a ir de carro pipa enchendo
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tambor por tambor. E esse programa de perfuração de 780 poços artesianos
parece que vai desencantar, e o Governo do Estado terá acesso aos
recursos do Ministério do Meio Ambiente, através do Pró-Hidro, beneficiando
o semi-árido do Estado de Minas Gerais, para a perfuração desses poços. O
segundo programa, que vejo com muita expectativa, é o programa de
construção de pequenas barragens.

É a redenção. É a água para beber. E o barramento de pequenos rios e
pequenos córregos, para, quando começarem as chuvas - espero que Deus
nos abençoe com essa chuva o mais rápido possível -, possamos ter
construído 400 barragens no Norte de Minas com recursos do Pró-Hidro,
dentro do semeado do Estado de Minas Gerais.

O terceiro programa é fruto da presença do Governador e de uma ação
governamental de Minas Gerais junto à SUDENE. Trata-se da contratação
de frentes de trabalho, para se evitar o êxodo que está ocorrendo naquela
região, pois inúmeras cidades já não contam com os chefes das famílias,
que deixaram suas mulheres com seis ou sete filhos passando fome e
saíram em busca de algum emprego. Técnicos da SUDENE, e o Ministro
Paulo Paiva estarão em Montes Claros amanhã para anunciar esse
programa e trazer mais essa esperança aos Prefeitos norte-mineiros.

O quarto programa é emergencial. Dói falar nisso, mas ele é importante.
Trata-se do programa das cestas básicas. Há pessoas que criticam a
distribuição de cestas básicas, dizem que isso é um absurdo. Mas as
pessoas que usam desse expediente nunca sentiram a dor de uma barriga
vazia. A pessoa que está com fome não pode nem mesmo amar a Deus,
porque ela está com a barriga doendo de fome. Lá está existindo essa fome
terrível. Essas cestas básicas, meu Deus, serão bem-vindas, para dar o que
comer, e pôr o alimento na mesa de milhares de pessoas que estão sentindo
a dor da fome. Essas cestas básicas, conseguidas através do programa de
mobilização de comunidades, que é um programa emergencial, graças a
Deus, chegará àquela região, para evitar que o povo coma calango, cobras e
outros répteis, como vem acontecendo.

Gostaria, antes de terminar, Sr. Presidente, de abrir um parêntese e louvar
a atitude desta Casa, que, através das ações de V. Exa., Deputado Cleuber
Carneiro, convidou os representantes da CODEVASF, os representantes do
DNOCS, o Sr. Senador mineiro Francelino Pereira e vários Deputados
daquela região, para ir a Mato Verde e abrir um amplo debate, levando as
boas notícias para aquele povo.

Mais uma vez, a Assembléia Legislativa, no meio de tanta turbulência, de
tanta denúncia de corrupção e de tanta denúncia de desvios de recursos de
subvenção social - se existem, a justiça deve apurar; cabe á justiça e à
consciência de cada um de nós -, no meio de tanto fato ruim que tem
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acontecido, toma essa iniciativa importantíssima, para poder ir até a
sociedade norte-mineira, de uma forma séria e coerente, propondo medidas
objetivas. Temos que acabar com essas caravanas demagógicas que
aproveitam a miséria e a desgraça provocada pela seca, para poder anunciar
posições políticas e se vestir de opositores do regime.

Esta Casa convoca as autoridades que podem mudar a situação para ir até
o Norte de Minas, de uma forma responsável, séria, objetiva e prática, para
discutir com a sociedade e trazer experiências e soluções que, graças a
Deus, poderão solucionar os problemas dessa seca. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou

ocupando a tribuna nesta tarde para fazer o mesmo que fiz no momento em
que o Projeto de Lei n° 1.590197, que aumentava custas e emolumentos, foi
apresentado na Assembléia. Naquela oportunidade, nós procuramos alertar o
Executivo apresentando emendas e, mais do que isso, procurando
sensibilizar os Deputados para que não aprovassem o projeto porque, com o
aumento substancial das custas e dos emolumentos, o Governo estava
cerceando o direito do cidadão de comparecer ao Poder Judiciário para
cobrar o seu direito inerente e sagrado, quando sente que está sendo, de
alguma forma, passado para trás e imagina que existe a necessidade de ir
até a justiça buscar o seu direito que está sendo atropelado.

Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance naquele momento. Hoje
estamos iniciando um novo processo, porque o Governador reconheceu que
estava errado, que os aumentos de custas e emolumentos eram abusivos e
que realmente tiravam e coibiam o direito do cidadão de ir até o Judiciário,
de buscar o seu sagrado direito à justiça.

Estávamos certos naquele momento em que o Governador do Estado não
teve a sensibilidade para entender o gesto que os Deputados do PMDB, do
PDT e do PT tiveram aqui na Assembléia. O Governador levou até o fim, e a
Assembléia Legislativa, pela maioria de seus Deputados, de outros partidos,
que não tiveram sensibilidade, não nos ouviu, votou o projeto, aprovando-o.

Hoje o Executivo volta à Assembléia para propor uma redução nas custas
judiciais. Trata-se do exemplo inequívoco de que tardiamente o Executivo
compreendeu que estava errado na sua proposição inicial. Entretanto, a
OAB-MG, através da Conselho Federal, entrou com uma ação direta de
inconstitucionalidade, fundamentando-se na necessidade da existência de
limite que estabeleça equivalência entre o valor da taxa e o custo real do
serviço prestado.

Aproveito a oportunidade de estar sendo atentamente ouvido pelo Líder do
PSDB, Deputado Amaldo Penna, que também é advogado, para dizer-lhe
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que, por decisão unânime dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
reunião e em sessão plenária, foi deferido o pedido da medida cautelar
suspendendo a execução e a aplicabilidade da redação do art. 104, § § 1 0 e
20, da Lei n° 6.763, 1975, dada pela Lei n.° 12.729, de 30112197 - essa
fatídica lei que votamos aqui no final do ano. Suspendeu, ainda, a eficácia
da Tabela J, bem como a Tabela A do item 1 - Custas de Primeira Instância -
e as Tabelas O e D do item 2- Custas de Segunda Instância - alteradas pela
Lei n.° 12.732, de 30112/97.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado Arnaldo Penna, Líder do PSDB
nesta Casa, advogado brilhante, é importante salientar que a decisão não foi
do relator da ação direta de inconstitucionalidade. A matéria foi colocada em
votação e todos os Ministros, sem exceção, votaram.

Assim sendo, mais uma vez este Deputado, que, no momento em que
votamos essa lei, era Líder da Bancada do PMDB e hoje terno a honra de ser
o Líder da Oposição, alerta o Plenário. Estamos apreciando o Projeto de Lei
n° 1.609198, que trata de matéria que está sendo decidida pelo Supremo
Tribunal Federal.

Torno a liberdade de ler a ementa e o voto da ação direta de
inconstitucionalidade, que recebeu o n° 1.77217.

Com o intuito de adaptar a legislação vigente ao teor da ação direta de
inconstitucionalidade, após ler a ementa e o voto da ação direta de
inconstitucionalidade, tomei a iniciativa de apresentar um substitutivo ao
Projeto n° 1.609, do Governador do Estado.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero ler esse relatório: (- Lê:)
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.772/7 - Minas Gerais (Medida

Liminar)
Relator. Ministro Carlos Velloso. Requerente: Conselho Federal da Ordem

dos Advogados do Brasil. Advogado: Reginaldo Oscar de Castro. Requerido:
Governador do Estado de Minas Gerais. Requerida: Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Advogados: Júlio César dos Santos Esteves e
outros.	 -

Ementa: Constitucional. Tributário. Taxa Judiciária e Custas: natureza
jurídica. Taxa Judiciária e Custas: Estado de Minas Gerais. Lei mineira n°
6.763, de 26112/75, art. 104, § 1 0 e 20, com a redação do art. 1 0 da Lei
mineira n° 12.729, de 30112197. Tabela J referida no art. 104 da Lei mineira
no 6.763, de 16112/75, com a alteração da Lei mineira n° 12.729, de
30112197, que nós votamos aqui, que é o objeto dessa ação direta de
inconstitucional idade. Tabelas de custas anexas à Lei mineira n° 12.732, de
30112/97, que altera a Lei mineira n° 12.427, de 27112196.

- Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como
taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que
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têm como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente
ao contribuinte pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do
Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar
o acesso de muitos à Justiça. Rep. 1.077-RJ, Moreira Alves, RTO 112134;
ADIn 1.378-ES, Celso de Mello, "DJ" de 30105197; ADIn 948-GO, Rezek,
Plen., 09111195.

II - Taxa judiciária do Estado de Minas Gerais: Lei mineira n° 6.763, de
26112/75, art. 104, § 1 0 e 20 , com a redação do art. 1 0 da Lei mineira no
12.729, de 30112197, e Tabela J referida no citado art. 104: argüição de
inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar.

III - Custas: Tabelas anexas à Lei mineira n° 12.732, de 1997, que altera a
Lei mineira n° 12.427, de 27112/96, que dispõe sobre as custas devidas ao
Estado no âmbito da Justiça Estadual argüição de inconstitucionalidade:
itens 1 e II, Tabelas A e B e C e D.

IV - Necessidade da existência de limite que estabeleça equivalência entre
o valor da taxa e o custo real dos serviços, do proveito do contribuinte.
Valores excessivos: possibilidade de inviabilização do acesso de muitos à
Justiça, com ofensa aos princípios da inafastabilidade do controle judicial de
lesão e ameaça a direito: C.F., art. 50, )QQÇJ

V - Cautelar deferida.
Acórdão - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros

do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas, por decisão unânime, deferir o
pedido de medida cautelar, para suspender, até a decisão final da ação
direta, com eficácia "ex nuric". A execução e aplicabilidade do art. 104, § 10
e 20 , da Lei mineira n° 6.763, de 26112175, na redação dada pelo art. 1 0 da
Lei mineira n° 12.729, de 30112197, e sua Tabela J, referida no citado art. 104
da Lei n°6.763/75, com a alteração da Lei n° 12.729, de 30112197, bem como
da Tabela A do item 1 - Custas de Primeira Instância, e das Tabelas C e D
do item 2 - Custas de Segunda Instância, com a alteração da Lei n° 12.732,
de 30112197. Votou o Presidente. Brasília. 15 de abril de 1998. Celso de
MelIo- Presidente. Carlos Velloso - Relator."

Então, Sr Presidente, Srs. Deputados, estamos analisando o Projeto de
Lei n° 1.509198, que trata de matéria que o Governador do Estado, insensível
a esse tipo de assunto, talvez até por desconhecê-lo, vem, novamente, com
outra matéria, está "sub judice", já foi concedida uma liminar pelo Supremo,
e nós, se avaliarmos essa lei, estaremos, no meu entendimento, votando
uma matéria "sub judice".

Não deveríamos fazer isso, mas, se o fizermos, gostaria, mais uma vez, de
dar minha contribuição, como o fiz no final do ano, quando alertamos que,
com aquele aumento desmensurado de custas e emolumentos, da mesma
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forma que o Governo queria fazer com taxas, impostos, colocamos, de
forma absolutamente clara, que a Assembléia Legislativa deveria recusar,
votar contrário ao Projeto de Lei n° 1.590. Mas, se a Assembléia julgar que
deve votar a Lei n° 1.609, que o Governador procurou fazer uma emenda,
entendendo que os índices estavam altos, procurou trazer para índices
menores, mas insistindo na tese de que estaríamos votando uma matéria
que está asub judice". No nosso entendimento, deveríamos aguardar a
decisão do Tribunal Superior.

Assim, venho novamente à presença deste Poder, dos companheiros, para
apresentar um substitutivo ao projeto do Governador, o qual tem apenas três
artigos: (- Lê:)

"Art. 1 0 - Ficam revogados os § 1 0 e 20 da Lei Estadual n° 6.763, de
26112/75, com a redação dada pelo art. 1 0 da Lei Estadual n° 12.729, de
30112197, e sua Tabela J, referida no citado art. 104 da Lei n° 6.763, de
26112175, com a alteração da Lei Estadual n° 12.729, de 30112197, bem como
a Tabela A do item 1 - Custas de Primeira Instância -, e as Tabelas C e D do
item 2 - Custas de Segunda Instância -, com a redação dada pela Lei n°
12.732, de 30112/97.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário?
Sr. Presidente, peço para concluir agora a justificativa. (- Lê:)
'Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.609198, que é

o reconhecimento do Poder Executivo em relação ao erra que cometeu no
apagar das luzes de 1998, quando sancionou lei aprovada por esta Casa
alterando substancialmente os valores das custas processuais e taxa
judiciária cobrados no âmbito do Estado. O aumento foi tão exorbitante, que
a OAB-MG impetrou junta ao Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade, e a medida cautelar foi deferida por unanimidade pelos
membros daquela Corte.

Enquanto o STF apreciava a ADIN, continuava em tramitação nesta Casa
o Projeto de Lei n° 1.609198. Agora, com o julgamento da ADIN, a medida
mais prudente por parte do Legislativo, no nosso entendimento, seria retirar
de tramitação o projeto, que, na verdade, não deixa de ensejar aumento das
taxas se comparado ao que se aplicava antes da vigência das Leis n°5
12.729 e 12.732.

Ao prosseguir na apreciação do projeto, não há dúvida de que o Legislativo
está desafiando a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Nossa substitutivo tem o propósito de compatibilizar a legislação mineira
no que diz respeito às custas processuais e à taxa judiciária à decisão
unânime do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos das duas
leis supracitadas, que representavam uma relevante carga tributária para os
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jurisdicionados. Já alertávamos que o aumento prejudicaria sobremaneira o
acesso do cidadão à Justiça. Diante desses fatos, exortamos os nossos
pares a apoiar nosso substitutivo."

Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Uma Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras. Ocupo esta
tribuna para fazer um elogio e comentar dois assuntos importantes: a nossa
cidade e a Proposta de Emenda à Constituição n°29, de autoria deste Poder
Legislativo, que concede aos militares e a todos os policiais o que lhes é
garantido pelas Constituições do Estado e da República: um acréscimo de
40% a 47% nos salários, direito de todo trabalhador que milita em situações
de perigo e insalubridade. Para defender esse direito é que faço uso desta
tribuna com aquiescência, bondade e paciência dos Srs. Deputados e,
especialmente, do nosso Presidente "ad hoc", Deputado Rêmolo Aloise. A
quem honra, honra; a quem critica, crítica; a quem tributo, tributo; a quem
imposto, imposto; este é o dever de todo parlamentar. E por isso, para
elogiar uma instituição que tem dado esperança, alegria e confiança ao povo
brasileiro, entreguei a esta Casa uma moção de louvor e agradecimento que
pretendo ler agora: (- Lê:)

Excelentíssimo Senhor Doutor Romeu Queiroz, Digníssimo Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O Deputado que este subscreve requer, na forma regimental, seja dirigida
moção de louvor e agradecimento ao Instituto Nacional de Metrologia -
INMETRO -, na pessoa de seu Superintendente em Minas Gerais e de seus
funcionários.

Que se dê conhecimento desta, por via de oficio, ao Superintendente do
Instituto em Minas Gerais, Dr. Marco Antônio Fajardo Roldão, e ao
Presidente, Dr. Júlio César do Carmo Bueno.

Justa, Sr. Presidente, é esta moção, porque convém que esta Assembléia
reconheça o excelente serviço que o INMETRO vem prestando aos mineiros
e à Nação. Os trabalhos dessa entidade, exibidos ao público pela Rede
Globo, são extremamente sérios, altamente confiáveis e densamente
científicos. Produtos de consumo básico da população têm sido fiscalizados
e examinados em seus variados aspectos, e as irregularidades são
denunciadas com vistas às correções que se fizerem necessárias.

Nestes termos, pede deferimento, o conservo da justiça e da verdade,
Deputado Raul Uma Neto."

O INMETRO recebe, ou receberá, essa moção da qual nos honra ser o
autor, juntamente com os Srs. Deputados desta Casa, porque os trabalhos
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realizados por esse Instituto orgulham o povo brasileiro e mostram que
existem departamentos e instituições sérias neste País.

A nossa oração a Deus é para que todos os nossos departamentos, todas
as nossas entidades, todos os nossos Poderes, Executivo, Judiciário,
Ministério Público - na verdade pertencem ao nosso Poder, o Legislativo e
ao Executivo -, possam, por toda a Nação e pelo povo de Minas, receber
moção de congratulação, moção de louvor, moção de agradecimento pelo
trabalho que estão prestando à sociedade. Certamente, trabalho que será
julgado e galardeado pelo Supremo Deus no dia do Juízo Final. Está de
parabéns o INMETRO pelo trabalho que vem realizando.

Outro assunto que pretendemos abordar em outro requerimento que
estamos encaminhando e que já passamos às mãos do nosso Presidente,
Deputado Anivaldo Coelho, é o seguinte: "O Deputado que este subscreve
requer, na forma regimental, sejam enviadas às Polícias Civil e Militar de
Minas Gerais cópias fiéis do depoimento do Sr. Robson Caio de Andrade,
bem como seja solicitado, por via de ofício, relatório circunstanciado do que
aconteceu em 1987 no Município de Antônio Dias, Distrito de Hematita,
quando 5 mil brasileiros, garimpeiros, teriam sido expulsos ou desalojados,
para que o garimpo passasse às mãos de estrangeiros, de quatro pessoas
apenas. As informações solicitadas devem conter dados completos de como
os garimpas passaram ao domínio de Chang Ya Ching e Stravos Panagiote
Papadopoulos e a indicação de quem comandou a operação e a mando de
quem".

Essa operação foi feita, e, na época, os noticiosos não publicaram nada, e,
pelo que apuramos na Comissão, foi totalmente encoberta essa ação, o que
vem demonstrar, claramente, que precisamos nos levantar em prol da
justiça, em prol da verdade, em prol do nosso povo que clama, como bem
ilustrou o Sr. Robson de Andrade, Presidente do Sindicato dos Pedristas, de
Teófilo Otôni.

O povo de Minas, os garimpeiros, parecem o povo de Israel que clamava
por justiça, por misericórdia, pisando barro para enriquecer o faraó.
Presenciamos isso todos os dias. As apurações das CPIs dos garimpos têm
feito, e feito a quem honra a honra, graças à solidariedade, ao
companheirismo dos Deputados membros da CPI que dela participam. E
entre eles destacamos, pela coragem, pela intrepidez e pelo
companheirismo, nosso colega Deputado Anivaldo Coelho. Percebemos que
o garimpeiro, brasileiro nato como esse que ouvimos hoje, na sua figura,
retrata-nos a imagem do brasileiro.

É aquele que, sem sombra de dúvidas, é um paradigma de toda esta
Nação, constituída de um povo oriundo da Europa, da África, de índios sul-
americanos que, foram expulsos de suas terras para que as nossas jóias,



IA
121

para que as nossas preciosidades ficassem nas mãos de um pequeno grupo
elitizado. E o que é pior, de estrangeiros que levam para fora, de uma forma
vergonhosa e acintosa, as riquezas do Estado de Minas Gerais.

E concluindo, Sr. Presidente, o terceiro assunto que quero abordar é com
relação à nossa Capital. Capital esta da qual me orgulho de ser filho, porque
tenho 48 anos de idade e mudei de minha terra com 17 anos. Portanto, já se
vão 31 anos que resido na Capital de Minas Gerais. E, com muita honra, fui
Vereador nesta cidade. Tivemos aqui denúncias de que, no trânsito, os
engarrafamentos são provocados por interesse do Executivo, quando
discursou desta tribuna o companheiro de parlamento, Deputado Irani
Barbosa. Entretanto, este Deputado detecta no trânsito de Belo Horizonte, o
descaso do atual Prefeito e de todas as autoridades que antecederam. A
culpa é de quem? Temos, talvez, a capital mais mal sinalizada da República
brasileira. Até belo-horizontinos se perdem aqui, porque, se a pessoa vê uma
placa indicando centro ou Pampulha à esquerda e segue a indicação, depois
não encontra outra placa dizendo para onde ir. Temos também um trânsito
sufocado, sem escoamento nenhum, sendo que já tivemos uma proposta
encaminhada, na época, pelo Governador, para que nesta cidade houvesse
uma Antônio Carlos sobre a outra; para que tivéssemos um VI-T. E este
Deputado fez, na época, um projeto para que cada prédio construído nesta
cidade tivesse o mínimo de 113 reservado para estacionamento. O trânsito
acontece dessa forma porque não temos nem estacionamento, nem área de
escoamento para o nosso trânsito e porque as iniciativas são abortadas. E
algumas foram abortadas no seu nascimento, quando vimos que aquela
verba que tinha o Governador do Estado, e que toda esta Casa pronunciou
em alto e bom som que seria para a construção do "minhocão", não foi
aplicada naquilo para que foi destinada, desapareceu.

Queremos, com esta moção feita ao INMETRO, dar um incentivo para que
todos nós possamos um dia ter uma moção, talvez não escrita, mas de
coração, do povo do Estado de Minas e do nosso Criador, que nos fez para
servir a Ele e a nosso povo. Muito obrigado.	 -

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob
O Deputado lbraflim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a celeridade e

o empenho com que o Governo brasileiro se tem aplicado nas reformas
institucionais induzem a supor que benefícios imediatos e de grande
proporção estariam sendo auferidos pelo povo, como resultante do processo.
A realidade, infelizmente, é outra, sobretudo no campo econômico, em que a
abertura irrestrita do mercado à concorrência estrangeira e a privatização
dos empreendimentos estatais - a primeira já consolidada e a segunda em
pleno andamento - não trouxeram, até agora, contribuição visível para o
bem-estar de nossa gente.
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Nesse panorama em que a administração Fernando Henrique Cardoso, de

1995 até agora, fez aprovar, no Congresso, todas as propostas que lhe
aprouve, a reforma da ordem econômica foi consumada, implicando a
quebra do monopólio estatal da exploração do petróleo, das
telecomunicações, da energia elétrica, do gás canalizado e da navegação de
cabotagem. A partir daí, iniciou-se a alienação das empresas estatais, sendo
a Vale do Rio Doce o exemplo mais significativo.

Era de se esperar, pelas promessas e pelas declarações de Brasília
quando insistia na reforma, que estivéssemos hoje nadando em petróleo,
mas o que houve foi o aumento de preços do combustível; que a navegação
de cabotagem experimentasse incremento considerável, e, no entanto, o
desemprego grassa no setor, como em nenhum outro; que a eletrificação se
expandisse e melhorasse o atendimento ao usuário, e temos o exemplo da
Light, deixando o Rio de Janeiro às escuras.

Não se conhece caso nenhum de privatização já concretizado cujas
receitas tenham sido direcionadas para projetos de conteúdo social, até
porque a entrada efetiva de recursos nos cofres estatais não é a norma:
adotou-se, em muitos casos, discutível critério da utilização de moedas
podres, sem falar no pagamento parcelado que se faculta ao comprador.

Atualmente, encontram-se em processamento, ou programadas para
ocorrer ainda este ano, alienações no setor elétrico e de gás (CESP e
Fumas, entre outras), de telecomunicações (TELEBRÁS e EMBRATEL),
bancário (BEMGE e BANESPA), bem como nos segmentos portuário, de
saneamento e de ferrovias. Em Minas Gerais, são do conhecimento público
e dispensam maiores comentários as incursões que o Palácio da Liberdade -
posicionando-se obedientemente em relação ao Governo Federal - vem
fazendo nos domínios da CEMIG e da COPASA, para citar dois exemplos.

Na ordem do dia, temos a privatização da TELEBRAS, cujo volume, pelos
cálculos governamentais, atingiria R$21.000.000.000,00, a qual a União
pensa completar até o mês de julho vindouro. Como etapa inicial, pretendeu-
se fazer a cisão das 27 companhias telefônicas que integram o sistema, ou,
em outras palavras, retalhá-lo para obter melhor preço. Contra isso, insurgiu-
se um grupo de cidadãos esclarecidos, que houve por bem recorrer à justiça,
e a matéria se acha "sub judice". A equipe econômica, no entanto, conta
como certa a decisão judicial a seu favor: após privatizar a chamada banda
B da telefonia celular, elabora novos termos para a próxima licitação,
favorecendo os candidatos á compra. Assim é que cogita ela de facilitar o
pagamento (seriam 20% à vista e o restante parcelado) e de viabilizar aos
estrangeiros acesso ao controle de mais de 48% do sistema, limite
percentual esse que havia vigorado para a banda B.

0 falecimento do Ministro Sérgio Mota, sem dúvida um acontecimento
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lamentável, não arrefeceu o ânimo privatista do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Prova disso são as declarações do novo Ministro das
Comunicações, Luiz Cailos Mendonça de Barros, secundado pelo Presidente
do BNDES, André Lara Resende. Ratificam S. Exas., por palavras e atitudes,
a convicção de que as privatizações devem ser levadas às últimas
conseqüências, muito em linha com o pensamento do Chefe do Executivo.

Ora, ninguém discute que a função primeira do poder público é de natureza
social, e que o Estado empresário só deve existir para setores onde se faça
necessário completar a iniciativa privada. Mas privatizar por privatizar,
passar adiante o patrimônio público exclusivamente em nome de uma
doutrina econômica sem atentar para o interesse maior da Nação e de seu
povo, é absolutamente inaceitável.

Não conhecemos - e nos corrijam se estivermos equivocados - pais algum
do mundo em que a privatização se tenha estendido a todas as áreas,
inclusive as que envolvam a segurança e a soberania nacionais. Exemplo
mais frisante são os Estados Unidos, esse moderno eldorado do capitalismo
e da livre iniciativa: temos ali a NASA, agência encarregada do programa
aeroespacial, cujo controle é monopolizado pelo governo da União. A NASA
se vale de empresas particulares, as empreiteiras, para as chamadas
atividades-meio, reservando para si as atividades-fim. Isso significa que o
lúcido e atento governo ianque quer ter em mãos, sob seu domínio
exclusivo, aquelas ações, objetivando a futura conquista do espaço sideral.
Mais ainda, quer isso dizer que o processo de pnvatização da economia
norte-americana também tem limites.

O furor pelas privatizaçôes, não custa repetir, até agora não rendeu
dividendos para o povo brasileiro. Não se conseguiu, com a alienação de
considerável porção da riqueza nacional, um ajuste duradouro das contas
públicas, como prova o monumental déficit que nos foi recentemente
apresentado. Não se investiu em programas sociais, sobretudo de saúde e
de educação; grande maioria de nossos patrícios continua doente e iletrada.
Não se ativou a economia, já que o crescimento previsto para este ano é
insignificante, e o desemprego atinge patamares assustadores.
Contrariamente, o que se registrou foi o empobrecimento, o aumento da
delinqüência, a piora sensível das condições sanitárias.

Essa situação calamitosa, aliás, por um lado, representa dura provação
para a população, por outro, coloca em risco a própria soberania nacional:
desnacionalizou-se o patrimônio público, e se tolera a presença estrangeira
em níveis incompatíveis com nosso "status" de pais soberano. Não é por
outra razão que, faz pouco, uma alta patente do exército americano, em
conferência para alunos de uma das mais respeitadas instituições
universitárias ianques, declarou estar o Tio 8am preparado para invadir e
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ocupar a Amazônia brasileira no momento em que julgar conveniente.

A alienação da TELEBRAS se encontra por enquanto na berlinda,
dependendo da decisão de nossos juízes quanto à legalidade da retalhadura
do sistema. Não temos dúvida, porém, de que será feita, mais dia menos
dia. Nesse meio tempo, propomos uma mobilização popular em tomo do
assunto, fazendo valer junto a nossas autoridades o nosso inconformismo
com a privatização, no sentido da preservação dos interesses do povo
brasileiro e da soberania nacional, do que não podemos abrir mão.

Não dá para imaginarmos a dimensão do dano que seria imposto à Nação
quando toda essa política tiver sido posta em prática.

Esperamos em Deus que nossos governantes estejam conscientes disso e
que ajam à altura das responsabilidades que lhes delegou o povo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveitando o tempo que nos resta, quero
apresentar um requerimento, que é idêntico a dois outros anteriores
encaminhados à TELEMIG. (- Lê:)

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,
seja encaminhado ofício ao novo Presidente da TELEMIG, reiterando a
solicitação de informações detalhadas sobre as verbas e os recursos
aplicados em Ubá, de janeiro a dezembro de 1996 e em 1997, mês a mês,
quando a TELEMIG investiu em diversas promoções, fugindo a suas
precípuas finalidades, bem como majorou a prestação de seus serviços em
período pré-eleitoral.

Deputado lbrahim Jacob
Justificação: Já em duas oportunidades, em 2419197 e em 6111197, este

Deputado requereu e o Plenário da Assembléia Legislativa deferiu solicitação
de informações à TELEMIG, em ambas as ocasiões desconsiderada por seu
Presidente. Configurou-se assim, a nosso ver, um desrespeito, por parte
dessa empresa, que é vinculada ao Estado e à União, ao Poder Legislativo
do Estado.

Em resposta a representação encaminhada à justiça eleitoral por diversos
partidos políticos de Ubá, à época das últimas eleições municipais, o então
Presidente da TELEMIG admitiu que: 'Especificamente quanto a Ubá, os
investimentos da TELEMIG, referidos na notícia, ocorreram no distrito de
Ubari e Colônia Padre Damião' e 'Os documentos anexos provam que o
montante investido pela TELEMIG em Ubá, em relação ao total de
investimentos no Estado, foi bastante módico: R$2.026.798,00 (0,35% do
total do investimento da empresa no Estado de Minas Gerais). Uma perícia
bem feita provará que o custo das obras em Ubá foi inferior à média estatal,
desautorizando qualquer inferência de superfaturamento ou de fim
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eleitoreiro'.

Ora, sendo Ubari um distrito e a Colônia Padre Damião apenas um
pequeno povoado, ambos, portanto, com população em número reduzido,
como se justificam investimentos da ordem de R$2.026.796,00 (0,35% do
total do investimento da TELEMIG no Estado de Minas Gerais) nessas duas
localidades? Solicitamos ainda informações detalhadas, mês a mês, das
despesas efetuadas pela TELEMIG, no Município de Ubá, nos anos de 1996
e11997.

Estranhando o silêncio e o descaso do Presidente anterior da TELEMIG é
que estamos reiterando o nosso pedido, na certeza de que o atual dirigente
saberá prezar o respeito a este Poder Legislativo, atendendo a este
requerimento de informações.

Conto com o apoio dos nobres pares nesta Assembléia para a sua
aprovação?

Temos aqui toda a documentação encaminhada à TELEMIG, a qual se
refere não somente aos gastos de R$2.000.000,00 realizados num pequeno
povoado e num distrito de Ubá. Queremos saber, sim, em que meses dos
anos de 1996 e 1997 foram realizados todos os gastos, os seus valores e a
que se destinaram, em todo o Município de Ubá. E um direito do povo
mineiro saber, porque a TELEMIG vive e sobrevive em função dos que são
usuários de seus serviços de telefonia. Temos o direito de saber, como
defensor do povo. Estamos aqui para isso. Não estamos aqui para defender
o Governo. Estamos aqui para defender o povo que nos elegeu. Dessa
forma, temos consciência de que estamos certos em requerer mais uma vez
à TELEMIG que tenha a gentileza de cumprir com a sua obrigação perante a
Assembléia Legislativa, como estatal que é. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, de

plano, não há "quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos, razão
pelo qual solicito o encerramento da reunião.

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, vários Deputados encontram-
se em comissão, e há outros Deputados na Casa. Solicito a V. Ëxa. que faça
a chamada para recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - E regimental. Solicito ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de
cquorum

• Sr. Secretário (Deputado Agostinho Patrús) - ( Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados, não havendo,

portanto "quorum para prosseguimento dos trabalhos.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a
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extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 7, 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 266a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/4/96
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições:
prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 13.603; votação eletrônica; inexistência de "quorum" para votação;
anulação da votação; renovação da votação eletrônica; manutenção do veto
- Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528;
manutenção do veto; declaração de voto - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei n o 13.594; discursos dos Deputados Durval
Ângelo e Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para votação;
discursos dos Deputados Geraldo Nascimento e Anivaldo Coelho; questão de
ordem; votação eletrônica; inexistência de "quorum" para votação; anulação
da votação; renovação da votação eletrônica; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo
Coelho - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Calos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria - Marco
Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Hennques -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

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

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

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secretária, nas funções de 2°-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

passar à 2° Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, corno V. Exa. pode perceber,

não temos o "quorum" regimental para votação de vetos. Então, solicito o
encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, V. Exa. solicitou a
recomposição do "quorum"?

O Sr. Presidente - A lista de comparecimento registrou a presença de 43
Deputados.

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

Total à Proposição de Lei n° 13.603, que institui compensação financeira
para os municípios que abrigam reservatório de água para abastecimento
público e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu o prazo para
emitir parecer. 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
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão 'não" A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Srs.
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam
neste momento. A Presidência solicita a atenção dos Srs. Deputados para os
seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados deverão tomar os seus
lugares. A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que
os Srs. Deputados ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há "quorum" para

votação. A Presidência a toma sem efeito e, tendo em vista a chegada neste
Plenário de outros Deputados, vai renovar a votação. Em votação.

- Registram seu votos os seguintes Deputados:
Aílton Vilela - AJalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira

Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto
- Amaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cleuber
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Carneiro - Diizon Meio - Dimas Rodrigues - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria
Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votaram "não" 6
Deputados, perfazendo um total de 40 votos. Está, portanto, mantido o Veto
Total à Proposição de Lei n o 13.603. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528, que
dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia acessados pelo
prefixo 900 e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. A Presidência esclarece ao Plenário que esse projeto não
poderá mais ser encaminhado, uma vez que já se encontra em processo de
votação. Ele já foi votado, e, portanto, não temos mais como permitir o seu
encaminhamento. Em votação, o veto, A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, dc o art.
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em
votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho

- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo
Coelho - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cleuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Gemido
Nascimento - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tamüinio - ivair Nogueira
- João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima teto - Romeu
Queiroz - Sebastião Helvécio - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 17 Deputados; votaram "não" 29
Deputados; houve 1 voto em branco, perfazendo um total de 47 votos. Está,
portanto, mantido o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Salomão, a história disse, de certa feita: em lidar-te com a palavra, da tua
boca e ficastes preso. E David completa: "Bem-aventurado é o varão que,
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dando a sua palavra, não se retrata mesmo em prejuízo próprio".

Não obstruí durante todo esse tempo, porque dei a minha palavra aos
companheiros. Dezessete "sim" para o veto.

Eu tinha a palavra do Deputado Arnaldo Penna que votaria pela
manutenção do veto. Mas todos os outros Deputados me deram a palavra
pessoal de que votariam contra o veto. Isso está registrado, porque a palavra
é imutável. O povo de Minas Gerais perde com isso. Votamos pela
manutenção de um serviço que envergonha a Nação brasileira e o nosso
Estado. Sei que V. Exa. há de - se acuradamente pesquisar a questão -
chegar a essa conclusão. O serviço 900 no País é uma iniquidade e assalta
os lares. Quantos pais e mães de famílias têm ações nos ,Juizados de
Pequenas Causas e no PROCON. Esse projeto foi aprovado em V e 20

turnos, e S. Exa. o Governador mostra, mais uma vez, que todos os projetos
em beneficio do povo são vetados na Casa. Houve 17 votos. Tenho
convicção de que nada há oculto que um dia não venha a ser revelado.
Iremos ainda provar e testificar que o Poder Executivo, infelizmente, não
sabemos como convence, estendendo os seus tentáculos, derruba as
iniciativas do povo. Esse projeto não foi meu, foi do povo de Minas Gerais.
Mais uma vez fico silente ao ver que recebo o mal pelo bem que sempre
pretendi fazer ao povo de Minas e aos meus companheiros Deputados. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.594, que regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que
dispõe sobre a descentralização do ensino e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, inscrevemos
toda a Bancada para encaminhar esse veto, por entender que se trata de
matéria que versa sobre a questão da municipalização do ensino, projeto de
grande importância para o Estado. Inclusive, o Líder do PT, autor do projeto,
não se encontra em Plenário, porque está em atividade em sua região. A
nossa compreensão é a de que essa discussão deveria ser na presença do
Deputado Gilmar Machado. Há alguns acordos que foram discutidos no veto
em questão, e S. Exa. precisaria estar presente para tentar até avivar um
pouco a base desses acordos.

Estamos deparando com situações bem inusitadas em nossos municípios,
no tocante à municipalização do ensino. Acredito que nenhum Deputado
esteja insensível aos reclames de pais, alunos e, mesmo, de Vereadores e
Prefeitos de muitos municípios, que ainda estão perplexos devido à forma
autoritária com que a Secretaria da Educação está conduzindo o processo.
Muitas veies, a compreensão da Secretaria não passa do inciso 11 do art. 10
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da Lei n°9.394, que trata da competência partilhada de Estados e municípios
em relação ao ensino fundamental. Essa visão equivocada está causando
grandes distorções nesse processo de municipalização do ensino. E bom que
se diga que, como estabelece a lei do fundão, o mínimo que é repassado por
aluno, no ensino fundamental - duzentos e cinqüenta e um reais e alguns
centavos - acaba não sendo suficiente para que o município arque com todas
as responsabilidades no custo anual de cada aluno.

Mais do que isso, os municípios estão encontrando muita dificuldade no
trabalho de formação dos professores, enturmação de salas, distância de
escolas que estão sendo fechadas em função da discussão da nucleação; há
municípios que ainda não tiveram os repasses regularizados, devido à
própria dificuldade no senso escolar. Então, seria correto que não fizéssemos
a discussão dos vetos ao projeto de municipalização na noite de hoje. Melhor
seria que essa discussão esperasse o amadurecimento do processo dessa
questão. Estamos vendo muitas mobilizações pelo interior do Estado, de
pais, alunos, comunidade em geral, pressionando os Deputados quanto ao
veto. Sabemos que o projeto do Deputado Gilmar Machado veio para dar
uma condução diferenciada e correta à discussão da municipalização, para
resgatar o que a lei federal estabelece, que é um processo de cooperação
entre o Estado e os municípios nas suas responsabilidades e competências
quanto ao ensino fundamental. O veto do Governador atinge dois itens
fundamentais do projeto e acaba tirando um mecanismo importante ligado à
autonomia do município, que dá garantia de repasse maior, para que não
haja um ónus enorme tanto para o profissional da educação quanto para o
município.

Então, o nosso apelo é para que não votemos o projeto hoje; que
possamos, durante esta semana, refletir um pouco mais. Vimos um erro de
comunicação no projeto do Deputado Raul Lima Neto. Apesar de haver largo
consenso com relação à constitucionalidade do projeto que regulamentava o
serviço 900, por dez votos, o veto acabou sendo mantido, quando o mais
indicado sena um processo melhor de explicitação de posições, uma
discussão maior de toda a matéria. Havia um fato novo, que tinha sido
acordado para a reunião de hoje. Acho que isso prejudicou, e o nosso
encaminhamento é para que não seja feita a votação hoje, a fim de que
possamos analisar melhor o processo de municipalização. A Secretaria da
Educação não tem primado por uma postura democrática no trato da
educação nos municípios, O Sr. Secretário é um velho conhecido do PT, e
parece que o que carrega do período de luta contra a ditadura, que foi
grande nos anos de chumbo deste País, é ter aprendido o autoritarismo, a
prática autoritária vertical de não discutir, de achar que carrega o dogma e a
verdade absoluta, como se fosse intocável nessa discussão. Então, nada
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mais correto que não apreciar essa questão hoje, não nos render ao
autoritarismo da Secretaria, mas ter uma postura maior de resistência,
enfrentamento e aguardar um amadurecimento maior relativamente a essa
questão.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
dispositivo vetado pelo Sr. Governador foi o art. 7 0 da Proposição de Lei n°
13.594, que regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre a descentralização do ensino e dá outras providências. Esse artigo diz:
"Fica o Poder Executivo autorizado a indenizar, desde que haja previsão
orçamentária, o regente de ensino ou servidor do Quadro de Magistério e do
Quadro Permanente que não tiver o seu contrato renovado, devido à
inexistência de vagas decorrentes das medidas adotadas para a implantação
da municipalização do ensino, e comprovar a efetiva prestação de serviços
ao Estado por mais de cinco anos, ininterruptos ou não". Do mesmo modo
que o parecer aponta para a derrubada do veto, quero encaminhar aqui a
rejeição ao veto do Governador. Nada mais justo do que assegurar àqueles
servidores públicos que, por falta de concurso público, não estão
participando efetivamente da carreira e tenham prestado serviços ao Estado
por um período mínimo de cinco anos - normalmente, serviços relevantes e
necessários - por falta de compromisso, inclusive, constitucional do Estado

Esses servidores acabam contribuindo de maneira significativa e, por
diversos motivos, eles são demitidos sem nenhuma contrapartida do Estado.
Consideramos que essa forma de destituição dos servidores é
absolutamente injusta para quem presta serviços. Então queremos
encaminhar, principalmente, considerando que esse projeto está relacionado
àqueles servidores públicos que prestam serviços, em sua maioria, na área
de educação.

Trata-se de um setor que cada vez mais precisa da atenção do Governo,
para que possa garantir todos os processos de educação e promover o
desenvolvimento do próprio Estado.	 -

Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizer que a
divisão das responsabilidades do Estado com os municípios e a União é
salutar, é importante, mas estamos vendo que a forma como o Governo está
encaminhando essa divisão de responsabilidades é autoritária e, portanto,
não vai promover os relevantes resultados que se poderiam esperar.

Ao que tudo indica, com a divisão das tarefas entre os municípios do
Estado, muitos professores contratados vão ficar sem ter como prestar seu
serviço ao Estado e acabarão sendo demitidos ou não tendo renovada sua
contratação. Enormes serão os prejuízos na produção e na prestação de
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serviços na área de educação - tudo isso exatamente num momento em que
a oferta de emprego está cada vez menor.

Por outro lado, muitos municípios estão assumindo o papel de
gerenciadores do processo educacional sem adquirir ou acumular
conhecimento, cultura e capacidade gerencial suficientes para que o
processo de incorporação, de desenvolvimento e de investimento no setor
educacional, principalmente no ensino fundamental, seja assegurado.

Queremos então, Sr. Presidente, mais uma vez insistir com os
parlamentares presentes em que acompanhem a orientação dada no
relatório em relação ao veto ao art. 70 E importante lembrar que, em outros
setores, como o da saúde, o que ele propõe já acontece.

O que se quer com o art. 70 é garantir que a atenção aos professores em
todos os níveis seja mantida de tal forma que pelo menos o processo de não-
renovação do contrato não lhes cause prejuízos. E preciso impedir que esses
servidores públicos, ao deixarem de cumprir sua função no Estado, saiam
sem nenhuma contrapartida do Estado, sem receber recursos, mesmo que
mínimos, para garantir-lhes o tempo de procurar outro emprego, seja em
outros setores da administração pública estadual ou municipal ou ainda na
atividade privada.

Nesse contexto, solicito aos Deputados que votem contrariamente ao veto
do Governador a essa proposição.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, lembrando que o

número mínimo de parlamentares para garantir a votação e a rejeição do
veto é de 39 Deputados, e considerando que nãb existe esse número no
Plenário, solicito a V. Exa. que declare encerrada a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência vai determinar seja feita a chamada para recomposição
de «quorum". Com a palavra, a Sra. Secretária para proceder â chamada dos
Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria OUvia) - (- Faz a chamada)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Há, portanto,

quorum" para a votação da matéria constante na pauta. Para encaminhar,
com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros
colegas, estamos discutindo a votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.594, que regulamenta o art. 197 da Constituição do
Estado, que dispõe sobre a descentralização do ensino e dá outras
providências. Obviamente, Sr. Presidente, trata-se de matéria que
regulamenta na faixa constitucional, O Governador do Estado entendeu, não
sei por quais razões, que deveria vetar esse projeto. Obviamente, Sr.
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Presidente e caros colegas, discordamos desse veto. (- Lê:)

"Ao examinar a Proposição de Lei n° 13.594, que regulamenta o artigo 197
da Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a descentralização do ensino
e dá outras providências, vejo-me no dever de, por motivo de ordem
constitucional e de interesse público, opor-lhe veto parcial, incidente sobre o
seu artigo 70.

Com efeito, o dispositivo que ora excluo da sanção, ao tratar de matéria
pertinente ao regime único de servidor público, ofende o artigo 66, inciso III,
da Constituição do Estado, que reserva ao Governador do Estado a iniciativa
privativa de matéria dessa natureza.

De outra parte, cumpre-me destacar que embora de caráter autorizativo, o
artigo ora excluído, ao prever indenização a servidores cujos contratos não
tenham sido renovados em razão de inexistência de vagas, acaba por criar
situação de expectativa de direito àquelas categorias, em contraposição a
regras da legislação estadual vigente.

De fato, o exercido da função pública, de caráter transitório, tem regência
específica no artigo 10 da Lei n°10.254, de 20 de julho de 1990, que trata do
regime único do servidor. Do seu comando normativo extrai-se a
excepcionalidade de tais contratações, sempre temporárias, em
conformidade com o mandamento inscrito no artigo 37, inciso IX, da
Constituição Federal-

Pelas razões expostas, deixo de acolher o artigo 7 0 da Proposição de Lei n°
13.594, devolvendo-a ao reexame da augusta Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de janeiro de 1998.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.".
Caros colegas, evidentemente, o Governador fez argumentação que pode

até levar os colegas a votarem pela manutenção do veto. Opinamos pela
rejeição deste veto e temos as nossas razões. O ensino no Estado de Minas
Gerais não está sendo diferente do ensino no resto do Brasil.

Ainda no ano passado, entrei com projeto nesta Casa, que sequer passou
pela Comissão de Justiça. Analisado o projeto, a Comissão entendeu que era
inconstitucional. No meu entendimento, as ações desta Casa têm de ir ao
encontro às necessidades da população. E qual é a população que mais
necessita de ensino e regulamentação que vá ao encontro dos seus
interesses? Entendemos que, neste Estado e nesta Nação, estão em jogo
apenas duas questões distintas: de um lado estão aqueles que ganham
muito - e certamente nós, os Deputados, fazemos parte desse grupo e mais
meia dúzia de concidadãos brasileiros - e, de outro lado, existem aqueles
que apenas emprestam sua mão-de-obra para produzir a riqueza deste País.
E exatamente essa população que temos o dever de representar nesta Casa.
Alguns projetos .de muita importância para os trabalhadores e também para
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os pequenos empresários têm de ser analisados à luz da justiça.

Por isso, caros colegas, fazemos aqui apelo veemente para que possamos
derrubar o veto do Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo.
Entendemos que as razões são mais do que justas. No projeto que eu havia
encaminhado no ano passado, falava que, em nações mais pobres, como a
Bolívia, por exemplo, todos os filhos daquele país têm o direito ao ensino
gratuito. Obviamente que esse assunto não está em discussão neste
momento, mas é inconcebível que, num país em que o Presidente da
República vence as eleições dizendo que tem atenção especial para a
educação, o ensino esteja nessa situação. Minas Gerais não foi diferente,
também usou do mesmo argumento, o de zelar pelo ensino. Estamos vendo
o Estado em precárias condições de atender a essa exigência da sociedade
mineira, sobretudo dos trabalhadores e pequenos empresários.

Enfim, não existe hoje no Estado de Minas e também no País o direito ao
ensino gratuito. Nações com poder econômico infinitamente menor que o do
Brasil têm o ensino gratuito em todos os níveis. Parece que neste País, Sr.
Presidente e caros colegas, existe vontade muito grande de manter o "status
quo" de pobreza, haja vista que no Brasil, a cada ano que passa, mais
aumenta a população de desempregados.

Somos testemunhas dessa situação, pois vemos o grande número de
pessoas que vêm aos nossos gabinetes procurar empregos. Como se nós
fôssemos os responsáveis pela manutenção de emprego na Nação e no
Estado de Minas Gerais. Por isso, Sr. Presidente, caros colegas, opinamos
pela rejeição do veto que está em votação. Assim, na hora de votar, vote
"não" para rejeitar o veto do Governador do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Anivaldo
Coelho.

O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos
aqui para encaminhar, porque entendemos, Deputado João Leite, que é um
desrespeito ao Deputado Gilmar Machado, que não se encontra aqui, nesta
noite, para fazer a defesa. Todos sabemos que, amanhã, aqui estará, à
tarde, o Secretário da Educação, João Batista. Pedimos aos Deputados,
nesta noite fria, que retomem a seus lares e deixem para a reunião
extraordinária de amanhã, de manhã, a análise desse projeto.

Trata-se de um veto do Governador encaminhado mediante mensagem.
- Lê a Mensagem n° 248198, salvo as razões do veto, publicada em

16/3/98.
Quais foram as razões para o Governador vetar essa proposição de lei?
- Lê as razões do veto, encaminhadas na Mensagem n° 248198, publicada

em 1613198.
Com isso, o nobre Governador está entrando no art. 7 0 , no qual o nobre
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Deputado Gilmar Machado pretende sejam contemplados aqueles
trabalhadores que ficarão sem os seus cargos.

- Lê a redação final do Projeto de Lei n° 1.223197, arts. 1 0 e 20 , publicada
em 30112/97, cujo texto é idêntico ao da Proposição de lei no 13.594.

Nobres Deputados, todos podem perceber que as Prefeituras não estão
agüentando a descentralização. Podemos citar o exemplo de Congonhas,
onde, hoje, o Prefeito, Dr. Altair Ferreira Júnior, está indo ao Governador,
pedindo para que voltem para o Estado as escolas que o Prefeito anterior
levou para a Prefeitura.

- Lê os arts. 30 e 40 , incisos 1 e II e § 1 0, do Projeto de Lei n° 1.223197, cuja
redação final foi publicada em 30112197:

No art. 40, § 1 0 , temos o caso de escolas como em Santa Luzia, Senhora
de Oliveira, onde as escolas estão caindo, e as escolas municipais não estão
em condições de absorver os alunos da rede estadual.

- Lê o § 20 do art. 40 e os anis. 50 a 70 do Projeto de Lei n° 1.223197, cuja
redação final foi publicada em 30112197.

Questão de Ordem
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, encerrando, gostaria de

pedir verificação de "quorum", urna vez que vários Deputados saíram do
Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a presença de 39 Deputados
em Plenário, 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 Presidência solicita aos Deputados
que tomem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Não há, portanto,

"quorum" para votação. A Presidência a toma sem efeito e vai submeter o
veto a nova votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há, portanto,

"quorum" para votação. A Presidência a toma sem efeito.
Encerramento

O Sr. Presidente - Considerando-se que os vetos se encontram
sobrestando a deliberação sobre as demais matérias da pauta, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 29, às 9 horas, e para a especial da mesma data, às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 73 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez floras do dia sete de abril de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Gemido Rezende, Francisco Ramalho, Elmo Braz, Marcelo
Gonçalves, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvécio, Péricles Ferreira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxílio para despesas
de capital e transferência a município, nos termos do art. 30, III, da Lei n°
11.815, de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor Geraldo Rezende, relator na Mesa, e José Braga, relator
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em
conjunto, verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem
pareceres mediante os quais concluem pela aprovação dos processos das
seguintes entidades: Ação Evangélica Amparo Necessitados Ipatinga, Ação
Social Nossa Sra. Patrocínio, Associação Amigos Bairros Bandeirantes
Margarete Adjacências, Associação Assist. Social Esportiva Cultural Rio-
Pardense, Associação Comun. Açude, Associação Comun. Bonfim -
Manhumirim, Associação Comun. Brejo, Associação Comun. Ipanema,
Associação Comun. Moradores Arame, Associação Comun. Moradores
Distrito Fidalgo, Associação Comun. Município Abre-Campo, Associação
Comun. Nossa Sra. Perpétuo Socorro, Associação Comun. Portuense
Proteção Meio Rural, Associação Comun. Vila Risonha São Romão,
Associação Desenv. Comun. Amigos Campolide, Associação Feminina Sol
Nascente, Associação Guararense Assistência, Associação Josias Vieira
Bairros Oliveiras Jardim Eldorado, Associação Monsenhor Joaquim Dimas
Guimarães, Associação Moradores Bairro Morada Sol, Associação Mulher
Prol Comunidade, Associação Pais Amigos Excepcionais - Abaeté,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Monsenhor Paulo, Associação Pais
Amigos Excepcionais - Pains, Associação Pequenos Produtores Rurais Mata-
Burros, Associação Pequenos Produtores Rurais Pescador, Associação
Pioneiras Leopoldina, Associação Pró-Melhoramentos Bairros Milionários
Araguaia, Associação Proteção Maternidade Infância - Rio Pardo Minas,
Associação Trabalhadores Município Medina, Caixa Escolar Antônio Augusto
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Ribeiro, Caixa Escolar Antônio Papini, Caixa Escolar Escola Técnica
Formação Gerencial, Caixa Escolar Frei Leopoldo Castelnuovo, Caixa
Escolar General Osório, Caixa Escolar Geraldina Ana Gomes, Caixa Escolar
Marco Aurélio Monteiro Barros, Caixa Escolar Pequeno Príncipe - Uberaba,
Caixa Escolar Professor Paulo Rodrigues, Caixa Escolar Zilah Rezende
Pinto, Clube Cavalo Congonhas, Clube Serviços Savas, Conselho Comun.
Povoado Água Boa, Conselho Desenv. Comun. Beco, Conselho Desenv.
Comun. Brasil Novo; Conselho Desenv. Comun. Macaúbas, Desafio Jovem
Rio Doce, Fundação Médica Jequeri, Grupo Dança Contemporânea Fruto
Terra, Grupo Espírita Legionários Maria, Guarda Mirim Manteria, Laprata
Esporte Clube, Lira 30 Janeiro, Loja Maçônica Acácia Várzea-Palmense,
Movimento Mulher Marginalizada, Prefeitura Municipal Carangola, Prefeitura
Municipal Córrego Novo, Prefeitura Municipal Cruzília, Prefeitura Municipal
Morro Pilar, Prefeitura Municipal Pingo d'Agua, Prefeitura Municipal Santa
Rosa Serra, Prefeitura Municipal São Domingos Dores, Prefeitura Municipal
Varzelândia, Santa Cecilia - Associação Beneficente Assistência Social,
Serviço Promoção Menor, Social Olímpico Siderúrgica. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de abril de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho -

Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião
Navarro Vieira - Péricles Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA 8a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Geraldo Rezende, Francisco Ramalho, Marcelo Gonçalves
e Maria OUvia, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José
Braga, Sebastião Navarro Vieira e Péricles Ferreira, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a título de subvenção social, auxilio para despesas
de capital e transferência a município, nos termos do art. 30, III, da Lei n°
11.815, dê 2411195; da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
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vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Emiano
Batista, Corregedor, Gemido Rezende e José Braga, relatores no âmbito da
Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
respectivamente, os quais, verificando as prestações de contas, cada um por
sua vez, emitem pareceres pela aprovação, em conjunto, dos processos das
seguintes entidades: Associação Amigos Bairros Bandeirantes Margarete
Adjacências, Associação Amigos Vila São Miguel, Associação Comun.
Buritizinho Vizinhança, Associação Comun. Desenv. Colônia Mestre
Campos, Associação Comun. Morada Serra, Associação Comun. Nossa Sra.
Conceição, Associação Comun. Nova Vida - Itinga, Associação Comun.
Renascer Inhaúma, Associação Comun. Vila Santa Rosa, Associação
Deficientes Visuais Belo Horizonte, Associação Desenv. Comun. Amigos
Campolide, Associação Moradores Bairro Adélia Issa, Associação Moradores
Bairro Boa Vista, Associação Pequenos Produtores Rurais Região Caborges,
Associação Produtores Rurais Município Mateus Leme, Associação Reint.
Criança Órfã Idosos Reint. Infanta Social, Caixa Escolar América, Caixa
Escolar Prefeito Antônio Arruda, Caixa Escolar Professor João Batista
Rodarte, Caixa Escolar Professor José Gemido Guimarães, Caixa Escolar
Reis Júnior, Centro Assist. Social Educacional John F. Kennedy, Conselho
Central São Domingos Sávio Barreiro, Creche Comun. Tia Francisca, Creche
Menino Jesus Praga - Alvarenga, Dom Bosco Futebol Clube, Esporte Clube
Bonfim, Grupo Teatral Curutuba, Ideal Esporte Clube - Esmeraldas, Lar
Velhos Paulo Tarso, Lassance Futebol Clube, Obras Sociais Paróquia Santo
Antônio - Mateus Leme, Prefeitura Municipal de Aguas Formosas, Prefeitura
Municipal de itanhomi, Prefeitura Municipal de Jaíba, Prefeitura Municipal de
Santo Hipôlito e Sociedade Campo Floridense Amparo Necessitados.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de abril de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio
- Péricles Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA ga REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Geraldo Rezende, Marcelo
Gonçalves, Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kurnaira,
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José Braga, Sebastião Helvécio, Péricles Ferreira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Emiano Batista,
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxílio para despesas
de capital e transferência a município, nos termos do art. 3 0, III, da Lei n°
11.815, de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto,
verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Social Comun.
Pirapamense, Associação Amigos Celso Bueno, Associação Amigos
Comunidades Pedreira Fomento, Associação Comun. Abre-Campo Bocaina,
Associação Comun. Bairro Chevrand, Associação Comun. Confins,
Associação Comun. Desenv. Esp. Ass. S. Amigos S. S. Paraíso, Associação
Comun. lapu, Associação Comun. Moradores Bairro José Adão C.
Adjacências, Associação Comun. Moradores Zelândia, Associação Comun.
Nossa Sra. Esperança, Associação Comun. Nossa Sra. Fátima Bairro
Carmo, Associação Comun. Santa Mônica, Associação Comun. São Geraldo
Baixio, Associação Guarda Moçambique Nossa Sra. Rosário Belo Vale,
Associação Maria Rainha Paz, Associação Monsenhor Joaquim Dimas
Guimarães, Associação Moradores Bairro Algodões, Associação Moradores
Bairro Alice Maia, Associação Moradores Bairro Alto Capelinha, Associação
Moradores Bairro Taquara Preta, Associação Moradores Bairro Thomé,
Associação Moradores Linópolis, Associação Pequenos Produtores Rurais
Região Granada, Caixa Escolar CAIC Professor Atino Ferreira Pinto, Caixa
Escolar Capitão Domingos, Caixa Escolar Centro Orientação Pesquisa
Educação Especial, Caixa Escolar Cônego José Inácio Meio, Caixa Escolar
Diva Vitareili Gomide, Caixa Escolar Dr. Newton Pires, Caixa Escolar Escola
Estadual Dr. Gomes Lima, Caixa Escolar Quintiliano Jardim, Centro
Integrado Desenv. Social, Conselho Central Cataguases SSVP, Conselho
Desenv. Comun. Comunidade Morada-Matinha, Conselho Desenv. Comun.
São José Pedra, Conselho Particular São Francisco Assis SSVP, Conselho
Particular SSVP - Bambui, Grêmio Comun. Alípio Meio, Lar Idosos São
Vicente Paulo, Núcleo Assistencial Espírita Maria Cruz, Prefeitura Municipal
Amparo Serra, Prefeitura Municipal Astolfo Dutra, Prefeitura Municipal
Campanário, Prefeitura Municipal Campanha, Prefeitura Municipal Carandaí,
Prefeitura Municipal Entre-Rios Minas, Prefeitura Municipal Ewbank Câmara,
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Prefeitura Municipal Frei Lagonegro, Prefeitura Municipal Mirabeia,
Prefeitura Municipal Novo Oriente Minas, Prefeitura Municipal Perdigão,
Prefeitura Municipal Prados, Prefeitura Municipal Sacramento, Prefeitura
Municipal Santa Rita Jacutinga, Prefeitura Municipal São José Safira,
Prefeitura Municipal Tarumirim, Prefeitura Municipal Vermelho Novo,
Primeiro Maio Futebol Clube, Santos Futebol Clube, Serviço Promoção
Menor, Sociedade Civil Benef. Caetense - Santa Casa Caeté, Sociedade
Comun. Beneficente São Pedro, Sociedade Educação Assist. Social Santa
Clara. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada
um por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de abril de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Maria Olivia - Kemii Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio - Pérucles
Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA 1 Oa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Diizon Meio, Gemido Rezende, Elmo Braz e
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvécio e Péricies Ferreira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada.
Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar
processos de prestação de contas da aplicação de recursos liberados por
esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas de capital e
transferências a municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei no 11.815, de
2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428, e das demais normas vigentes.
Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano Batista,
Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, verificando as
prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação, em conjunto, dos processos das seguintes entidades: Associação
Comun. Ação Social Educacional Médio Piracicaba, Associação Comun. Alto
São João, Associação Comun. Moradores B. S. Vic. S. Família Adjacências,
Associação Comun. Quilombo Adjacências, Associação Comun. Rio Sítio,
Associação Comun. São José Piteira, Associação Comun. Unidos Agreste,
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Associação Familiar Bairro Cruzeiro, Associação Moradores Bairro Bonfim,
Associação Moradores Bairro Conceição, Associação Moradores Bom Jesus
Prata, Associação Pais Amigos Excepcionais - São Gonçalo Sapucai,
Associação Papa João XXIII, Associação Pequenos Produtores Rurais Lapão
Tábua, Associação Proteção Velhice, Caixa Escolar Cônego José Eugênio
Faria, Caixa Escolar Escola Estadual Três Corações 1° 2 1 Graus, Caixa
Escolar Frei Dimas, Caixa Escolar Professor Affonso Neves, Caixa Escolar
Professor Leopoldo Miranda, Caixa Escolar Professora Maria Antonieta
Cunha Varoni, Conselho Desenv. Comun. Cachoeira Alegre, Conselho
Desenv. Comun. Pilar, Conselho Municipal Bem-Estar Menor, Conselho
Particular Pains SSVP, Creche Comun. Bairro Olaria Cantinho Amor, Creche
Comun. Maria Floripes, Instituição Caridade São João Batista, Ipiranga
Esporte Clube - Moeria, Prefeitura Municipal Ipiaçu, Prefeitura Municipal
Joalma, Prefeitura Municipal Olhos d'Agua, Prefeitura Municipal Riacho
Machados, Prefeitura Municipal Taparuba, Prefeitura Municipal Vargem
Grande Rio Pardo, Serviço Promoção Menor, 808 Vidas Rio Casca.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de maio de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Navarro
Vieira - Sebastião Helvécio - Ermano Batista.

ATA DA aia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Helvécio,
Mauri Torres, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio (substituindo os dois últimos,
respecitvamente, aos Deputados Kemil Kumaira e José Braga, por indicação
das Lideranças do PSDB e do PDT), membros da Comissãõ supracitada.
Havendo número regimental e verificada a ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Mauri Torres que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta e acusa o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios enviados pelos Srs. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de
Negócios da Caixa Econômica Federal e Daniel Domingues, Diretor de
Gestão dó Fundo Nacional de Assistência Social. Na fase de distribuição das
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matérias, o Presidente designa relatores, no V turno, para os seguintes
Projetos de Lei: n°s 1.112197, o Deputado Wanderley Ávila; 1.350197, o
Deputado Sebastião Helvécio; 1.479197, o Deputado Mauri Torres; 1.480197,
o Deputado José Braga; 1.650198, o Deputado Antônio Roberto. Devido à
ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator dos Projetos de Lei
n°s 201195 e 1.414197, o Presidente redistribui as matérias ao Deputado
Alvaro Antônio; devido à ausência do Deputado Durval Angelo, relator do
Projeto de Lei n° 1.380107, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Wanderley Ávila; devido à ausência do Deputado Antônio Roberto, relator do
Projeto de Lei n° 1.465197, o Presidente avoca a si a relatoria do mencionado
projeto. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia. O Presidente retira da pauta
os Projetos de Lei n°s 1 .026/96, 1.543197 e 1.609198, por não cumprirem os
pressupostos regimentais. Após, o Deputado Álvaro Antônio, relator do
Projeto de Lei n° 201195, emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto, no 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. A seguir, o Deputado Wanderley Avila, relator do
Projeto de Lei n° 1.112197, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto, no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Com
a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio, relator do Projeto de Lei no
1.350197, no 1 0 turno, emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto na forma proposta. Quanto ao Projeto de Lei n° 1.380197, o
relator, Deputado Wanderley Ávila, emite parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto, no 10 turno, com a Emenda n° 1, da Comisão de
Defesa do Consumidor, e 2 e 3 , que apresenta. Sobre o Projeto de Lei n°
1.414197, o relator, Deputado Alvaro Antônio, emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma proposta. A seguir, o Deputado
Sebastião Helvécio, relator do Projeto de Lei n° 1.465197, emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°5 1 e
2, da Comissão de Saúde, e 3 e 4, que apresenta.A seguir, o Deputado
Sebastião Helvécio, relator do Projeto de Lei n° 1.595198, emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
no i, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres - Marcos Helénio - Dinis

Pinheiro.
ATA DA 1ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
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HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, lvair Nogueira, Durval Angelo e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os Srs. Geraldo
Armando Martins, Secretário da Comissão Pastoral de Direitos Humanos de
Curvelo e representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos -
MNDH - na região de Curvelo; Márcio Tanure, da Comissão Pastoral de
Direitos Humanos de Curveto; Helena Grecco, Coordenadora do Movimento
Tortura Nunca Mais; Elenice de Souza, Técnica da Coordenadoria de
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte; e Ana Lúcia
Figueiredo, da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de
Belo Horizonte, que irão debater e apresentar sugestões aos Projetos de Lei
n°s 309195, do Deputado João Batista de Oliveira, que toma públicos os
documentos dos arquivos do DOPS no período de 1958 a 1964; e 1.424197,
da Deputada Maria José Haueisen, que determina o pagamento de
indenizações a vítimas de torturas praticadas nas dependências do extinto
DOPS. A seguir, o Presidente convida os expositores a tomar assento à
mesa e procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Antônia Ferreira Rocha, solicitando ao Deputado Ivair Nogueira que
interceda junto ao Governador do Estado para que sejam revistos os Atos
Administrativos n°s 1.469, 1.891 e 2.393194 , os quais foram alegados como
motivo da retirada dos dois cargos ocupados por ela no setor de educação;
do Sr. Frederico Alves Bueno, dentento da penitenciária de Contagem,
solicitando transferência para a cadeia de Neves; da Câmara Municipal de
Ipatinga, encaminhando ofício de apoio aos 158 militares pertencentes ao
140 Batalhão de Policia Militar, daquela cidade, que estão sendo submetidos
ao conselho disciplinar daquela incorporação por terem aderido à greve de
1997; do Sr. Emanoel de Mendonça, ex-servidor da PMMG, encaminhando
documentos que comprovam denúncia a essa incorporação em razão de
laudo médico expedido por ela em 1964, que causou danos profissionais a
esse militar; da Sra. Egidia Maria de Almeida Aiexe, do Movimento Nacional
de Direitos Humanos, encaminhando relatório sobre o encontro nacional de
direitos humanos realizado entre os dias 28 e 3011198 e comunicando que o
próximo encontro regional acontecerá na cidade de Curvelo; do Deputado
Carlos Pimenta, encaminhando cópia de ofício recebido do Movimento
Tortura Nunca Mais de Minas Gerais, que trata da atuação do Sr. Ariosvaldo



144
Ora no extinto DOPS, entre os anos de 1969 e 1971; do Cel.-PM Henrique
Elói do Nascimento, Chefe do Estado-Maior, esclarecendo que as denúncias
contidas no Ofício no 2.682197/SGM foram apuradas por sindicância e
inquérito policial militar remetidos à Justiça Militar e que foram aplicadas
punições administrativas nos casos de transgressão disciplinar; dos
representantes dos índios rnaxacalis, pataxós, xacriabás, pancararus,
crenaques e caxixós, apresentando reivindicações com relação ao
cumprimento de seus direitos constitucionais; do Sr. Marcos de Souza
Freitas, Coordenador-Geral da FUNAI, solicitando o apoio da Casa aos
projetos relacionados à causa indígena; do Sr. José Fábio S. Gonçalves,
Diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de
Minas Gerais, solicitando providências com relação à política de recursos
humanos do sistema penitenciário; da Deputada Maria José Haueisen,
justificando sua ausência nesta reunião. A seguir, Passa-se à 22 Fase da
ordem do dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 2.565198. Passa-se à 32 Fase da ordem do dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o
Deputado João Batista de Oliveira apresenta requerimento em que solicita
seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial para discutir com as entidades que menciona a
Proposta de Emenda à Constituição n° 30/96. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Em Seguida, o Deputado Ivair Nogueira apresenta
requerimento solicitando seja realizada visita desta Comissão à Delegacia de
Tóxicos e Entorpecentes, onde ocorreu fuga em massa dos presos. Colocado
em votação, é aprovado o requerimento. O Presidente registra a presença do
Deputado Adelmo Carneiro Leão e da Sra. Valéria Maria Parreiras,
assessora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Após, os convidados
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase dos debates, com a
participação dos Deputados, dos convidados, da Sra. Carmela Pezutti, do
Movimento Tortura Nunca Mais, e do Sr. Marco Antônio Meie!, membro do
PSB, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência 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, 6 de maio de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Tarcísio

Henriques.	 .	 ..	 -
ATA DA 972 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
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As onze horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Antônio Júlio, Tarcísio Henriques (substituindo este ao Deputado Ermano
Batista, por indicação da Liderança do PSDB) e João Batista de Oliveira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a Presidência
dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a
subscrevam. Isso posto, acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.697,
1.703 e 1.705198 (Deputado Antônio Genaro); Projetos de Lei n os 1.700 e
1.711198 e Projeto de Lei Complementar n° 31198 (Deputado Antônio Júlio);
Projetos de Lei n°s 1.706 e 1.712196 e Projeto de Lei Complementar n o 32/98
(Deputado Ermano Batista); Projetos de Lei n°s 1.692, 1.693, 1.699, 1.701 e
1.702198 (Deputado João Batista de Oliveira); 1.694, 1.695, 1.704 e 1.707 a
1.709196 (Deputado Marcos Helênio); 1.696 e 1.698198 (Deputado Sebastião
Costa). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 1.527197, 1.613, 1.617, 1.644 e 1.645196 (relator Deputado Marcos
Helênio); 1.269197 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.569197 e 1.597198
(relator Deputado João Batista de Oliveira); 1.666198 (relator: Deputado
Tarcísio Henriques); e o que conclui pela inconstitucional idade, pela
antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.576197 (relator.
Deputado Antônio Júlio). O Presidente informa que os Projetos de Lei nos
1.509 e 1.585197 e 1.621198 tiveram sua apreciação adiada em virtude de
pedidos de prazo formulados pelos relatores e por ele deferidos; que os
Projetos de Lei n°s 1.551 e 1.590197 e 1.665198, que receberam pareceres
concluindo por sua inconstitucionalidade, antijuridicidade é ilegalidade,
tiveram sua discussão e votação adiadas em virtude de pedidos de vista por
ele deferidos; que o Projeto de Lei n° 1.631196 foi retirado da pauta em
atendimento a requerimento aprovado pela Comissão; e que o Oficio n°
25197, do Tribunal de Justiça, foi por ele retirado da pauta em virtude do não-
atendimento de pressupostos regimentais. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucional idade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.671, 1 .680 e
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1.688198 (relator. Deputado Marcos Helênio); 1.664198 com a Emenda n° 1,
1.690 e 1.691198 (relator: Deputado Antônio Júlio). O Presidente informa que
os Projetos de Lei n°5 1.679 e 1.689198 não foram apreciados em virtude de
pedidos de prazo formulados pelo relator e por ele deferidos. Em seguida,
nos termos regimentais, determina o envio do Projeto de Lei n° 1.576197 ao
Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade
da reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Ermano Batista - Sebastião

Costa.
ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER À APURAÇÃO
DE DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS

GERAIS, TAIS COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS,
SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO

DE POLICIAIS COM AS DENÚNCIAS, ENTRE OUTROS DELITOS
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Antônio Roberto, Durval Angelo e Irani
Garbosa (substituindo este ao Deputado Gil Pereira, por indicação da
Liderança do Bloco Social Progressista), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira
Júnior, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, a qual é dispensada em virtude
de pedido do Deputado Antônio Roberto, aprovado pela Comissão. O
Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos Deputados que a
subscrevam. Em seguida, passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, que
apresenta requerimento solicitando sejam convocados os Srs. Femando
Mendes Dias, Paulo Sérgio Passos, Wagner Antônio Pires de Sá, Maurum
Salum, Alberto Ferreira Rodrigues, Wílson Soares de Oliveira, Canos
Antônio Rios, Jorge Miotto, Paulo Sérgio Salvador Aguiar, Aluizio Gonçalves
Queiroga, André Bragança Lanna, Paulo Sérgio Passos, Maurício
Gonçalves, David Thomas Netto, Santos Ramos Pelizaro, Laércio Otávio
Martins, Ricardo Alexandre do Nascimento, Joel Moreira Batitucci, Jaime
Garbosa, Dénio Pacheco Duarte, Antônio Carlos Hehmy e Rivadávia
Salvador Aguiar para prestar esclarecimentos à Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Prosseguindo, o Presidente informa
que a reunião se destina a ouvir os Srs. Munir KhaIiI Lebbos, HaIlim KhaIiI
Lebbos e Antônio Carlos dos Santos, faz esclarecimentos a respeito das
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CPls e passa a ouvir o depoimento do Sr. Munir KhaliI Lebbos, que é
inquirido pelos membros da Comissão. A Presidência suspende a reunião
para que entre o segundo depoente. Reabertos os trabalhos, são prestados,
novamente, esclarecimentos referentes ás CPI5, e é concedida a palavra ao
Sr. Antônio Carlos dos Santos, que, após prestar seu depoimento, é inquirido
pelos membros da Comissão. As exposições, os depoimentos, os
questionamentos e todo o conteúdo da reunião constam, na íntegra, 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, 6 de maio de 1998.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Antônio Roberto - Durval Angelo -

Irani Barbosa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°971/96

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela objetiva criar o
Fundo de Incentivo à Despoluição Ambiental - FIDA.

Preliminarmente, a proposição foi enviada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Cabe-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da matéria.
Fundamentação

A legislação ambiental de Minas Gerais prevê, desde 1980, o controle
efetivo das fontes de poluição, para o que foi estabelecido o sistema de
licenciamento ambiental. Em consonância com as normas gerais da
legislação federal e com os mandamentos das Constituições Federal e
Estadual, os órgãos normativos estaduais exigem que os responsáveis por
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras apresentem, para o
licenciamento, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e o Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA.

Pela natureza de suas atividades, as indústrias sujeitam-se a tais
exigências, devendo elaborar, além dos documentos já citados, o Plano de
Controle Ambiental - PCA - e o Relatório de Controle Ambiental - RCA -,
arcando os empreendedores com os custos e as despesas correspondentes.
No processo de obtenção das licenças prévia, de instalação e de operação,
os proponentes deverão cumprir as exigências relativas às medidas de
despoluição ou às ações mitigadoras dos impactos ambientais negativos.
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O projeto de lei em exame, na forma do Substitutivo n° 1, proposto por

torça de algumas impropriedades técnicas, fundamenta-se na questão antes
abordada, ao objetivar a constituição regular do FIDA, cujos recursos
deverão dar suporte às ações de controle ambiental das médias, pequenas e
microindústrias já instaladas ou em funcionamento e das que vierem a ser
instaladas. As grandes indústrias atualmente instaladas e em funcionamento
seriam, também, beneficiadas para o fim de aquisição de equipamentos
antipoluentes e de realização de obras de minimização de impactos. As
empresas do setor agroindustrial teriam tratamento preferencial.

O FIDA, de natureza rotativa, com financiamentos reembolsáveis, será
gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
terá como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A. - BDMG. O prazo do FIDA para concessão de financiamento será de 5
anos, facultado ao Poder Executivo propor a sua prorrogação, baseado na
avaliação de desempenho.

Ao beneficiário do Fundo haveria a exigência de contrapartida de, no
mínimo, 20% do valor total do empreendimento. Salienta-se que, para
financiamentos do EIA-RIMA, do PCA e do RCA, prevê-se um prazo de
carência de até 12 meses. Para financiamentos de instalação de
equipamentos antipoluentes e de realização de obras de minimização de
impactos e controle ambiental, o prazo de carência seria de até 24 meses.

O projeto visa, dessa forma, a estimular a adequação do parque industrial
às exigências modernas introduzidas pelas normas ambientais. É preciso
lembrar que inúmeras indústrias foram instaladas quando não havia ainda
um grande rigor na aplicação das normas de controle ambiental. Por isso
mesmo, muitas apresentam dificuldades financeiras para cumprir as
obrigações legais pertinentes ao meio ambiente, especialmente no que diz
respeito à instalação de sistemas antipoluentes.

Com o objetivo de debater a criação do FIDA, as Comissões de
Agropecuária e Política Rural e de Meio Ambiente realizaram,
conjuntamente, audiência pública no dia 14 de novembro, submetendo o
projeto em análise à apreciação dos representantes das Secretarias de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Planejamento e Coordenação
Geral e de Indústria e Comércio, do Instituto Mineiro de Agropecuária e da
Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente - AMDA. Como fruto da
discussão, alguns pontos receberam maior ênfase, a par de haver
concordância geral quanto â oportunidade do projeto. Assim, predominou a
idéia de que o Fundo seja voltado prioritariamente para as pequenas e
médias empresas. Foi ressaltada a necessidade de se investir mais no
monitoramento da qualidade ambiental após a instalação de qualquer
empreendimento, para que a licença ambiental não seja transformada em
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"licença para poluir. Houve preocupação com o fato de que a lei possa ser
inócua, se não houver a definição de fontes de recursos para que o Fundo se
tome um fato. Em função do que se defendeu, estamos apresentando as
Emendas n°5 1 a 3, para priorizar as pequenas, médias e microindústrias e
acrescentar como objetivo do Fundo o suporte financeiro à implantação de
projetos, programas e sistemas de gerenciamento ambiental, bem como à
realização de auditorias ambientais periódicas, conforme determina a Lei n°
10.627. Embora tenha sido sancionada em 1992, essa lei ainda não recebeu
a ênfase necessária do poder público. Lembramos que idêntica norma já
funciona, devidamente regulamentada, nos Estados do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo. Quanto à definição de novas fontes de recursos para o
Fundo, deixamos a análise da questão à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que deverá se manifestar sobre a proposição,
nos termos regimentais.

Numa época em que crescem em importância os chamados "selos verdes
e as normas relativas à adequação ambiental, a exemplo da 180 14.000, o
Fundo poderá contribuir para a mudança do perfil das empresas
beneficiárias, quanto à sua prática ambiental.

A iniciativa, portanto, reveste-se do mérito necessário para obter o nosso
apoio.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 971196

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com
as Emendas n

o
s 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
Art. 1°- Fica criado o Fundo de Incentivo à Despoluição Ambiental - FIDA

-, com objetivo de dar suporte financeiro:
- à implantação de projetos, programas e sistemas de gerenciamento

ambiental;
ii - à realização de obras de minimização de impactos e controle

ambiental;	 -
III - à aquisição de equipamentos antipoluentes;
IV - à realização de auditorias ambientais periódicas de acordo com o que

dispõe a Lei n°10.627, de 16 de janeiro de 1992;
V - à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto

Ambiental - EIA-RIMA -, do Plano de Controle Ambiental - PCA - e do
Relatório de Controle Ambiental - RCA.

Parágrafo único - Os recursos do FIDA poderão ser destinados a
programas que visem a promover o desenvolvimento, a modernização e a
adequação do parque industrial no que conceme à despoluição ambiental.".
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EMENDA N°2

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Poderão ser beneficiárias de operações com recursos do FIDA as

médias, as pequenas e as microindústrias instaladas ou em funcionamento e
as que vierem a ser instaladas.

Parágrafo único - Nas operações com recursos do FIDA, as empresas do
setor agroindustrial terão tratamento preferencial.".

EMENDA N°3
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso:
"Art. 10 - .........................................

VI - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI.TM.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Ivo José, Presidente e relator - Ronaldo Vasconcellos - Antônio Roberto.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.320197
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o Projeto de Lei n°

1.320197 autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa de Restrição à
Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande
Belo Horizonte e dá outras providências.

Ao proceder ao exame prévio, nos termos regimentais, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição com a Emenda n° 1. A Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com as Emendas
n°s 1, da Comissão de Justiça, e 2, por ela apresentada. O projeto vem,
agora, a esta Comissão para ser apreciado quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela versa sobre o Programa de Restrição à Circulação de

Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande Belo Horizonte,
no período entre 1 0 de maio e 30 de setembro, nos anos de 1996. 1999 e
2000, a ser aplicado de forma experimental e voluntária no primeiro ano de
vigência. O Programa, conforme dispõe seu art. 1 0, tem caráter preventivo e
objetiva evitar a ocorrência de episódios críticos de poluição atmosférica,
bem como diminuir o risco de serem ultrapassados os padrões de qualidade
do ar legalmente estabelecidos. Várias categorias de veículos não estão
incluídas nas limitações instituídas pelo Programa, a exemplo de transportes
coletivos e de lotação, táxis, transportes escolares, transportes a serviço da
saúde pública, bem como de serviços essenciais e de emergência,
ambulâncias, motocicletas e outros.

Para execução da lei, poderão ser celebrados convênios com os



rs

151
municípios abrangidos pelo Programa ou com entidades autárquicas
municipais. Valores auferidos na aplicação das multas previstas, infligidas
aos que não observarem as proibições e limitações da lei e fixadas de modo
diferenciado em 100 e 250 UFIRs, serão destinados, parcialmente, a
programas de educação ambiental e de trânsito.

A matéria diz respeito, sobretudo, ao rodízio de automóveis, normalmente
os carros de passeio, tendo como primeira justificativa o combate à poluição,
mas com efeito direto no trânsito urbano.

Os meios de comunicação não se cansam de denunciar os aspectos
críticos e maléficos da poluição atmosférica e sonora decorrente do intenso
tráfego urbano de veículos. Ao Estado compete legislar sobre proteção ao
meio ambiente, objetivando, de ordinário, a defesa e a melhoria da qualidade
de vida da população. A RMBH sofre os mesmos problemas de poluição e
de trânsito dos grandes centros urbanos do País.

O rodízio de carros, apesar dos questionanientos levantados, tem-se
mostrado uma medida eficaz para diminuir os graus de poluição nessas
áreas. Normalmente, o monitoramento desses indicas compete a um órgão
ambiental do Estado. No projeto em análise, tal papel conceme à Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que deverá fazer
relatórios anuais, no período de aplicação da lei, cuja regulamentação
deverá ser editada num prazo de 60 dias após sua promulgação.

A Comissão de Administração Pública promoveu uma audiência para
debater a matéria, com participação de autoridades e técnicos das áreas
estaduais e municipais que lidam com a questão. Na ocasião, os
representantes do órgão ambiental do Estado puderam manifestar-se sobre
os pontos críticos de poluição atmosférica da região, apontando novas
medidas para seu controle, entre as quais a instalação de alguns medidores
quantitativos da qualidade do ar. Não descartaram, na ocasião, a hipótese de
se usar o rodízio, caso se configure sua necessidade. O representante do
órgão municipal que controla o trânsito na Capital informou sobre algumas
medidas alternativas com efeito sobre o fluxo de veículos em vias mais
congestionadas.	 -

Entendemos que, com o crescimento da poluição e com um quadro cada
vez mais caótico de circulação de carros nas vias principais, uma medida
como o rodízio de veículos automotores não pode ser ignorada como
alternativa válida para situações críticas.

Tal procedimento estaria, enfim, respaldado pela Constituição Federal e
pela legislação infraconstitucional. A Lei Federal n° 8.723, de 28110193,
estabelece que os órgãos ambientais de trânsito e de transporte, em âmbito
federal, estadual e municipal, planejarão a implantação de medidas para
redução da circulação de veículos, monitorarão a qualidade do ar
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atmosférico e fixarão diretrizes e programas para o seu controle,
especialmente em centros urbanos com população superior a 500 mil
habitantes e nas áreas periféricas sob influência direta dessas regiões.

Nesse sentido, o projeto sob análise apresenta-se como uma das possíveis
soluções para o combate dos problemas apontados. Ademais, queremos
ressaltar que se trata de um documento apenas autorizativo, não trazendo
em si um caráter de obrigatoriedade, podendo, porém, ser usado pelo poder
público, constatada a conveniência de sua aplicação. As Emendas n°s 1 e 2
visam a aprimorar a proposição; não modificam, em essência, seus
objetivos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.320197 com

as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas, respectivamente, pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Sala das Comissões, 5 de maio de 1998.
Antônio Roberto, Presidente e relator - Ronaldo Vasconcellos - Arnaldo

Penna.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.514197

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei n°
1.514197 dispõe sobre a comunicação do resultado de concurso público aos
candidatos.

Publicado em 15111197, o projeto foi distribuído às comissões competentes,
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a
Emenda n° 1.

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito da proposição.
Fundamentação	 -

A proposição tem por escopo obrigar a administração pública a comunicar,
por meio de telegrama, ao candidato que tiver se submetido a concurso
público o resultado alcançado com a respectiva classificação.

Sabemos da dificuldade dos candidatos em acompanhar a divulgação de
gabaritos e as datas dos resultados, tanto pelo fato de residirem em
municípios distantes, como por outras dificuldades de acesso a tais
informações. Certo é que, não raro, encontram-se pessoas que, por
desconhecerem o resultado do concurso, acabam por perder os prazos
relativos a exames físicos complementares e, até mesmo, o prazo para sua
posse.
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A medida é especialmente benéfica para os aprovados, que, sabendo a

sua classificação, podem acompanhar a seqüência em que os candidatos
estão sendo chamados para ocupar os seus cargos, tudo isso em processo
imparcial, transparente e sem vícios.

A esse respeito, reconhecemos a conveniência e a oportunidade da
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, que,
para tomar viável a medida em apreço, propôs que apenas os aprovados
sejam comunicados pessoalmente, de acordo com o espírito da
razoabilidade pelo qual deve pautar-se a atuação administrativa.

Vale dizer, ainda, que à administração pública interessa o aproveitamento
dos que se mostram mais aptos. Se esses, por falta de acesso à informação,
deixam de se apresentar para o exercício das atividades, são convocados os
que obtiveram classificação subseqüente. Assim, a administração pública
não estaria aproveitando plenamente as vantagens que o processo seletivo
oferece ao destacar aqueles que, em princípio, representam o melhor
potencial produtivo. Dessa forma, haveria perda para o poder público e para
a comunidade, que necessita dispor de serviço público ágil, eficaz e de boa
qualidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.514197 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Amaldo Penna -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.645/98

(Novo Parecer, nos Termos doArt. 138, § 3 0 , do Regimento Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.645198 altera a

Lei n° 12.735, de 1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.	-

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2013198, a matéria foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos regimentais.

Colocado em votação, o parecer emitido pelo relator, Deputado Antônio
Júlio, foi rejeitado por esta Comissão.

Cumpre-nos, agora, exarar novo parecer, nos termos do art. 138, § 30, do
Regimento Interno.

Fundamentação
0 intuito da proposição é acrescentar inciso ao art. 3 0 da Lei n° 12.735, de
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1997, para também tomar isento do IPVA o veículo automotor pertencente a
motorista profissional autônomo, utilizado exclusivamente no transporte
escolar, devidamente registrado no órgão competente. Tal regra, de acordo
com o projeto, produzirá seus efeitos somente a partir de 1011199.

Apesar de a atual situação financeira do Estado não recomendar a adoção
de renúncia de receita, com reflexos na diminuição dos recursos dos
municípios, uma vez que a eles cabe 50% do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados
em seus territórios, não se vislumbra, do ponto de vista estritamente jurídico,
impedimento à tramitação da proposição nesta Casa.

Com efeito, a regulação do IPVA cabe aos Estados membros, por força do
disposto no art. 155, 1, "c", da Constituição da República. O art. 150, § 60,
desse diploma normativo, que ora se transcreve, impõe a necessidade de lei
específica para conceder isenção tributária:

"Art. 150- ......
§ 60 - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos,
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, 20, XII, 'g'.".

Na Constituição Federal, a iniciativa para inaugurar o processo legislativo
em matéria de cunho tributário compete privativamente ao Presidente da
República, consoante o seu art. 61, II,

No entanto, não consigna a Constituição Estadual a mesma orientação.
Assim, deve-se entender que o intuito é o de também permitir ao Poder
Legislativo deflagrar o processo legislativo nesse campo, em virtude da regra
da iniciativa concorrente consubstanciada no art. 65, "caput", da Carta
mineira, que reza:

"Art. 65 - A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta Constftuição"

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.645198.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1995.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Tarcísio Henriques -

Paulo Piau - Antônio Júlio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 615198, a seguinte comunicação:
Do Deputado Cleuber Carneiro, dando ciência à Casa do falecimento da

Sra. Veronika Nalkach - Leidinger, ocorrido em 1412198, em Nalkach - Saar,
Alemanha. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 3702 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 715196
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: j2 Fase (Expediente): Ata
- 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição n° 54198 - Projetos de Lei n

o
s 1.742 e 1.743198 -

Requerimentos n
o
s 2.588 a 2.591198 - Requerimentos dos Deputados

Ajalmar Silva, Paulo Piau, Miguel Martini (2), Mauri Torres, lbrahim Jacob e
Durval Ângelo - Comunicações: comunicações das Comissões de Educação
e de Direitos Humanos e dos Deputados Amaldo Canarinho, Hely Tarqüínio,
José Militão e Marco Régis - Oradores Inscritos: discursos dos Deputados
João Batista de Oliveira, Gilmar Machado e Maria José Haueisen - 22 Parte
(Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência
(3) - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: requerimentos
dos Deputados Mauri Torres e Miguel Martíni (2); deferimento - Votação de
Requerimentos: requerimentos dos Deputados lbrahim Jacob, Ajalmar Silva,
Durval Angelo e Paulo Piau; aprovação - 22 Fase: inexistência de squor.iJm
para votação - Discussão de Proposições: discussão, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n°1.053/96; utilização pelo relator do prazo regimental paraemitir seu
parecer - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.350197;
encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 tumo, do Projeto de Lei n°
1.239197; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 tumo, do Projeto de
Lei n° 1.469197; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão -
Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Resolução n° 1.649198; apresentação
do Substitutivo n° 1 e das Emendas n

o
s 1 a 7; encerramento da discussão;

encaminhamento do projeto com o substitutivo e as emendas à Mesa para
parecer - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11195;
designação de relator utilização pelo relator do prazo regimental para emitir
seu parecer - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Léi n° 201195;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°
547195; apresentação do Substitutivo n° 2; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de Direitos
Humanos - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 809 e 889196;

encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°
1.026196; apresentação da Emenda n° 3; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Administração
Pública para parecer - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.046

e 1.068196 e 1.114197; encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno,



rs

157
do Projeto de Lei n° 1.290197; apresentação do Substitutivo n° i;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à
Comissão de Administração Pública para parecer - Discussão, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.301197; discurso do Deputado Geraldo Rezende;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.403197; apresentação da Emenda n° 2; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Administração
Pública para parecer- Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.473/97;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.544197; apresentação das Emendas n°s 2 a 5; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Administração
Pública para parecer - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.546197;
apresentação das Emendas n°s 7 a 22; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Administração
Pública para parecer - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.609198;
apresentação dos Substitutivos n°s 1 e 2 e das Emendas n°s 7 e 8;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer - Discussão, em 2 0 tumo,
dos Projetos de Lei n°s 276195, 1.189 e 1.333197; encerramento da discussão
- Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.512/97; apresentação da
Emenda n° 1; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Dinis Pinheiro- Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José
Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - 01mb
Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dilzon Meio, 40-Secretário, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
22 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:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 54198

Acrescenta parágrafo ao art. 34 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O ari. 34 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

parágrafo único:
"Art. 34- .............................................................................
Parágrafo único - O Estado procederá ao desconto de consignações em

folha e ordens de pagamento dos servidores públicos civis da administração
direta e indireta, a favor dos sindicatos e das associações de classe,
efetuando o repasse às entidades até o quinto dia útil do mês subseqüente
ao da competência do pagamento dos servidores, observada a data do
efetivo desconto.".

Saia das Reuniões, de de 1998.
Gilmar Machado - Wilson Pires - Dinis Pinheiro - Antônio Júlio - Oiinto

Godinho - Jorge Eduardo de Oliveira - Anderson Adauto - Sebastião Navarro
Vieira - irani Barbosa - Cieuber Carneiro - Miguei Martini - Raul Lima Neto -
Marcos Heiênio - Geraldo Rezende - Durval Angelo - Geraldo Santanna -
Marco Régis - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - José Braga -
Ibrahim Jacob - Ronaldo Vasconceiios - Sebastião Helvécio - Anivaldo
Coelho - Rêmolo Aloise - José Bonifácio - Maria José Haueisen - Ivo José -
Luiz Fernando Faria.

Justificação: O Estado efetua o desconto de consignações em folha e
ordens de pagamento dos servidores, repassando os valores descontados às
entidades de classe.

Entretanto, têm ocorrido atrasos de até 30 dias nesses repasses. Tal
situação compromete sobremaneira os sindicatos e as associações, que têm
que efetuar o pagamento de planos de saúde, convênios, seguros, salários,
despesas administrativas e outras, relativas à assistência social de seus
associados.
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Assim, contamos com o apoio dos nobres pares a esta justa reivindicação.
- Publicada, vai a proposta â Comissão Especial, para parecer, nos termos

do art. 201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.742198

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirapora - APAE -, com sede no Município de Pirapora.

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

dos Excepcionais de Pirapora - APAE -, com sede no Município de Pirapora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Francisco Ramalho
Justificação: A APAE de Pirapora é uma sociedade civil, filantrópica, de

caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Tem por objetivos prestar assistência social e proporcionar
lazer ao excepcional, visando ao seu bem-estar e à sua integração social;
desenvolver a cultura especializada e o treinamento de pessoal destinado a
trabalhar no campo da educação para o excepcional; pleitear junto ao poder
público medidas normativas e administrativas, visando aos interesses do
excepcional.

Evidencia-se o caráter de utilidade pública da entidade, objetivamente
demonstrado pela documentação anexa. Por isso, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.743198
Toma obrigatória a publicação da arrecadação semanal da receita do

ICMS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a instituição bancária centralizadora, responsável pela

arrecadação do ICMS, obrigada a publicar, semanalmente, o montante da
arrecadação desse imposto.

Art. 20 - A publicação de que trata o art. 1 0 será feita no órgão oficial do
Estado e corresponderá ao montante arrecadado na semana imediatamente
anterior à da publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1998.
Anderson Adauto
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Justificação: A apuração do índice definitivo do Valor Adicionado Fiscal -

VAF - de cada município, para um determinado ano civil, será o resultado da
divisão do valor adicionado do município pelo valor adicionado total do
Estado. No entanto, este ainda não será o valor definitivo do VAF do
município, pois a Lei Complementar n° 63 determina que o referido índice
será encontrado tirando-se a média aritmética simples dos índices dos dois
anos anteriores ao da apuração.

A Lei n° 12.040, de 1995, considera, ainda, outros critérios para a
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos municípios. Esses critérios, publicados pela Fundação João
Pinheiro, definem o índice consolidado de distribuição da quota-parte do
ICMS do município e consistem no somatório do índice divulgado pela
Fundação, acrescido do índice médio do VAF, para vigorar no ano
subseqüente, como definido pelo Decreto n° 38.714, de 2413197, em seu art.
60, parágrafo único.

Como a lei já disciplina a forma de distribuição da parcela do ICMS
pertencente aos municípios, nada mais oportuno que a fixação de critérios
que possibilitem maior publicidade da arrecadação do Estado, uma vez que,
aprovada a proposição em tela, os municípios mineiros poderão fazer uma
projeção dos repasses que receberão, adequando, dessa maneira, o
orçamento municipal.

Em face das razões expostas, solicitamos o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.588198, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando se oficie ao

Superintendente do INCRA com vistas a que se designe comissão de
representantes desse órgão para verificar os problemas agrários dos
Municípios de Matias Cardoso e Varzelândia, em virtude de denúncias de
trabalho escravo nesses municípios. (- A Comissão - de Política
Agropecuária.)

N° 2.589198, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se incluam
as estradas que ligam os Municípios de Paraguaçu, Machado e Campestre
ao Município de Poços de Caldas e a que liga os Municípios de Machado e
Pouso Alegre no plano de recuperação de estradas financiado pelo Ministério
dos Transportes.

N°2.590/98, do Deputado José Henrique, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se crie linha de transporte
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coletivo ligando os Municípios de Mutum e Manhuaçu. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 2.591198, do Deputado Ronaldo VasconceHos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que se submeta ao
CONFAZ proposta de redução de 10% da aliquota do ICMS incidente nas
operações realizadas com produtos farmacêuticos no Estado. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Ajalmar Silva, Paulo Piau, Miguei Martini (2), Mauri Torres, lbrahim Jacob e
Durval Angelo.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Educação e de Direitos Humanos e dos Deputados Amaldo Canarinho, Hely
Tarqüínio, José Militão e Marco Régis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
• Deputado João Batista de Oliveira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de abordar dessa tribuna um assunto relacionado a um ato do
Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, que, no dia 813197, fez
publicar um edital para o Curso de Formação de Soldados no Estado de
Minas Gerais, estabelecendo condições para as inscrições e o número de
vagas: para Valadares, 50 vagas; para Teófilo Otôni, 50 vagas; para
Diamantina, 40 vagas; para Montes Claros, 40 vagas; para Barbacena, 40
vagas; para Lavras, 40 vagas; para Manhuaçu, 40 vagas; para Belo
Horizonte, 500 vagas; e para Contagem, 40 vagas.

Nesse edital, Sr. Presidente, o Comandante da Polícia Militar estabelecia,
entre outras condições, a apresentação de certificado de conclusão de lO

grau. Realizadas as provas, publicou-se a lista dos classificados e,
surpreendentemente, um ano e um mês depois, em abril deste ano, o
Comandante da Polícia Militar fez publicar um novo edital, modificando o
anterior e exigindo certificado de conclusão de, no mínimo, 2 0 grau, para o
ingresso na PMMG.

E louvável que a PMMG queira melhorar o nível de seus membros através
da exigência de escolaridade, mas é totalmente condenável que seu
Comandante desrespeite o direito daqueles que acreditaram no edital
publicado, que prestaram tal concurso e se dedicaram às provas.

O Comandante da Polícia Militar, ao publicar esse edital retificando o edital
anterior, está alterando as regras do jogo durante a disputa, tomando como
base uma lei complementar de 1996, para alterar o edital do concurso. Na
verdade, ao tirar da lista aqueles que não têm o 2 0 grau completo,
necessariamente ele está mudando o resultado do concurso. E todos
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sabemos, graças à assessoria sempre presente e eficiente do nosso colega,
Deputado Ermano Batista, que a lei não pode retroagir, senão para
beneficiar. Hoje temos o Comandante da Polícia mudando, para não dizer
fraudando, o resultado de um concurso, inclusive dizendo que está
amparado em lei votada nesta Casa.

Todos sabemos da tradição de justiça com que esta Casa legislou.
Historicamente a Assembléia Legislativa é uma trincheira de resistência pela
democracia e pela justiça. Temos o Comandante da PMMG usando o
argumento de uma lei votada aqui, para fraudar o resultado de um concurso
público prestado por milhares de jovens no Estado de Minas Gerais.

Se um cidadão comum comete esse tipo de erro, ele é chamado de
estelionatário. Fico pensando o que poderá acontecer quando uma alta
autoridade do nosso Estado, como o Comandante da PMMG, usa o seu
cargo, a Imprensa Oficial, o 'Diário do Executivo", o jornal Minas Gerais",
para publicar uma lei que fere os direitos das pessoas.

Nós, sistematicamente, vimos denunciando desta tribuna o desrespeito
com que a Policia Militar trata seus praças. Evidentemente, o caso daquela
manifestação que aconteceu no ano passado foi provocado pelos próprios
oficiais que, numa atitude desrespeitosa para com os praças, negociaram
aumento salarial apenas para o oficialato. Depois, esses mesmos oficiais
excluíram e continuam excluindo vários policiais que participaram da citada
manifestação. Nós, que desejamos uma polícia democrática, que respeite os
direitos dos cidadãos, ficamos apavorados quando vemos o Comando da
Policia Militar desrespeitar os direitos de seus próprios soldados antes
mesmo de eles entrarem na corporação.

Como um policial que não é respeitado em seu quartel por seu superior vai
respeitar o direito dos cidadãos se o seu direito de servidor e o seu direito de
cidadão não são respeitados?

Assim, Sr. Presidente, gostaria de propor que esta Casa convidasse o Sr.
Comandante da PMMG para prestar esclarecimentos na Comissão de
Administração Pública, para que fique bem claro para o povo de Minas
Gerais que esta Casa não vai concordar com isso nem com a argumentação
de que seu ato foi embasado em lei votada nesta Casa. Em uma audiência
pública na Comissão de Administração Pública, o Sr. Comandante poderá
dar uma satisfação a toda a sociedade e explicar por que mudou o resultado
de um concurso público e ainda usou o 'Minas Gerais" para publicar essa
fraude cometida em relação ao concurso público de março do ano passado.

Parece-me que o prazo desse concurso se esgota hoje ou amanhã. Mas
esta Casa poderá fazer ainda hoje, através da nossa Presidência, um contato
com o Comandante da PMMG, para alertá-lo sobre o ato grave que cometeu
e da injustiça que está cometendo com milhares de jovens que acreditaram
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no edital publicado pela Polícia Militar e que desejaram, um dia, servir ao
povo mineiro como militares. Hoje, o desejo desses jovens está frustrado por
uma decisão unilateral desse Comandante, que, depois de um ano e um mês
do resultado das provas e da divulgação da lista dos classificados, modifica
o edital.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente. Gostaríamos de agradecer
a V. Exa. e aos colegas que nos ouviram.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, profissionais da imprensa,
ocupamos a tribuna para abordar dois temas.

Primeiramente, queremos comemorar uma vitória que a população
conquistou contra uma medida, uma pretensa reforma para se cortarem
privilégios, a reforma previdenciária que o Presidente da República enviou.
Ontem, o Congresso Nacional, inclusive com a ajuda de um ex-Ministro do
Presidente Fernando Henrique e também do ex-Presidente Fernando Collor,
Antônio Kandir, disse "não" à medida que trata do tempo para a
aposentadoria.

A reforma administrativa já abordava esse assunto, determinando que o
tempo de serviço e contribuição para aposentar seria de 30 anos para a
mulher e 35 anos para o homem, e o Governo ainda queria vincular isso â
idade mínima de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Assim,
teríamos um privilégio para as pessoas da classe média alta, que começam
a trabalhar depois dos 25 anos, pois, primeiramente, têm a oportunidade de
estudar, de fazer universidade, para, depois, entrarem no mercado de
trabalho. Mas essa não é a realidade do conjunto do País. Essa não é a
realidade da maioria do povo brasileiro, que começa a trabalhar mais cedo,
com 13, 14 ou 15 anos. Uma pessoa que começasse a trabalhar com 15
anos contribuiria durante 35 anos e chegaria à idade de 50 anos. Assim, ela
teria que trabalhar mais 10 anos para conseguir aposentar-se, enquanto os
trabalhadores de classe média, que começam a trabalhar com 25 anos,
aposentar-se-iam na mesma época, com teto e contribuição igual, ou seja,
os trabalhadores teriam que contribuir 45 anos, enquanto a classe média
contribuiria apenas com 35 anos. Sendo assim, é falsa a afirmação feita pelo
Presidente da República de que está querendo cortar privilégios, pois, na
realidade, está querendo aumentar privilégios. Felizmente, o Congresso
Nacional derrotou, ontem, essa visão equivocada do Presidente da
República. Precisamos e queremos fazer um debate concreto e sério sobre a
Previdência neste País. Queremos, também, fazer debate a fim de se
discutir a reforma do sistema previdenciário em Minas Gerais, inclusive do
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serviço público. Hoje, em Minas Gerais, vivemos um dilema, pois a nossa
questão previdenciária é extremamente complexa. O Governo Eduardo
Azeredo vem atrasando sistematicamente o repasse dos pagamentos para o
IPSEMG e mantendo o desconto de 8% para os servidores e 4% para o
Governo, no caso o patrão, sendo que a Constituição estabelece que o
patrão deve entrar com 213 e o empregado com 113. Em Minas Gerais,
acontece o inverso: os servidores contribuem com 213 e o Estado com 113.
Mesmo assim, o Estado vem atrasando o pagamento e levando o IPSEMG à
agonia. O Governo vem levando o Instituto da Previdência dos Servidores
Públicos do Estado de Minas Gerais a passar uma de suas piores crises.
Conseqüentemente, falta urna política de aposentadoria no Estado de Minas
Gerais. Foi criada mais uma taxa de 3,5%, e todos os servidores a estão
pagando no seu contracheque, mas, até hoje, não tivemos nenhuma
regulamentação do fundo de aposentadoria, do fundo previdenciário, que
deveria conter a participação dos trabalhadores. O dinheiro vai todo para um
caixa único, e o Governo não quer enfrentar o problema, quer apenas o
dinheiro, sem a participação das pessoas. Queremos discutir essa situação,
sobre a qual Brasília nos leva a refletir. Como irá ficar a aposentadoria dos
trabalhadores e do funcionalismo público em especial nos próximos anos?
Nesse mês, o Governo já começou a atrasar o salário das pensionistas no
IPSEMG. Já estamos convivendo com o atraso dos salários. Por isso, mais
urna vez, gostaríamos de solicitar ao Presidente da Assembléia, Deputado
Romeu Queiroz, que, na semana anterior, comprometeu-se com as
lideranças do funcionalismo a nomear uma comissão para intermediar a
negociação entre o Legislativo e o Executivo, que faça o mesmo que fez no
ano passado, ou seja, constitua essa comissão.

Gostada de abordar ainda uma outra questão: há três meses o Governo
não repassa a contribuição sindical. Todo trabalhador tem direito de se
sindicalizar e o servidor público, a partir da Constituição de 1988, tem
também esse direito. Os responsáveis pelo sustento do sindicato são os
filiados, sendo que eles autorizam o desconto em folha dessa contribuição.
Entretanto, o Governo de Minas vem recolhendo a contribuiçãõ sindical dos
servidores, mas não a está pagando e não vem devolvendo o dinheiro para
os sindicatos. Faz três meses que os sindicatos não vêem o dinheiro dos
contribuintes. E o que o Governo quer com isso? Está tentando desestruturar
os sindicatos do funcionalismo público do Estado. Vem tentando isso,
sistematicamente, através do não - repasse, da apropriação indébita desses
recursos. O dinheiro está no caixa único do Estado, e os sindicatos, sem os
recursos, não estão tendo como pagar às pessoas que neles trabalham, para
atender os sindicalizados. Não têm corno pagar a conta telefônica, como
comunicar-se com os filiados; os dirigentes não têm como fazer viagens.
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O Governo está tentando inviabilizar o trabalho sindical, mas está

enganado ao pensar que vai consegui-lo dessa maneira. Os sindicatos vão
continuar reagindo, porque defendem os trabalhadores, têm esse papel e
vão continuar a fazê-lo. O Governo Azeredo é o primeiro na história a reter
dinheiro dos sindicatos. Azeredo é, realmente, um Governador que vai ficar
na história de Minas Gerais: é o primeiro que conseguiu que a Polícia Militar
fizesse greve, é o primeiro que retém dinheiro dos sindicatos, não devolve e
tenta desmontá-los, sem contar uma série de outras questões.

Queríamos, também, dizer que, até que enfim, ficou pronto, e veio pelos
jornais. Já pedimos várias vezes, através de requerimento, e nunca
tínhamos conseguido, mas, finalmente, chegou. Está chegando o Líder do
Governo, Deputado Péricles Ferreira. Nós tínhamos pedido, mas agora os
jornais já nos mandaram, Deputado: muito obrigado pelo contrato da
renegociação da divida de Minas. O Governo do Estado não quis nos
repassar, mas o Senado Federal divulgou, a imprensa divulgou, e nós
tivemos acesso, então, à renegociação da divida. Está aqui: Winas Gerais,
com essa renegociação da dívida, está atrelada agora ao Governo Federal,
por 30 anos".

A nossa autonomia está indo embora com a renegociação da divida.
Estamos renegociando, dos R$15.000.000.000,00, R$11.000.000.000,00.
Faltam R$4.000.000.000,00, que vêm numa outra negociação, por fora. Só
com relação a esses R$11.000.000.000,00, vamos levar 30 anos pagando,
em média, R$70.000.000,00 só de juros, por mês. Só de juros, serão mais de
R$21.000.000.000,00, que vão sair do imposto do povo de Minas para o
Governo Federal, sem contar os outros R$4.000.000.000,00. Mas, para fazer
tudo isso, para poder pagar a primeira parcela dos 10% - que tem de ser em
"cash" -, vão vender o BEMGE, o CREDIREAL já foi vendido, a CASEMG, a
CEASA, vão entregar o nosso patrimônio.

Nós queremos e vamos fazer um debate nesta Casa. Quando o projeto foi
feito, dissemos que era muito mim. A União está nos sufocando, e vamos ter
problemas. Se hoje já estamos tendo com o salário dos servidores, se já
estamos tendo dificuldades financeiras, vamos ter, a partir do ano que vem,
de novembro, quando começa a vigorar esse acordo, problemas muito mais
graves. Mas o Governador Eduardo Azeredo não está preocupado, porque, a
partir do ano que vem, não será ele; quem irá assumir que resolva o
problema. Queremos deixar registrado o nosso protesto com relação a isso.
Podem ter a certeza de que já discutimos isso com nosso candidato a
Governador, o companheiro Patrus Ananias, e ele já teve a experiência de
pegar a Prefeitura de Belo Horizonte depois do Governo Azeredo e
conseguiu consertar a situação.

Podem ter a certeza de que Patnis Ananias vai consertar Minas Gerais a
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partir de agora. Ele parece que nasceu com a sina de consertar os estragos
de Eduardo Azeredo. Mas não tem problema, ele vai fazer isso. E vamos
apresentar para a população uma resposta concreta de intervenção e
alteração desse processo, porque não podemos assistir passivamente à
entrega e à dilapidação do povo de Minas e ao sacrifício que é imposto à
população.

Esperamos que a população continue no seu processo de mobilização para
que possamos interferir na reforma da Previdência. Ganhamos uma batalha,
mas ainda faltam outras. Tivemos uma vitória, mas queremos outras.
Queremos também que haja uma definição da política de aposentadoria dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, caso contrário vamos
continuar estrangulando, não só o orçamento, mas principalmente os
servidores.

Esperamos que o Sr. Presidente, Deputado Romeu Queima, nomeie a
comissão de Deputados que irá, junto aos servidores públicos, intermediar
um diálogo com o Governo para discutir melhor a questão salarial, o plano
de carreira, a aposentadoria e o desmonte que está senda feito no Instituto
de Previdência dos Servidores.

E, para finalizar, esperamos um debate mais profundo sobre o
endividamento do Estado, sobre a saúde financeira do Estado. Caso
contrário, continuaremos a ver cenas lamentáveis como, infelizmente, a do
vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas. O problema não é falta de
recurso. Recurso tem, e vimos aqui. E estamos vendo nos jornais de hoje
que o dinheiro da seca foi trocado para que Deputados pudessem votar na
reforma previdenciária. E lamentável. O dinheiro que era para a seca está
indo para regiões em que está chovendo muito, para regiões que não estão
tendo problemas. E as pessoas que realmente precisam estão aguardando
uma cesta básica. Isso é muito triste. A região Norte e o Jequitinhonha têm
grandes bacias, têm um grande potencial de lençol freático no subsolo,
diferentemente de Israel, que tem pouca água, e mesmo assim conseguem
retirá-la, com grandes perfurações, para abastecer a região. Mas o que nos
falta? Falta exatamente o investimento em tecnologia, falta o dinheiro do
Estado chegar à população para que sejam resolvidos seus problemas e não
para utilizar aquelas pessoas como massa de manobra, o que lamentamos
muito.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos que esta Casa, durante a
votação dos projetos de reestruturação do Estado, que o Governo já enviou,
possa fazer um debate franco e aberto. Qual é o Estado que queremos? E
esse Estado de agonia e sufoco para o servidor público? Queremos um
Estado onde o dinheiro público seja utilizado nas questões públicas e não
com demagogia. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores que nos escutam, telespectadores do canal 11, ontem o Governo
Estadual apressou-se em anunciar o Plano de Ação Governamental de
Combate à Seca, no momento em que há 65 municípios em estado de
emergência, com a tendência a chegar a 90.

Reuniu os órgãos e as empresas estaduais como RURALMINAS,
EMATER, CODEVALE, PMMG, COHAB, CEMIG, COMIG, DER e COPASA,
para saber os recursos de que dispõem para combater a seca, o que estão
fazendo e o que poderá ainda ser feito.

Anunciou para quarta-feira que vem a colocação em prática do Plano, mas
não disse exatamente o que vai fazer e com que dinheiro. Pelo anúncio na
imprensa, aguarda verba federal de R$8.000.000,00 para aplicar no Plano.

Se o Governo de Minas tivesse dado mais atenção às previsões feitas pelo
Instituto Nacional de Meteorologia, os efeitos devastadores da seca no Norte,
no Nordeste, no Jequitinhonha e no Mucuil poderiam ser minimizados. Ele
foi advertido sobre as condições climáticas e principalmente quanto à
distribuição de chuvas.

Essa é apenas uma face do problema. O programa de construção de
barragens de contenção da água do Governo Estadual não funciona. Havia
recursos para construção de 132 barragens, e apenas 70 foram construídas.
A chuva não veio para conter a água e a maioria das barragens não funciona
porque foram mal planejadas, com falhas técnicas e de construção.

Há o exemplo do Município de Chapada do Norte, no qual foram
construídas duas barragens e houve falha técnica na construção.

O programa de melhoria de oferta de água no semi-árido mineiro previa a
construção das barragens em 44 municípios, a uma média de, no máximo, 3
barragens por município.

Os recursos previstos do Tesouro Estadual, no valor de R$2.100.000,00, e
do Programa Comunidade Solidária, do Governo Federal, no valor de
R$4.500.000,00, totalizam R$6.600.000,00. O custo unitário de cada
barragem foi estimado em R$50.000,00.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa chegou a visitar as obras de microbarragens da COPASA no vale
do Jequitinhonha e constatou que o objetivo do programa não foi alcançado,
pois das 132 barragens previstas apenas 70 foram executadas, com custos
variando de R$33.000,00 até R$184.000,00 - pasmem senhores - e quase
todo o dinheiro foi gasto, num total de R$5.600.000,00.

Participamos daquela visita juntamente com representantes da COPASA e
outros Deputados da Assembléia Legislativa. O que vimos?

Em Araçuaí, ao visitar a Barragem Fazenda Badarã, eixo do córrego
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Sucuriú, no Município de Francisco Badaró, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária ouviu dos moradores que a posição da barragem
não era a prevista em projeto e que a mesma se encontrava localizada nos
fundos da casa de um parente do Prefeito local, numa clara manobra política
para beneficiamento individual em detrimento da comunidade. Isso foi
constatado por nós, que visitamos aquela obra.

Nas barragens Tocoios de Minas e de Água Suja, na mesma região,
constatou-se a presença de vazamentos. E a barragem de Chapada do
Lagoâo estava completamente seca.

Um fazendeiro, com terras no Município de Joaíma, interpelou a comitiva
da COPASA alegando que a Barragem de Vale Verde, construída em
Almenara, em concreto, era cara e inócua, não atendendo às demandas da
população da região, que apresentava vazamentos e que ele tinha feito em
sua propriedade várias barragens de terra construídas a preços inferiores.

Entretanto, o questionamento era que a barragem tinha sido feita pelo
fazendeiro com trator de esteira e que a outra era de concreto. Pergunto aos
senhores o que é importante: que a barragem seja de concreto ou que tenha
sido feita por trator, que tenha nome de açude ou barragem ou que ela
conserve a água e perenize o rio? As barragens de concreto, as barragens
ciclópicas feitas no ano passado pelo Governador Azeredo simplesmente
não funcionam.

A propaganda do Governo Azeredo, ao exibir a construção de 70
barragens no vale do Jequitinhonha, em parceria com a Comunidade
Solidária, não mostra o que está por trás do programa, executado entre
agosto de 1996 e junho de 1997.

As 70 barragens foram construídas em 34 cidades, mas cada uma acabou
saindo por R$94.000,00. A média, o cálculo de preço unitário era na base de
R$50.000,00 por barragem.

A COPASA dispensou a licitação na escolha das empreiteiras
credenciadas. Algumas delas, por sua vez, subcontrataram empresas locais,
que cobraram valores muito inferiores aos que foram pagos pelo Estado. A
qualidade das obras ficou muito abaixo da prevista.	-

O vale do Mucuri ficou esquecido. Solicitamos do Tribunal de Contas
sindicância para apurar as irregularidades, exigir maior rigor nas licitações e
criar mecanismos que impeçam o repasse do trabalho de uma empreiteira
para outra.

Também sugerimos que o dinheiro para as barragens seja repassado por
meio das Prefeituras, que fariam a licitação sob a fiscalização do Estado. E a
população seria chamada efetivamente para discutir o local, o material a ser
usado e a qualidade do serviço.

Na semana passada, o Deputado Carlos Pimenta aqui esteve para fazer
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acusação de que o Governador estava interessado em resolver os
problemas da seca no Mucuri e no Jequitinhonha, mas que estava impedido
porque houvera uma denúncia do Deputado Nilmário Miranda alegando que
era preciso que as barragens fossem construídas com urgência, segundo
dizia o Governador. Então, o Deputado Gados Pimenta justificava que não
haveria possibilidade de licitação porque o trabalho tinha de ser urgente.
Entretanto, garantimos ao Deputado Gados Pimenta que ele está totalmente
equivocado.

Em 1996, sob a alegação da necessidade urgente de fazer as barragens,
sem licitação, o que aconteceu? O programa de construção foi iniciado sem
a licitação, sem os estudos de viabilidade técnica. O resultado nós vimos em
alguns lugares que foram visitados por comissão desta Assembléia
Legislativa: as barragens secas, assoreadas, as comportas não funcionam, o
povo continua sem água do mesmo jeito. E mais ainda, houve casos em que
o Governo de Minas pagou R$101.000,00 à empreiteira escolhida para fazer
a barragem, e essa empreiteira repassou o serviço para outra ao custo de
apenas R$16.000,00. Então, vejam os senhores, saíram dos cofres públicos
R$101.000,00, mas o custo da barragem foi de R$16.000,00. Sob o ponto de
vista ético e moral, não é mais possível conviver com mais 400 anos de seca
e a indústria das barragens.

Queríamos ainda comentar com o senhores: é possível resolver o
problema da seca? Sim, há solução tanto para a seca de Minas Gerais
quanto para o problema que assola a região Nordeste do Pais. Estudos
técnicos apontam diversas formas de assegurar a oferta de água a essas
regiões. Faltam seriedade e vontade política aos govemantes para
solucionar um problema que só nesta estiagem já atingiu 10 milhões de
pessoas espalhadas em cerca de 1.200 municípios.

Além disso, a seca, por ser um fenômeno cíclico, acontece mais ou menos
a cada 13 anos e permite aos governantes um longo período para a
realização de obras antes que o fenômeno se repita. Neste ano,
especificamente, o Governo Federal foi alertado pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE - de que haveria uma grande e prolongada seca;
mesmo assim, não tornou nenhuma medida preventiva. E agora, diante da
aflição de tantas pessoas, o Governo Azeredo alega que não vai construir as
barragens porque houve denúncia do Deputado Nilmário Miranda exigindo
licitação para que elas sejam realizadas.

Também é público que há água com fartura no subsolo das áreas atingidas
pela seca. Segundo a ONU, a oferta mínima de água por habitante deve ser
de 2.000 m3 e, de acordo com aquela Organização, no Nordeste essa oferta
seria de 4.300 m3 por habitante, ou seja, há um mar de água doce esquecido
no subsolo, faltam captação e distribuição dessa água.
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A CODESVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São

Francisco - também tem pronto um projeto, orçado em R$1.000.000,00, que
prevê a transposição das águas do rio São Francisco, que seriam
distribuídas às áreas necessitadas por meio de um sistema de barragens
interligadas por canais de nível. O Governo alega que essa é uma obra
muito cara e opta por uma política clientelista de frentes emergenciais de
trabalho e de perfuração de poços artesianos, construídos basicamente em
regiões de alta densidade populacional, deixando as pequenas comunidades
abandonadas.

Caro é o custo da seca. Só neste ano, a omissão do Governo resultou na
perda de 57% da safra do Nordeste, o que daria para alimentar 1 milhão de
famílias por três anos. Os prejuízos esbarram na cifra de
R$5.000.000.000,00. Cara é a ajuda de R$30.000.000.000,00 aos Bancos
falidos de forma fraudulenta. Caro é o custo da política financeira do
Governo, que durante a crise das bolsas asiáticas, em um só dia, perdeu
R$7.000.000.000,00. Caro é o perdão das dividas dos usineiros, que lesam o
patrimônio público em milhões de reais. Caro, finalmente, é o preço das
barganhas políticas que garantem a aprovação de reformas constitucionais,
como a reeleição de FHC.

Srs. Deputados, não podemos aceitar e conviver com situações como
essa, em que o dinheiro público é jogado no ralo para acudir usineiros, para
acudir banqueiros, para acudir a indústria da seca, quando o problema seria
resolvido, se não satisfatoriamente, pelo menos para não vivermos nessa
angústia e nessa pobreza em que estão vivendo os nordestinos e os nossos
conterrâneos de Minas Gerais.

Com R$1.000.000.000,00 o Governo teria conseguido impedir o desastre
que está acontecendo agora. Não houve previsão por parte do Governo
porque ele não quis. Ele já havia sido alertado, pelos técnicos e pelo serviço
de meteorologia, de que toda essa seca aconteceria este ano. Não
culpemos, portanto, aqueles que estão zelando para que as obras não
aconteçam mais sem licitação e com superfaturamento, sem atender
absolutamente ninguém. Constatamos isso no ano passado, na visita que
fizemos com outros Deputados às regiões onde foram construídas as
famosas barragens do vale do Jequitinhonha. Muito obrigada.

23 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

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

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 50 do art. 116, dc o inciso XIX do art. 82,

do Regimento Interno, designa membros efetivos da Comissão Parlamentar
de Inquérito para Apurar a Destinação dos Arquivos do DOPS: pelo Partido
Social Democrático, em substituição ao Deputado Irani Barbosa, o Deputado
Dm15 Pinheiro; pelo Partido Progressista Brasileiro, em substituição ao
Deputado Antônio Genaro, o Deputado Luiz Fernando Faria. Designo. A Área
de Apoio às Comissões.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, em cumprimento ao disposto no § 20 do art. 173 do

Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n o i .706/98, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a política estadual de recursos
hídricos e dá outras providências, ao Projeto de Lei n°1.179/97, do Deputado
Gil Pereira, que dispõe sobre a política, o gerenciarnento e o plano estadual
de recursos hídricos e dá outras providências, por guardarem semelhança
entre si.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência designa os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Amaldo

Penna e Gilmar Machado para integrarem o grupo parlamentar para
intermediar as negociações entre o Poder Executivo e os servidores públicos
estaduais, relativamente às questões salariais e aos planos de carreira.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1995.
Romeu Queiroz, Presidente.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na
10a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 836196, do Deputado Jorge

; Hannas, 1.439197, do Deputado Ajalmar Silva, 1.455 e 1.456197, do
Deputado Wanderley Ávila, 1.468197, do Deputado Ermano Batista,
1.538197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 1.589197, da ex-Deputada

:	Elbe Brandão, e 1.612198, do Deputado Ivo José, e dos Requerimentos n°s
2.558 e 2.559195, do Deputado Alvaro Antônio; de Direitos Humanos -

•	aprovação, na ir Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.572198, do
Deputado Kemil Kumaira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauri Torres, solicitando
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que o Projeto de Lei n° 1.427197 seja apreciado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma vez que a Comissão de
Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o
art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a apreciação do
Projeto de Lei n° 1.570197, que institui o Programa Estadual de Incentivos às
Organizações Sociais e dá outras providências, pela Comissão de
Administração Pública, transcorrido o prazo regimental para a sua
apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140,
do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a apreciação do
Projeto de Lei n° 1.509197, que disciplina a celebração de instrumentos de
colaboração associativa, de natureza financeira, que tenham por objetivo a
execução de projetos ou realizações de eventos e dá outras providências,
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, transcorrido o
prazo regimental para a sua apreciação pela Comissão de Constituição e
Justiça. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Ibrahim Jacob, solicitando seja encaminhado
oficio ao Presidente da TELEMIG, reiterando a solicitação de informações
detalhadas sobre as verbas e os recursos aplicados em Ubá, de janeiro a
dezembro de 1996 e em 1997, mês a mês, quando a TELEMIG investiu em
diversas promoções, fugindo a suas precipuas finalidades, bem como
majorou a prestação de seus serviços em período pré-eleitoral (Oficie-se.);
Ajalmar Silva, solicitando que o Projeto de Lei n°1.120/97, que dispõe sobre
a renegociação da dívida dos municípios com o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, seja incluído em ordem
do dia, em Plenário, uma vez que se encontra esgotado o pfazo para sua
apreciação nas comissões a que foi distribuído; Durval Angelo, em que
solicita a distribuição do Projeto de Lei n° 1.669198 à Comissão de Defesa do
Consumidor; e Paulo Piau, solicitando seja o Projeto de Lei n° 1 .706/98, que
altera a Lei n° 11.504, de 2016194, que dispõe sobre a política estadual de
recursos hídricos, distribuído à Comissão de Política Agropecuária para
exame (Cumpra-se.).

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

passa à r Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
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constante na pauta. A Presidência verifica, de plano, que inexiste "quorum"
para votação, mas o há para discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.053196,

da Deputada Maria José Haueisen, que altera dispositivos da Lei n° 11.745,
de 1711195. O projeto atribui poder deliberativo às decisões tomadas pela
sociedade quando da realização das audiências públicas regionais. As
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Nos termos do § 20 do art. 147 da Resolução n° 5.065, de
1990, a Presidência designou para relator em Plenário o Deputado Péricles
Ferreira e indaga a V. Exa. se se encontra em condições de emitir seu
parecer ou se continuará fazendo uso do prazo regimental.

O Deputado Péricies Ferreira - Continuarei a fazer uso do prazo
regimental, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.350197,
do Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Paula Cândido imóvel que menciona. A Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.239197, do Deputado José
Militão, que dá nova redação ao inciso 1 do art. 69 da Lei n° 7.109, de
13110/77, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público Estadual.
A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.469197, do Deputado
Péricles Ferreira, que altera a Lei n° 11.658, de 2/12194, que dispõe sobre a
carreira de administrador público no Poder Executivo e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto.

- Vem â Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.469197

O parágrafo único do art. 12 constante no art. 2 0 do projeto passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 20 - ...........................................................................
Ad. 12- ............................................................................
Parágrafo único - Os cargos criados neste artigo terão vencimento

correspondente ao do cargo de Pesquisador Pleno da carreira de Atividades
de Ciência e Tecnologia e serão codificados em decreto.".

Sala das Reuniões, de de 1998.
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Gilmar Machado
Justificação: Consideramos o decreto o instrumento mais adequado para

tomar públicos os atos relativos aos cargos que serão objeto deste
dispositivo.

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Gilmar Machado, que recebeu o no i. Nos termos do § 4° do ad. 196 da
Resolução n° 5.065, de 1990, a emenda será votada independentemente de
parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Resolução n° 1.649198, da Mesa da
Assembléia, que acrescenta dispositivos à Resolução n° 5.176, de 6111197,
que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.649/98

Altera dispositivos da Resolução n°5.176, de 6 de novembro de 1997, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O § 1 0 do art. 264 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 264- .........................................
§ 1 0 - Por deliberação do Plenário, o encaminhamento de votação de

proposição será feito por Líder de bancada ou por Deputado por ele
indicado.".

Art. 20 - O art. 254 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 254 - Após a votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer

declaração de voto, pelo prazo de 5 (cinco) minutos.".
Art. 30 - Acrescente-se o seguinte artigo:
"Art. .... - O Deputado que houver encaminhado a votação não poderá

fazer declaração de voto.".
Art. 4°-O art. 164 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 164 - Ao Deputado será dada a palavra uma única vez por reunião,

pelo prazo regimental.".
Art. 50 - O art. 264 fica acrescido do seguinte inciso IV:
"Au. 264- .......................................
IV - por deliberação do Plenário, em se tratando de matéria destacada,

somente poderá falar 1 (um) Deputado, por 5 (cinco) minutos.".
Sala das Reuniões, de de 1998.
Gilmar Machado

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.649/98
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EMENDA N° 1

Acrescente-se o seguinte artigo:
Art. .... - Em cada reunião, só poderá tramitar uma única proposição sob o

rito especial.
Parágrafo único - Não se admitirá o rito especial em reunião

extraordinária.".
Sala das Reuniões, 5 de abril de 1998.
Durval Ângelo
Justificação: Por ser medida de exceção, deve o rito especial ser adotado

apenas extraordinariamente. Ademais, mesmo o regime de urgência, que é
hipótese prevista na Constituição, encontra limitações no tocante ao número
de proposições que podem tramitar simultaneamente.

EMENDA N°2
O inciso III do art. 287, constante no art. 20 , passa a vigorar com a seguinte

redação:
Art.2°- ................

Art. 267 - ...............
III - o prazo para discussão será de, no máximo, 18 (dezoito) horas,

podendo cada orador usar da palavra por até 60 (sessenta) minutos.".
Sala das Reuniões, 5 de abril de 1998,
Geraldo Nascimento
Justificação: O art. 244 do Regimento Interno prevê que o projeto pode

ficarem discussão por, no máximo, seis reuniões, o que, em tese, totaliza 24
horas. Ademais, a discussão pode ser encerrada desde que seis oradores
tenham feito uso da palavra, o que soma seis horas. Entendemos que a
Maioria já dispõe de mecanismos para barrar um possível processo de
obstrução, sendo absolutamente desnecessária a redução drástica dos
prazos como propõe o projeto de resolução. Basta que a Maioria saiba usar o
Regimento.

EMENDA N°3
O art. 311, constante no art. 1 0 , passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.1°- ...............
Ad. 311 - O rito especial só poderá ser adotado nas reuniões transmitidas

ao vivo pela TV Assembléia.".
Sala das Reuniões, 5 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho
Justificação: Como o projeto pretende agilizar os debates em respeito ao

público que assiste à TV Assembléia, é evidente que a adoção do rito
especial só deva ser admitida em reuniões que estejam sendo transmitidas.

EMENDA N°4
0 inciso IV do art. 287, constante no art. 2 0 , passa a vigorar com a
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seguinte redação:

Art. 287 - ...............
IV - o prazo de encaminhamento de votação será de, no máximo, 6 (seis)

horas, podendo cada orador usar da palavra por até 10 (dez) minutos?.
Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Maria José Haueisen
Justificação: O projeto original propõe que o prazo de encaminhamento de

votação seja, no rito especial, de, no máximo, 1 hora. O estabelecimento
desse prazo equivale à limitação do número de oradores, o que é proibido
pelo art. 264, § 1 0, do Regimento Interno. Propomos, então, um prazo mais
flexível, que contemple tanto a Minoria quanto a Maioria.

EMENDA N°5
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - Não será adotado o rito especial para a proposição que tramite

sob regime de urgência.".
Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Ivo José
Justificação: A adoção, concomitantemente, para uma mesma proposição,

do regime de urgência e do rito especial, prejudicará sobremaneira as
discussões, uma vez que além de os prazos ficarem reduzidos à metade - o
que já dificulta a discussão nas comissões -, o debate em Plenário ficaria
irremediavelmente comprometido.

Entendemos que a adoção dos dois institutos, simultaneamente, afronta
não só os parlamentares como a própria Assembléia, perante a sociedade,
significando, na prática, um processo de "tratoragem" pela Maioria.

EMENDA N°6
Acrescente-se, onde convier, o seguinte inciso ao art. 287, constante no

art. 2°:
"Art. 287 - ......................

- Caso um orador inscrito não faça uso da palavra ou não utilize o
tempo por inteiro, ela será automaticamente transferida para um orador de
posição diversa da sua.".

Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O projeto de resolução em análise casas drasticamente o

direito de a Oposição se manifestar e discutir as proposições. Entendemos
que, caso um orador se inscreva e não faça uso da palavra, esse tempo
deve ser transferido para quem efetivamente deseja participar do processo
de debates.

EMENDA N°7
Suprima-se o inciso V do art. 287, constante no art. 20.
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Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: O destaque é direito d

Eliminar ou restringir o destaque é
Deputado a aprová-la ou rejeitá-la 9
regime democrático.

o Deputado no processo de votação.
engessar a proposição, obrigando o
n totum", o que é inadmissível num

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentado ao projeto o Substitutivo n o i, do Deputado Gilmar Machado, e
as Emendas n°s 1 a 7, dos Deputados Durval Angelo, Geraldo Nascimento,
Anivaldo Coelho, Maria José Haueisen, Ivo José, Adelmo Carneiro Leão e
Marcos Helênio, respectivamente. Nos termos do § 20 do art. 181 do
Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto, o substitutivo e as
emendas à Mesa da Assembléia, para receber parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11195, do
Deputado Raul Lima Neto, que altera a redação do inciso VI e elimina o § 40
do art. 50 da Lei Complementar n° 37, de 1811195, alterada pela Lei
Complementar n° 39, de 2316195. As Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer.
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 147 da Resolução n° 5.065, de
1990, designa para relator da matéria o Deputado Miguel Martini.

Indago a V. Exa. se se encontra em condições de emitir seu parecer ou se
fará uso do prazo regimental.

• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental.
• Sr. Presidente - E regimental.
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 201195, da Deputada Elbe

Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de
Palma o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.	 -

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 547195, do Deputado João
Leite, que cria o Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais. As Comissões
de Justiça e de Saúde perderam prazo para emitir parecer. A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais, com a Emenda n° 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 547195
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado do

Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, o Conselho
Estadual do Idoso, órgão paritário, deliberativo e controlador das políticas e
das ações destinadas ao idoso no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - Compete ao Conselho Estadual do Idoso:
- formular a política estadual dos direitos do idoso, fixando as ações, as

fontes e a aplicação de recursos;
II - zelar pela execução da política estadual dos direitos do idoso;
III - cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais referentes ao idoso,

a Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política
estadual de amparo ao idoso e dá outras providências, a Lei Federal n°
8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso,
cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, e as demais
normas legais pertinentes ao idoso;

IV - indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento global do
Estado nas questões que digam respeito ao idoso;

V - sugerir as alterações que se fizerem necessárias na estrutura orgânica
da administração direta responsável pela execução da política estadual de
atendimento ao idoso;

VI - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas
voltados para a promoção, a proteção e a defesa dos direitos do idoso;

VII - estabelecer critérios para a composição dos quadros técnicos
responsáveis pela implementação de políticas e programas de atendimento
ao idoso;

VIII - incentivar a abertura de espaços e oportunidades para o idoso no
mercado de trabalho formal e informal;

IX - incentivar e apoiar as ações dos municípios, das universidades, das
entidades civis e dos conselhos municipais para o desenvolvimento de
programas de atendimento ao idoso;

X - promover gestões junto aos órgãos de segurança e justiça para o
atendimento especial e de qualidade ao idoso;

XI - cadastrar os programas e as entidades não governamentais que
desenvolvem altividades relacionadas ao atendimento do idoso;

XII - elaborar o regimento interno, no prazo de 90 (noventa) dias contados
da data de implantação do Conselho a que se refere esta lei.

Art. 30 - O Conselho Estadual do Idoso é composto por 1 (um)
representante dos seguintes órgãos e instituições civis:

- Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente;

11 - Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social;
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III - Secretaria de Estado da Educação;
IV - Secretaria de Estado da Saúde;
V - Secretaria de Estado de Esportes;
VI - Secretaria de Estado da Cultura;
VII - Secretaria de Estado da Justiça;
VIII - Secretaria de Estado da Fazenda;
IX - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;
X - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
XI - órgão governamental com assento em conselho municipal de idoso;
XII - entidade não governamental com assento em conselho municipal de

idoso;
XIII - clubes de serviço e similares;
XIV - serviços sociais de entidades patronais e similares que desenvolvam

atividades voltadas para o idoso;
XV - universidades que desenvolvem trabalhos na área de gerontologia e

geriatria;
XVI - trabalhadores de instituições que prestam atendimento direto ao

idoso;
XVII - instituições asilares e não asilares de atendimento ao idoso;
XVIII - usuário dos serviços de assistência ao idoso;
XIX - profissionais da área de geriatria e ciências afins;
XX - profissionais da área de gerontologia e ciências afins:
XXI - instituições civis de defesa dos direitos do idoso:
XXII - templos de cultos religiosos.
Parágrafo único - Cada representante terá 1 (um) suplente.
Art. 40 - Os membros do Conselho Estadual do Idoso e os respectivos

suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado, sendo de 3 (três)
anos o mandato dos representantes das instituições civis, permitida a
recondução por mais 1 (um) mandato.

Art. 50 - Os representantes dos órgãos governamentais serão indicados
pelos titulares das Pastas correspondentes.

Parágrafo único - O representante de órgão ou entidade governamental
poderá ser substituído, a qualquer tempo, por intermédio de nova indicação
do representado.

Art. 60 - Os representantes das instituições civis serão eleitos em foro
próprio, com registro em ata específica, conforme as normas estabelecidas
em edital publicado pelo Conselho.

Art. 70 - Os membros nomeados e empossados elegerão, na primeira
reunião do Conselho, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral.

Art. 80 - Perderá o mandato, vedada a recondução para o mesmo período,
o membro do Conselho que, no exercício da titularidade, faltar a 3 (três)
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reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, salvo justificação aprovada
pelo plenário do Conselho Estadual do Idoso.

Ari. 90 - A função de membro do Conselho Estdual do Idoso é considerada
de interesse público relevante e não será remunerada.

Art. 10 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente prestará ao Conselho Estadual do Idoso o
assessoramento e o apoio administrativo necessários.

Parágrafo único - Por solicitação do Conselho Estadual do Idoso, servidor
da administração estadual direta ou indireta poderá ser colocado à
disposição do órgão para exercer suas atividades na Secretaria-Geral.

Art. 11 - O regimento interno estabelecerá a forma de ressarcimento de
despesas, adiantamento ou pagamento de diárias a membros do Conselho e
a pessoas a seu serviço.

Art. 12 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação desta lei, coordenará as ações de implantação do Conselho
Estadual do Idoso e fará publicar edital para que as entidades civis indiquem
o nome dos seus representantes, conforme o estabelecido no art. 6 0 desta
lei.

Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1998.
João Batista de Oliveira
Justificação: Com o objetivo de tomar o Conselho Estadual do Idoso,

objeto da proposição em tela, um órgão efetivo e representativo dos diversos
segmentos do poder público e da sociedade civil, a Comissão de Direitos
Humanos promoveu, em 2613198, urna audiência pública para debater a
questão. Diversos órgãos públicos e organizações civis se fizeram
representar e sugeriram alterações significativas no Projeto de Lei n° 547195,
as quais se encontram neste substitutivo, que apresento para o exame dos
nobres pares.	 -

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentado o Substitutivo n° 2, do Deputado João Batista de Oliveira.. Nos
termos do § 20 do art. 195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência
encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Direitos Humanos,
para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 809196, do Deputado Luiz
Antônio Zanto, que dispõe sobre a gratuidade do ingresso dos aposentados,
dos pensionistas e dos maiores de 65 anos em eventos culturais realizados
pelo poder público estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
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apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com a
Emenda n° 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão
de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação
com a Emenda n° 2, da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 889196, do Deputado Leonídio
Bouças, que suprime dispositivos da Lei n° 12.032, de 22112195. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.026196, do Tribunal de
Contas, que dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Tribunal de Contas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°3 AO PROJETO DE LEI N°1.026/96

Inclua-se onde convier.
"Art. .... - Ao servidor do Estado abrangido pela Lei n° 10.470, de 15 de

abril de 1991, que tenha sido colocado à disposição no ano em que se deu a
absorção determinada pela referida lei e que detenha a condição de efetivo,
inclusive a obtida nos termos do inciso 1 do art. 7 0 da Lei n° 10.254, de 20 de
julho de 1990, fica assegurado posicionamento em carreira dos serviços
auxiliares do Tribunal de Contas ou do órgão da administração pública
estadual em que preste serviços por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, na
forma de regulamento específico.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor de que trata o "caput"
observará o disposto nos § 1 0 , 20 e 30 do art. 60 da Lei n° 10.254, de 1990, e
o tempo de serviço público prestado pelo servidor.".

Sala das Reuniões, ide maio de 1998.
Gil Pereira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto a Emenda n° 3, do Deputado Gil Pereira. Nos termos
do § 20 do art. 195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência vai
devolver o projeto e a emenda à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.046196, do Deputado José
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Bonifácio, que autoriza a COPASA-MG e a CEMIG a celebrarem convênios
com entidades de natureza filantrópica, com o objetivo de melhorar o
atendimento das populações carentes. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina por sua
aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.068196, do Deputado Gil
Pereira, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta,
ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Agropecuária, com a Emenda n° 2, que apresenta,
ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.114197, do Deputado Raul
Lima Neto, que toma obrigatória a existência de instalações sanitárias de uso
gratuito para os passageiros em terminais rodoviários e pontos de parada de
ônibus intermunicipais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Direitos e Garantias
Fundamentais e de Defesa do Consumidor opinam por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 10 tumo, do Projeto de Lei n° 1.290197, do Deputado José
Militão, que dá nova redação ao art. 74 da Lei n o 11.406, de 2811194, que
trata da pensão a que têm direito os dependentes dos antigos guardas-civis e
fiscais de trânsito. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°1.290/97

Dá nova redação ao art. 74 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 74 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Ar[. 74 - As pensões devidas pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis e

Fiscais de Trânsito ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração e corresponderão à totalidade do
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valor atualizado da remuneração atribuída ao servidor à época do seu
falecimento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 1997.
Marcos 1-lelénio
Justificação: A modificação proposta no texto original do Projeto de Lei n°

1.290197 objetiva exclusivamente a fazer correções de ordem técnica para o
aperfeiçoamento da proposição.

Com efeito, a redação apresentada tem o mérito de corrigir o nome oficial
da entidade em destaque no projeto, bem como de deixar mais clara a
intenção do autor de garantir a percepção da pensão integral pelas viúvas
dos ex-guardas-civis e ex-fiscais de trânsito.

Deve-se destacar, aliás, que a iniciativa em tela é absolutamente oportuna,
indo ao encontro de histórico anseio das pensionistas da CBGC qual seja o
de receber uma pensão equivalente aos salários ou às aposentadorias de
seus falecidos maridos. Conhecemos de perto o problema, pois temos vasto
contato com a situação dramática vivida por muitas famílias dos ex-guardas-
civis, algumas das quais ainda vivendo da miserável pensão oriunda da Lei
Estadual n° 552.

Cremos que a questão deverá ser conigida de forma eficaz a partir da
aprovação deste projeto. Ressaltamos, ainda, o trabalho incansável da
direção da Caixa Beneficente, que, na ausência do Estado, tem cumprido um
importante papel de auxílio a essas pensionistas.

Lembramos, finalmente, que chegamos a discutir com as principais
lideranças ligadas aos ex-guardas-civis e às pensionistas a respeito do
projeto em epígrafe. Todos com quem discutimos, especialmente o
Presidente da CBGC, Sr. Austregésilo Neves, demonstraram uma posição
favorável â aprovação da proposta do nobre colega, Deputado José Militão.
Trata-se, afinal, de medida que, sem acarretar impacto financeiro relevante
para o tesouro estadual, representa grande beneficio para as pensionistas
atingidas, razão pela qual acreditamos na integral acolhida do projeto nesta
Casa.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentado ao projeto o Substitutivo n° 1, do Deputado Marcos Helênio. Nos
termos do § 20 do art. 195 da Resolução n°5.065, de 1990, a Presidência vai
devolver o projeto e o substitutivo à Comissão de Administração Pública,
para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.301197, do Deputado
Geraldo Rezende, que cria o Programa Estadual de Financiamento ao
Educando. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
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projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com as Emendas
n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Educação, e 3 a
5, que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o
Deputado Gemido Rezende.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o Projeto de Lei n° 1.301197, de nossa autoria, cila o Programa
Estadual de Financiamento ao Educando - PROEFE. Gostaria de colocar
aqui as razões que nos levaram a elaborar um projeto dessa natureza.
Começarei citando a minha região, o Triângulo. A nossa cidade, Uberlândia,
tem uma universidade federal. A cidade vizinha, Uberaba, também tem uma,
além de outras particulares, assim como Uberlândia possui a UNIT, uma
faculdade privada. A uma hora e meia da cidade, a cerca de 100km, temos a
cidade de ltuiutaba, que também possui faculdade privada, assim como
Araguari, a 28km de Uberlândia, e Patos de Minas. Enfim, o Triângulo tem
diversas faculdades que pertencem à iniciativa privada e que, portanto, são
pagas. A nova lei para a educação em nível nacional atingiu as cidades,
tirando da escola privada diversos alunos, que não têm condições de
continuar os seus estudos a não ser através de um programa de
financiamento pelo Governo ou por outras fontes. Nos países do Primeiro
Mundo, as empresas financiam esse estudo. Nos Estados Unidos, no
Canadá e em diversos países da Europa, isso é normal: as empresas
financiam os estudantes. Sendo assim, fizemos esse projeto, que, além de
permitir maior atenção por parte do Governo àquele que realmente quer
estudar, não vai causar nenhum dano financeiro ao Estado. Muito pelo
contrário, ele ajudará o Estado, pois é uma forma de o Governo emprestar o
seu dinheiro, como na agricultura: empresta-se o dinheiro, o agricultor lavra
a terra, planta, colhe e, depois, paga. Com o PROEFE, ocorre o mesmo, pois
ele estará adubando o homem do futuro, fortificando-o, dando-lhe atenção.
Evidentemente, depois de formado, o Governo começará a receber de volta
o dinheiro investido naquele ser humano. Sendo assim, esse é um projeto
absolutamente viável do ponto de vista econômico, pois não dependerá de
muito dinheiro e, quando começar o retomo, vai se autofinanciar. Portanto,
esse é um projeto claro, absoluto, muito melhor que o da área federal, o de
crédito educativo, porque este limita valores, limita o número de créditos que
são dados às faculdades particulares, e o PROEFE, não. Todo aluno do
Estado de Minas Gerais será atendido por ele. E a vantagem que levaríamos
também com sua concretização é que, além de estarmos com um programa
melhor que o de crédito educativo, da área federal, estaríamos saindo na
frente de todos os Estados da Federação. Não conheço nenhum Estado
brasileiro que tenha esse tipo de programa para o aluno que não tem
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condição de estudar a não ser com um financiamento do Estado. Então, Sr.
Presidente, o projeto, sem sombra de dúvida, pretende comprometer o poder
público com a educação, não só em nível médio, mas também em nível
superior. Ele compromete o poder público com esses dois segmentos
importantes da educação mineira.

Como disse no inicio, a oferta de vagas das escolas mineiras, em relação à
demanda, é irrisória. Nós temos nos dois níveis, no médio e no superior, uma
defasagem grande: a oferta de vagas é menor que a demanda. Se eu for
fazer uma pesquisa com relação a isso, é provável até que ela diga o
contrário. Por que ela diria o contrário? Porque o aluno não tem condição de
estudar na escola pública, às vezes por falta de vaga, às vezes por falta de
condição financeira para freqüentar mesmo uma escola pública. Dada a
situação do povo brasileiro na atualidade, os pais de alunos, hoje, na faixa
etária de 35 a 45 anos, estão em grande parte desempregados, sem renda
para manter seu filho até numa escola pública, para pagar a passagem de
ida e volta, o lanche, o material escolar necessário, enfim, aquelas despesas
básicas das quais o pai de aluno não tem como fugir para manter seu filho
na escola. Então, tudo isso é que me leva, realmente, a acreditar muito na
aprovação desse projeto pelos meus companheiros, meus pares desta Casa,
e me leva a contar como certa a sanção do Governador Eduardo Azeredo,
porque tenho a certeza de que ele vai entender o nosso projeto, vai ver que
ele é muito benéfico ao Estado e vai ao encontro de sua intenção, que é,
realmente, a de dar uma educação de qualidade ao mineiro, de um modo
geral.

Então, Sr. Presidente, acho que nada mais justo que o Estado colaborar
com o financiamento, que é reembolsável - conforme as possibilidades da
parte financiada-, para que os alunos possam fazer o seu curso e, depois de
formados, pagá-lo, naturalmente exercendo a sua profissão liberal ou até
mesmo com emprego - de uma forma ou de outra, recolher de volta ao
Estado o dinheiro, e o programa vai se autofinanciar. Então, entra na roda e
começa a beneficiar toda a sociedade mineira, os mineiros de todos os
quadrantes do Estado.

Baseado nessas explicações,
quero pedir aos companheiros, aos ilustres Deputados que compõem esta

Casa Legislativa, que nos ajudem na aprovação desse projeto e também
fazendo comentários, a fim de que isso chegue até o Governador Eduardo
Azeredo, para que ele tenha a sensibilidade de sancionar esse projeto que
julgamos excelente para o momento atual, para quem vai precisar de estudar
em Minas Gerais. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.
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Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no i .403/97, do Deputado

Ibrahim Jacob, que institui o Conselho Regional de Trânsito e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.403197

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Os Conselhos Regionais de Trânsito serão compostos pelos

seguintes membros não remunerados, considerados prestadores de
relevantes serviços à comunidade:

- 2 (dois) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Secretário
de Estado da Segurança Pública;

II - 1 (um) representante da Câmara de Vereadores do município sede do
Conselho;

III - 1 (um) representante do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais;

IV - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de
Minas Gerais;

V - 1 (um) representante de associação de bairro representativa do
município do respectivo Conselho Regional;

VI - 1 (um) representante de entidade civil local, representativa dos
condutores profissionais de veículos.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Ajalmar Silva
Justificação: O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG, responsável pela construção e pela conservação
de estradas, além de gestor do transporte coletivo íntermunícipal de
passageiros, é órgão que deverá ser representado nos Conselhos Regionais
de Trânsito.

Por sua importância e experiência, com representantes em todos os
municípios de Minas Gerais, por meio de suas coordenadorias regionais, o
DER-MG poderá contribuir de forma efetiva para que os Conselhos
Regionais de Trânsito atinjam seus objetivos.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto a Emenda n° 2, do Deputado Ajalmar Silva. Nos
termos do § 20 do art. 195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência vai
devolver o projeto e a emenda à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.473197, do Deputado
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Wanderley Ávila, que dispõe sobre a quitação do crédito tributário no caso
que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua rejeição. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.544197, do Governador do
Estado, que cria o abono-permanência para o servidor público do Poder
Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Administração
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm â Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.544/97

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte § 30:
'Art. 1°- ......
§ 31 - Não incidirão sobre o abono os descontos referentes à contribuição

previdenciária e à contribuição complementar para a aposentadoria.".
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1995.
Gilmar Machado
Justificação: Como o abono não se incorporará ao vencimento para

nenhum efeito, nada mais justo que sobre ele não incidam os descontos
citados.

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Os proventos dos servidores que optarem pela percepção do

abono serão calculados com base na legislação vigente à época em que
cumpriram os requisitos para obter a aposentadoria integral.'.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Gilmar Machado
Justificação: Embora seja aparentemente desnecessário reafirmar em lei

disposição constitucional, preferimos explicitar tal conteúdo para tranqüilizar
os servidores que decidirem não requerer a aposentadoria.

EMENDA N°4
Dê-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado, do

Tribunal de Contas e do Ministério Público que completar o tempo para
aposentadoria voluntária integral poderá ser concedido, a critério da
administração, e desde que o servidor não requeira sua passagem para a
inatividade, o abono-permanência, correspondente a 20% (vinte por cento)
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mensais incidentes sobre a remuneração, salvo trintenário, a contar do
primeiro dia subseqüente ao período aquisitivo da aposentaria.".

Sala das Reuniões, ide maio de 1998.
José Bonifácio
Justificação: A medida, que objetiva manter a qualidade do serviço com

redução de despesa de pessoal, deve ser implementada no âmbito de todos
os Poderes, não se restringindo apenas ao Poder Executivo.

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O disposto nesta lei será regulamentado no âmbito de cada

Poder, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.".
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
José Bonifácio
Justificação: Para que sejam efetivadas as disposições estabelecidas pela

norma legal, tomam-se necessárias regulamentações específicas, no âmbito
de cada Poder.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, o
Deputado Gilmar Machado apresentou as Emendas n

o
s 2 e 3, e o Deputado

José Bonifácio apresentou as emendas n
o
s 4 e 5. Nos termos do § 20 do art.

188 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto e as
emendas à Comissão de Administração Pública para receber parecer.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.546197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças e a estrutura
orgânica da Secretaria da Fazenda e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1 e
2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Justiça, 3 e 4, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nos  e 4, da Comissão de Administração Pública, 5
e 6, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.546/97
EMENDA N°7

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As microempresas que faturam até R$30.000,00 (trinta mil reais)

por ano recolherão aos cofres públicos, mensalmente, a importância de
R$15,00 (quinze reais).r.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
José Bonifácio

EMENDA N°8
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Acrescente-se ao art. 18 da Lei n° 6.762, de 23112175, o seguinte § 20,

passando o atual parágrafo único a constituir o seu § 10:
"§ 20 - Vencimento, exclusivamente para os efeitos definidos no parágrafo

único do art. 1 0 da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de 1987, é o valor
mensal atribuído ao servidor, conforme estabelecido no 'caput' deste artigo,
acrescido da gratificação de que trata o art. 20, 1, desta lei.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
José Militâo
Justificação: A Lei n° 9.532, que dispõe sobre a remuneração de cargo de

provimento em comissão para fins de apostilamento e aposentadoria, institui,
conforme parágrafo único do art. 1 0, a titulo de vantagem pecuniária, espécie
de apostilamento proporcional para o funcionário que contar com mais de
quatro e menos de dez anos de exercido em cargo em comissão.

Ocorre que, ao instituir-se o apostilamento proporcional, altera-se a
expressão "remuneração", conforme o "caput" do artigo, para "vencimento",
fazendo-se com que os funcionários regidos pela Lei n° 6.762, de 23112/75,
cuja maior parcela salarial é a gratificação de que trata o art. 20, 1, dessa lei,
sejam sobremaneira prejudicados.

Visa a emenda, assim, definindo o vencimento dos funcionários regidos
pela Lei n° 6.762, a proporcionar integralmente a esse importante segmento
do funcionalismo os benefícios do apostilamento proporcional.

Em face do exposto e tendo em vista a justiça e a oportunidade da
proposta, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA N°9
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica assegurado aos Fiscais de Tributos Estaduais e aos Agentes

Fiscais de Tributos Estaduais o direito a porte especial de arma.".
Sala das Reuniões, ide maio de 1998.
José Militão
Justificação: A atividade de fiscalização é, notoriamente, uma atividade de

risco, expondo muitas vezes o agente a conflitos inevitáveis. O porte de
arma, assim, toma-se necessário e pode oferecer mais segurança ao
funcionário.

Esta emenda visa a garantir o direito de porte de arma ao fiscal; por sua
oportunidade, contamos com o apoio de nossos nobres pares à sua
aprovação.

EMENDA N°10
Acrescente-se ao art. 21 os seguintes parágrafos:
"Art. 21 - .............
§ 1 0 - 0 Conselho de Administração do BDMG terá, entre seus membros,
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um Diretor representante dos servidores, com direito a voz e voto e por estes
eleito livremente.

§ 20 - Ao Diretor representante dos servidores caberá promover e
incentivar a participação dos servidores na melhor gestão da empresa.

§ 30 - No prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta lei, deverá
ser realizada eleição para a escolha do Diretor representante dos servidores
através de processo eleitoral direto.

§ 40 - Os candidatos deverão efetuar o registro na Junta Eleitoral,
designada pela diretoria do BDMG, observados os seguintes requisitos:

- ter acima de 5 (cinco) anos de vínculo empregaticio;
II - apresentar ficha cadastral sem ocorrências;
III - não ter tido punição no BDMG nos últimos 5 (cinco) anos.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: A emenda visa a aperfeiçoar a participação dos empregados

na instituição financeira remanescente do Estado de Minas Gerais, aplicando
o disposto no au. 241 da Constituição Estadual, o qual determina que o
Conselho Diretor de cada instituição financeira estadual terá, entre seus
membros, um Diretor representante dos servidores, com direito a voz e voto
e por estes eleito livremente. Devido à importância do BDMG para o
financiamento das pequenas e médias empresas, para os setores rural e
industrial, o Banco do Povo e a modernização das Prefeituras, é necessário
que o Conselho de Administração do Banco tenha, entre seus membros, um
representante de seus empregados, para modernizar e democratizar ainda
mais a sua administração.

EMENDA N°11
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica

o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R$559.170,00
(quinhentos e cinqüenta e nove mil cento e setenta reais).".

Sala das Reuniões, ide maio de 1998.
Ajalmar Silva
Justificação: Esta emenda visa â abertura de crédito suplementar para que

possam ser implementadas as disposições estabelecidas na proposição.
EMENDA N°12

Inclua-se o seguinte parágrafo único no art. 14:
Art. 14- ......

Parágrafo único - Os cargos de Supervisor Fazendário de que trata o inciso
1 deste artigo serão extintos com a vacância, após identificação pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
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Ajalmar Silva

EMENDA N°13
Inclua-se onde convier
"Art. .... - As funções setoriais e seccionais com denominação de auditoria

ou de controle interno, constantes na estrutura orgânica dos órgãos e das
entidades da administração estadual, subordinam-se tecnicamente à
Superintendência Central de Auditoria Operacional da Secretaria de Estado
da Fazenda?.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Ajalmar Silva
Justificação: A emenda, ao estabelecer a subordinação técnica das

funções de auditoria e controle interno da administração estadual à
Superintendência Central de Auditoria Operacional da Secretaria da
Fazenda, visa à coerência administrativa e à uniformidade de procedimentos
com relação a funções análogas na administração pública estadual.

EMENDA N°14
Acrescente-se o seguinte art. 19, renumerando-se os demais:
"Art. 19 - A Secretaria de Estado da Fazenda deverá promover,

anualmente, no mês de janeiro, levantamento do quantitativo de cargos
preenchidos e vagos das classes de Fiscal de Tributos Estaduais e Agente
Fiscal de Tributos Estaduais, a fim de se avaliar a necessidade da realização
de concurso público para o provimento de cargos vagos.

§ 1 0 - O Poder Executivo promoverá concurso público para provimento de
cargos da classe de Fiscal de Tributos Estaduais e Agente Fiscal de Tributos
Estaduais sempre que o quantitativo de cargos vagos, apurados na forma
deste artigo, for superior a 5% (cinco por cento) do total de cargos previstos
para as respectivas classes.

§ 20 - Fica vedada a realização de concurso público para preenchimento de
cargos da classe de Fiscal de Tributos Estaduais - FTE - enquanto não se
esgotarem todas as nomeações relativas às vagas atualmente existentes e
também às apuradas em janeiro de 1999, na forma deste artigo, devendo
elas serem preenchidas pelos candidatos no último concurso público
realizado para o cargo a que se refere este parágrafo.

§ 30 - Fica prorrogada a vigência, por 2 (dois) anos, do concurso público a
que se refere o parágrafo anterior.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Maria José Haueisen

EMENDA N°15
Dê-se ao parágrafo único do art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19- .....................
Parágrafo único - 0 Poder Executivo promoverá concurso público para
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provimento de cargos das classes de Fiscal de Tributos Estaduais e Agente
Fiscal de Tributos Estaduais sempre que o quantitativo de cargos vagos,
apurados na forma deste artigo, for superior a 5% (cinco por cento) do total
de cargos previstos para as respectivas classes.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Péricles Ferreira
Justificação: A emenda se justifica, tendo em vista a ocorrência de erro

material na redação original, que objetiva introduzir um "gatilho" para a
abertura de concurso público sempre que o número de cargos vagos for
superior a 5% do total de cargos. Tal providência é importante,
especialmente na atual conjuntura, uma vez que manterá a reposição
gradual da força de trabalho, com reflexo positivo na arrecadação.

EMENDA N° 16
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. .... - Aos funcionários mencionados no art. 13 da Lei n° 8.798, de 30

de abril de 1985, aposentados após a vigência da Lei n° 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, aplica-se o disposto no art. 4 0 da Lei n° 10.276, de 19 de
setembro de 1990.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1996.
José Militão
Justificação: A Lei n° 10.276, de 1919190, estabelece distinção

inconstitucional entre os Fiscais de Tributos Estaduais e Agentes Fiscais de
Tributos Estaduais aposentados antes da Lei n° 6.762, de 23112175, e os
funcionários das mesmas classes que se aposentaram após essa data.

O § 1 0 do art. 40 da Lei n° 10.276 assegura a Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - GEPI - aos citados funcionários aposentados
anteriormente à vigência da Lei n° 6.762, excluindo os Fiscais de Tributos
Estaduais e Agentes Fiscais de Tributos Estaduais aposentados após essa
data, sem nenhum apoio legal.

Com o objetivo de corrigir tamanha injustiça e ilegalidade de que foram
vítimas, os referidos aposentados, com base no "caput" do art. 50 e no art.
40, § 40, da Constituição da República, ratificados pela Constituição do
Estado, requereram à Secretaria da Fazenda, no dia 1315191. a correção de
tal distorção.

A Secretaria, com base em incontroverso parecer de sua assessoria
jurídica, de conformidade com o parecer do consagrada constitucionalista
Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho, e, ainda, da jurisprudência uniforme
dos Tribunais, reconheceu, de forma expressa e induvidosa, a legitimidade
do pleito dos funcionários. Tal parecer, por determinação do Secretário, foi
encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, que, também favorável aos
funcionários prejudicados, opinou por ser redigido novo diploma legal
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corrigindo a injustiça. O ex-Procurador-Geral do Estado Dr. Kudare
Gonçalves Carvalho remeteu o expediente à Secretaria, para a providência
recomendada.

A Secretaria, em perfeita sintonia com a Procuradoria-Geral do Estado,
encaminhou a minuta do projeto de lei, objetivando corrigir a injustiça e
resguardar o princípio da legalidade. O projeto, que recebeu o no 637191, foi
encaminhado a esta Casa pelo então Governador do Estado, Dr. Hélio
Garcia, que, na sua mensagem, assim se expressou em relação ao § 1 0 do
art. 40 da Lei n° 10.276, de 1919190, que prejudicou esses funcionários: "...
deixa de observar o critério de justiça e legitimidade, porquanto a sua
aplicação implica resultados não condizentes com nosso ordenamento
jurídico e contrários ao próprio texto constitucional".

A vista da mensagem governamental, também reconhecedora do direito
dos signatários, a egrégia Assembléia Legislativa, sem nenhum voto
contrário, aprovou o mencionado projeto, que se converteu na Proposição de
Lei n°11.362.

Entretanto, por motivos outros, o Governador Hélio Garcia opôs veto aos
arts. 1 0 e 30 da mencionada proposição de lei, o qual foi mantido pela
Assembléia Legislativa.

Consideramos a reivindicação desses funcionários justa e legal. Assim,
apresentamos esta emenda, com o objetivo de corrigir a referida ilegalidade,
restabelecendo-se o direito dos servidores, cassado pelo § 1 0 do art. 40 da
Lei n° 10.276, de 1919190. Pela justiça e oportunidade da emenda,
esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à sua aprovação.

EMENDA N° 17
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
"Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o

a	parágrafo único do art. 27 da Lei n°9.520, de 29 de dezembro de 1987, o art.o	20 da Lei Delegada n°3, de 30 de maio de 1985, e o ad. 10, da Lei Delegada
n° 14, de 28 de agosto de 1965.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
José Militão
Justificação: Esta emenda visa a suprimir expressamente o parágrafo

único do art. 27 da Lei n° 9.520, de 29112187, que dispõe que serão de
recrutamento amplo dois cargos de Assessor Especial. Ocorrendo a
supressão do mencionado parágrafo, os cargos passarão a ser de
recrutamento limitado. Essa alteração se deve à natureza das funções a
serem executadas, que exigem experiência e conhecimentos técnicos
específicos dos funcionários concursados e dos integrantes do quadro de
fiscalização, tributação e arrecadação.

Num momento em que a sociedade reclama por melhorias no trato com o
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bem público, o recrutamento de cargos comissionados da Secretaria da
Fazenda entre os seus técnicos vem oferecer ao Secretário melhor suporte
técnico e valorização do instituto constitucional do concurso público, primeira
investidura daqueles funcionários.

Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares à sua aprovação.

EMENDA N°16
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - A Secretaria de Estado da Fazenda deverá promover

anualmente, no mês de janeiro, levantamento do quantitativo de cargos
preenchidos e vagos das classes de Fiscal de Tributos Estaduais, Agente
Fiscal de Tributos Estaduais e de Assistente Técnico Fazendário, a fim de
avaliar a necessidade de realização de concurso público para provimento de
cargos vagos.

Parágrafo único - O Poder Executivo promoverá concurso público para
provimento de cargos das classes de Fiscal de Tributos Estaduais, Agente
Fiscal de Tributos Estaduais e Assistente Técnico Fazendário, sempre que o
quantitativo de cargos preenchidos, apurados na forma deste artigo, for
inferior a 5% (cinco por cento) do total de cargos previstos para as
respectivas classes.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1996.
José Militão
Justificação: Visa esta emenda a incluir o Assistente Técnico Fazendário,

os Fiscais e os Agentes Fiscais de Tributos Estaduais entre as classes que
são anualmente avaliadas quanto à necessidade de realização de concurso
público para provimento dos cargos vagos.

É inconcebível que se discrimine o cargo de Assistente Técnico
Fazendário, no momento em que se procura reformular e reestruturar o
Sistema Estadual de Finanças, deixando pesar sobre seus ocupantes o fardo
e a idéia de carreira em extinção. Se o que se pretende com a reformulação
proposta é oferecer à Secretaria da Fazenda condições de ação ágil e
compatível com o Estado moderno, não se justifica a exclusão desse cargo.

Em face do exposto e tendo em vista a justiça e a oportunidade da
proposta, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA N°19
Inclua-se no Capitulo V, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. ..... - As atividades gerenciais da Secretaria de Estado da Fazenda

organizar-se-ão sob a forma de Comitês Gerenciais e Comitês Setoriais, cuja
composição e funcionamento serão regulamentados por lei.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
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Gilmar Machado

EMENDA N°20
Dê-se à alínea "b" do inciso XVI do art. 6 0 a seguinte redação:
"Art. 6°- .................
XVI	 ..............
b) Diretoria de Auditoria;".
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Gilmar Machado

EMENDA N°21
Inclua-se, onde convier:
'Art. .... - As unidades administrativas setoriais e seccionais denominadas

'Auditoria' ou 'Controle Interno', constantes na estrutura orgânica dos órgãos
e entidades da administração estadual, passam a ter subordinação
administrativa direta ao respectivo titular do órgão ou entidade e
subordinação técnica à Superintendência Central de Auditoria Operacional
da Secretaria de Estado da Fazenda.

Parágrafo único - A denominação das unidades administrativas
mencionadas no 'caput' deste artigo conterá obrigatoriamente a expressão
'Auditoria Operacional'."

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1996.
Gilmar Machado

EMENDA N°22
Suprima-se o art. 90, renumerando-se os seguintes.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto 16 emendas. O Deputado José Bonifácio
apresentou a Emenda n° 7; o Deputado José Militão apresentou as Emendas
n°s 8, 9 e 16 a 18; o Deputado Ronaldo Vasconcellos apresentou a Emenda
n o 10; o Deputado Ajalmar Silva apresentou as Emendas n°s 11 a 13; a
Deputada Maria José Haueisen apresentou a Emenda n° 14j o Deputado
Péricles Ferreira apresentou a Emenda n° 15; o Deputado Gilmar Machado
apresentou as Emendas n°s 19 a 22. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e as emendas à
Comissão de Administração Pública, para receber parecer.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.609198, do Governador do
Estado, que substitui o Anexo 1 da Lei n° 12.729, de 30112197, que altera a
Lei n° 6.763, de 26112/75, que consolida a legislação tributária do Estado e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°5 1 a 3, que apresenta. A
Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovação com as
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Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Justiça, e 4 a 6, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Justiça, e 4 a 6, da Comissão de
Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N°1.609/96

SUBSTITUTIVO N°1
Extingue a taxa judiciária e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica extinta a taxa judiciária incidente sobre ação ou processo

judicial, contencioso ou administrativo, ordinário, especial ou acessório,
ajuizado perante qualquer juízo ou tribunal.

Art. 20 - Acrescente-se ao inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, a seguinte alínea:

'Ad. 12- .....................

15% (quinze por cento) nas operações de fornecimento de energia
elétrica para consumo residencial'.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a alínea
"g.2" do art. 12 e o Capitulo III do Titulo IV do Livro l da Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1975, e o art. 4 0 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de
1997.

Ad. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: A cobrança da taxa judiciária é inconstitucional, já que tem

por base de cálculo o valor da ação judicial, pela qual o usuário dos serviços
forenses já paga custas processuais. Constitui, pois, bitributação a cobrança,
pelo mesmo serviço público, de duas taxas remuneratórias. A própria OAB-
MG, por meio do Conselho Federal, propôs a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 1.772-1, perante o Supremo Tribunal Federal,
pedindo seja decretada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que
prevêem a cobrança da taxa judiciária.

Propomos, também, a redução da alíquota de 30% para 15% do ICMS
sobre o fornecimento de energia elétrica para consumo residencial, visando
corrigir a distorção atualmente existente com tal incidência.

Pela relevância da matéria, contamos com a aprovação deste substitutivo
por todos os colegas da Casa.

SUBSTITUTIVO N°2
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam revogados os § 1 0 e 20 da Lei n° 6.763, de 26112175, com a
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redação dada pelo art. 1 0 da Lei n° 12.729, de 30112197, e sua Tabela J,
referida no art. 104 da Lei n o 6.763, de 1975, alterada pela Lei n° 12.729, de
1997, bem assim a Tabela A do item 1 e as Tabelas C e D do item 2, com a
redação dada pela Lei n°12.732, de 30112197.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n°

1.609198, que nada mais é do que o reconhecimento do Poder Executivo em
relação ao erro que cometeu no fim de 1997, quando sancionou lei aprovada
por esta Casa alterando substancialmente os valores das custas processuais
e da taxa judiciária cobrados no âmbito do Estado.

O aumento foi tão exorbitante que a OAB-MG impetrou junto ao Supremo
Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, cuja medida
cautelar foi deferida pelos membros daquela Corte por unanimidade.

Enquanto o STF apreciava a ação direta de inconstitucionalidade,
continuava em tramitiação o Projeto de Lei n° 1.609198. Agora, com o
julgamento da ação, a medida mais prudente por parte do Legislativo mineiro
seria retirar de tramitação o projeto, que na verdade não deixa de ensejar
aumento das taxas, comparativamente ao que se aplicava antes da vigência
das Leis n°s 12.729 e 12.732.

Ao prosseguir na apreciação do supracitado projeto, que, repita-se,
representa aumento considerável das custas judiciais e da taxa judiciária,
não há dúvida de que o Legislativo mineiro está desafiando a decisão do
Supremo Tribunal Federal.

Nosso substitutivo tem o propósito de compatibilizar a legislação mineira,
no que diz respeito às custas processuais e à taxa judiciária, à decisão
unânime do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos das duas
leis, que, conforme já havíamos denunciado, representavam relevante carga
tributária para os jurisdicionados. Já alertávamos que o aumento prejudicaria
sobremaneira o acesso do cidadão à justiça.	 -

Diante desses fatos, conclamamos nossos pares para que dêem apoio ao
nosso projeto.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.609198
EMENDA N°7

Acrescente-se onde convier:
«Ad. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas

parcelamento de crédito tributário formalizado até 31 de dezembro de 1997,
inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, em até 100
(cem) parcelas mensais, com juros de 1% (um por cento) ao mês.
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Parágrafo único - O disposto no caput" deste artigo não implica

pagamento de multa moratória ou isolada.".
Sala das Reuniões? de maio de 1998.
Ajalmar Silva
Justificação: As cooperativas em atuação no Estado, sobretudo as de

produtores rurais, enfrentam atualmente preocupante situação financeira, daí
porque a concessão de parcelamento dos seus débitos para com a Fazenda
Pública, em até 100 parcelas mensais, com perdão de multas, viabilizará a
quitação de seus débitos em curto prazo, contribuindo para o aumento
imediato da arrecadação estadual.

Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA N°8
Acrescente-se onde convier:
"Art...... O inciso V do art. 103 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 103- .................................
V - O inventário e o arrolamento, desde que não excedam ao limite de

25.000 (vinte e cinco mil) UFIR5.".
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Ajalmar Silva
Justificação: Esta emenda objetiva dar maior clareza de redação, tal como

se observa analogamente na Lei n° 12.427, de 1996, com a finalidade de
tomar a interpretação da norma legal mais precisa, evitando dúvidas por
parte de advogados, Promotores e mesmo da Fazenda Pública e,
principalmente, cerceando a ocorrência de prejuízos ao cidadão.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentados ao projeto os Substitutivos n° 1, do Deputado Marcos
Relênio, e n° 2, do Deputado Anderson Adauto, e as Emendas n°s 7 e 8, do
Deputado Ajalmar Silva. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento
Interno, a Presidência encaminha o projeto com os substitutivos e as
emendas á Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 278195, do Deputado João
Leite, que define medidas para combate ao tabagismo no Estado e proíbe o
uso de cigarro e similares nos locais que estabelece. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos;
encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.189197, do Deputado Bilac
Pinto, que acrescenta parágrafo único ao art. 53 da Lei n° 11.404, de
2611194. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na
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forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos; encerra-se a discussão.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.333197, do Deputado Marcos
Helênio, que determina a inclusão de estudos sobre educação para o
consumo no ensino de 1 0 e 20 graus e dá outras providências. A Comissão
de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos; encerra-
se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.512197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina o
imóvel que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.512/97

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de 5 (cinco) anos a contar do ato da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.".

Sala das Reuniões, 7 de maio de 1998.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi

apresentado ao projeto a Emenda n° 1, do Deputado Gilmar Machado. Nos
termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será votada
independentemente de parecer.

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

«quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 8, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.	 -

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 815198 -
Presidência do Deputado Jorge Hannas

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patnis - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Jorge Hannas - José

Braga - José Henrique - Marco Régis - Olinto Godinho - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcísio Henriques - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Jorge Hannas) - As 9h15min, a lista de
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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 11, às 20 horas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.590197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe proíbe
o uso e a comercialização dos agrotóxicos à base das substâncias que
discrimina e dá outras providências.

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo' de 30112197 e distribuída
a esta Comissão para o exame de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.590197 contraria o ordenamento jurídico, como a

seguir demonstraremos.
O art. 1 0 da proposição proíbe, no Estado, a produção, o uso e a

comercialização de agrotóxicos que contenham, em sua composição,
alguma das seguintes substâncias: triadimenol, triazol, disulfoton, picloram,
endosulfan e paration metílico.

O uso de produtos agrotóxicos afeta a saúde e o meio ambiente, matérias
sobre as quais legislam, concorrentemente, a União, os Estados membros e
o Distrito Federal, em face do disposto no art. 24 da Constituição Federal,
inclusive no que diz respeito à produção e ao consumo.

Em se tratando de competência concorrente, cabe à União editar normas
gerais e aos Estados, suplementá-las. Na falta de normas gerais, os Estados
podem exercer a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades. Ressalte-se, no entanto, que a superveniência de lei federal
sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrária.	 -

As normas gerais editadas pela União não podem ser contrariadas pelos
Estados membros, assim como a União não pode invadir a esfera de
competência do Estado. Ocorrendo qualquer uma dessas situações, há
inconstitucionalidade.

A Lei Federal n°7.802, de 11/7/89, regulamentada pelo Decreto n°98.816,
de 1111190, veicula as normas gerais sobre os produtos agrotóxicos. Os arts.
30 a 50 dessa lei estabelecem os requisitos para que os produtos agrotóxicos
possam ser produzidos, exportados, importados, comercializados e
utilizados. Dispõem, ainda, que o registro de agrotóxicos pode ser cancelado
ou impugnado.
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O cancelamento de registro de agrotóxico está condicionado ao

encaminhamento de pedido ao órgão competente, contendo informações
toxicológicas sobre contaminação ambiental e alterações do comportamento
genético provocadas pelo produto, bem como sobre seus efeitos sobre o
mecanismo hormonal, com base em estudos e exames laboratoriais de
responsabilidade da entidade impugnante. A legitimidade para requerer o
cancelamento do registro de agrotóxico e afins é dada apenas a entidades de
classe representativas de profissões ligadas ao setor aos partidos políticos
com representação no Congresso Nacional e a entidades legalmente
constituídas para a defesa de interesses difusos relacionados à proteção do
consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais.

Recebido o pedido de cancelamento, o órgão federal notifica a empresa
responsável pelo produto registrado para que, dentro de um determinado
prazo, possa apresentar sua defesa. Somente depois de cumpridas essas
formalidades é que o órgão federal se pronunciará pelo deferimento ou
indeferimento da solicitação de cancelamento, publicando a decisão no
Diário Oficial da União.

Diante disso, verifica-se que a lei federal estabelece um procedimento
obrigatório para o cancelamento do registro e a retirada de circulação de
produtos agrotóxicos e afins. Sem sombra de dúvida, o projeto não leva em
conta esse procedimento, que tem caráter de norma geral, aplicável a todas
as unidades federadas, ao proibir, por meio de lei, a produção, o uso e a
comercialização das mencionadas substâncias, sem nenhum laudo técnico
que recomende a adoção de tal medida e sem se abrir oportunidade de
defesa à empresa responsável pelo produto registrado.

Sem contrariar as normas gerais da União quanto ao procedimento de
cancelamento de registro de produtos agrotóxicos, a Lei Estadual n° 10.545,
de 13112191, concede aos partidos políticos com assento nesta Casa
competência para requerer o cancelamento ou a impugnação do registro de
agrotóxico, seus componentes e afins, no cadastro estadual, em razão de
danos ao meio ambiente e à saúde humana e dos animais. Para tanto, o
pedido deverá ser formalizado por meio de petição dirigida à Secretaria de
Estado competente, acompanhado de laudo técnico firmado por, no mínimo,
dois profissionais habilitados na área de Biociências.

O art. 20 da proposição estabelece que o uso e a comercialização dos
agrotóxicos somente serão permitidos quando prescritos por engenheiro
agrônomo ou florestal. Sobre essa regra, cabem duas observações. Em
primeiro lugar, a legislação vigente, tanto federal quanto estadual, veda a
comercialização de produtos agrotóxicos e afins sem receituário expedido
por profissional legalmente habilitado. Assim, o dispositivo deve ser
considerado inócuo, já que esses profissionais estão habilitados para tanto.



202
Por outro lado, se o dispositivo for interpretado no sentido restritivo, ou seja,
somente a tais profissionais deve ser conferido o direito de prescrever
receituário de agrotóxicos, entendemos que a regra contraria o art. 22, XVI,
da Constituição da República, porque a competência para legislar sobre
condições para o exercício de profissões é da alçada privativa da União.
Veja-se que o art. 51 do Decreto Federal n° 98.816, de 1990, considera
legalmente habilitado para prescrever receituário de agrotóxicos o
profissional que possua, no mínimo, formação técnica de nível médio ou de
20 grau na área de conhecimentos relacionada com a matéria e seja inscrito
no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

O art. 30 do projeto dispõe que o empregador contratante de profissionais
manipuladores e aplicadores de agrotóxicos é co-responsável pela
ocorrência de intoxicação humana ou animal e pela contaminação do meio
ambiente decorrentes de seu uso.

Em primeiro lugar, não se tem clareza de que responsabilidade o art. 30
está tratando, isto é, se a civil, a administrativa ou a criminal. Parece-nos
que a hipótese cogitada é a da co-responsabilidade civil do empregador em
face dos atos praticados por seus contratados profissionais manipuladores e
aplicadores de agrotóxicos que ocasionaram intoxicação humana ou animal
ou contaminação do meio ambiente. Em segundo lugar, a co-
responsabilidade, isto é, a imputação de responsabilidade a duas ou mais
pessoas para reparação de dano causado, precisa ser mais bem explicitada.
Partimos do entendimento de que a co-responsabilidade tal como concebida
tem como destinatários o empregador e os profissionais manipuladores e
aplicadores de agrotóxicos. Se assim não for, não há que se falar em co-
responsabilidade, mas tão-somente em responsabilidade do empregador.
Para fins de análise do ad. 3 0 da proposição, estamos admitindo a hipótese
de responsabilização civil tanto do empregador quanto dos profissionais
manipuladores e aplicadores de agrotóxicos.

Esse artigo da proposição contraria a Constituição da República, já que a
responsabilidade civil é matéria de competência privativa da União, nos
termos do seu art. 22, 1.

A responsabilidade civil pela poluição ou pela degradação ambiental é
disciplinada pelo art. 14, § 1 0, da Lei Federal n° 6.938, de 1981, nos
seguintes termos:

"Art. 14- .......
§ 1 0 - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade, O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
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meio ambiente.".

A lei ambiental assume, portanto, o princípio da responsabilidade objetiva
pelo dano ecológico. Como se sabe, na responsabilidade fundada na culpa, a
vítima tem que provar não só a existência do nexo entre o dano e a atividade
danosa, mas também e especialmente a culpa do agente. Na
responsabilidade objetiva por dano ambiental, basta a existência de dano e
nexo com a fonte poluidora ou degradadora.

HeIli Alves de Oliveira, citado por José Afonso da Silva, imputa a
responsabilidade objetiva pelo dano causado ao meio ambiente somente ao
proponente do projeto objeto do estudo de impacto e do RIMA. Segundo ele,
não obstante a Resolução n° 001166, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, responsabilizar tecnicamente a equipe multidisciplinar habilitada,
não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto, pelos
resultados apresentados, a responsabilidade objetiva perante a
administração e terceiros pelos danos causados ao meio ambiente é do
proponente do projeto, porque a equipe age na qualidade de contratada e só
responde perante o proponente por via de direito de regresso. Essa mesma
posição é sustentada pelo jurista ambientalista Paulo Affonso Leme
Machado.

Logo, os profissionais manipuladores e aplicadores de agrotôxicos não
podem responder pelos danos causados ao meio ambiente nas mesmas
condições do empregador. O empregador responde independentemente da
existência de culpa, é a responsabilidade objetiva. Já os profissionais
manipuladores e aplicadores contratados respondem perante o empregador,
desde que se prove a sua culpa, por negligência, imprudência ou imperícia, -
ou dolo, por via de direito de regresso, que assiste ao empregador, seja
público ou privado.

Registre-se, por oportuno, que o Código Civil estabelece no art. 1.521,111,0
seguinte: "Art. 1.521 - São também responsáveis pela reparação civil: III - o
patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele (art. 1.522)".

Já o art. 14 da lei federal de agrotóxicos estabelece que as
responsabilidades administrativas, civil e penal pelos danos causados ã
saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, a
comercialização, a utilização e o transporte não cumprirem o disposto na lei
federal e na sua regulamentação e nas legislações estaduais ou municipais,
caberão ao profissional, quando comprovada receita errada, com o
receituário; ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo
receituário ou em desacordo com a receita; ao registrante que, por dolo ou
por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas; ao produtor
que produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes
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no registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda e ao
empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos
na produção, na distribuição e na aplicação dos produtos.

O art. 40 do projeto proíbe os órgãos públicos estaduais de celebrarem
convênios e contratos com empresas que produzam ou comercializem as
substâncias objeto da proibição do art. 1 0. Na verdade, a análise desse artigo
está prejudicada, na medida em que o nosso entendimento sobre o art. 1 0 é
que ele não se coaduna com o ordenamento jurídico. Destarte, deixaremos
de examiná-lo por ser despiciendo, em face da inter-relação dos dois
dispositivos da proposição.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.590197.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Tarcísio Henriques , relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.642/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei n° 1.642198
altera a Lei n° 12.622, de 1997, que criou a Ouvidoria da Polícia do Estado
de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2013198, a matéria foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para
receber parecer.

Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a alterar a Lei n° 12.622, de 1997, que

criou a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais.
A Constituição Estadual, no inciso III, "e", do art. 66, determina que a

criação, a estruturação e a extinção de secretaria de Estado, órgão
autônomo ou entidade da administração indireta são matérias de iniciativa
privativa do Governador do Estado.

Não resta dúvida de que o projeto de lei em exame contém vicio de
iniciativa. Alterar a estrutura da Ouvidoria de Policia, órgão autônomo, é
iniciativa privativa do Governador do Estado.

Ademais, um estudo mais aprofundado da proposição revela ilegalidade na
proposta de alteração do parágrafo único do art. 60 da Lei n° 12.622, de
1997. Determina a lei que as assessorias sejam preenchidas por indicação
do Ouvidor e posterior designação da autoridade administrativa à qual o
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servidor estiver vinculado. A mudança sugerida traz uma impropriedade
técnico-administrativa, caracterizando ingerência na competência de outro
Poder, ao determinar que o Ouvidor, representante de órgão autônomo, faça
designação de servidor pertencente a quadro de outro órgão. Dessa forma, o
dispositivo, como redigido na lei vigente, não carece de reforma.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.642/98
Sala das Comissões, 6 de maio de 1996.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Emiano Batista -

Sebastião Costa - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.658/98

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Nova Esperança de
Paracatu, com sede no Município de Paracatu.

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

Fundamentação
A Associação mencionada é sociedade civil com personalidade jurídica.

Tem por objetivo promover a assistência social, a beneficência e a
educação. Para tanto, realiza intercâmbio com associações congéneres ou
pessoas do Brasil e do exterior visando a empreender ações conjuntas para
minimizar o sofrimento humano.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.658198 na forma proposta.	 -
Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.664/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado lbrahim Jacob, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública o Movimento em Prol do Povo de Minas Gerais,
com sede no Município de Ipatinga.

Após ser publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição
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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, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo identificar e analisar as reivindicações

de seus associados que objetivam melhorar a qualidade de vida da
comunidade.

Atua, portanto, na área social, construindo creches e casas populares.
Por tais considerações, é justo outorgar-lhe o título declaratório de utilidade

pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .664198
na forma original.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.670/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise

propõe seja declarada de utilidade pública a Fratemidade Feminina da
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais - FFGLMMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação e apresentou-lhe a
Emenda n° 1.

Deve esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A maçonaria sempre atuou na sociedade de forma a buscar a verdade e o

progresso da humanidade pela ação pessoal de seus membros.
Por isso, as mulheres casadas ou viúvas de maçons fundaram, em

1618188, a instituição mencionada, com a finalidade de desenvolver
programas que busquem assegurar direitos sociais, tais como: fornecimento
de alimentação e assistência médica aos necessitados, atendimento a
grupos desamparados pela sociedade, reabilitação de pais, crianças e
adolescentes em situação de risco.

A aprovação deste projeto de lei, entendemos nós, motivará a realização
dessas importantes iniciativas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.670198
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com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 020 TURNO DO PROJETO DE LEI '4° 1.490197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe

propõe seja declarado de utilidade pública o Movimento Comunitário do
Bairro Novo Horizonte e Vila Sumidouro, com sede no Município de Ibirité.

Aprovada a matéria no 1 0 tumo, sem emendas, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 20 turno, conforme disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade em causa tem por objetivo o desenvolvimento do Bairro Novo

Horizonte e Vila Sumidouro.
As obras de infra-estrutura são executadas visando à melhoria da

qualidade de vida de toda a comunidade, depois de constatadas suas reais
necessidades.

No contexto social, atua para minimizar o sofrimento humano através do
combate à fome e à miséria, bem como para amparar a gestante, a criança e
os idosos.

Além dessas iniciativas, luta para proteger o meio ambiente, promovendo
atividades que evitem a degradação da natureza.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.490197 no 20 tumo, na forma original.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
Wilson Trópia, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 715198, as seguintes comunicações:
Do Deputado Hely Tarqüinio, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Olien José do Nascimento, ocorrido em 515198, em Lagoa Formosa. ( -
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José MOitão, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
Carlos José Fortunato Abrariches, ocorrido em 2414198, em Lavras. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Arnaldo Canarinho (2), dando ciência à Casa do falecimento
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da Sra. Maria Luiza de Abreu, ocorrido em 415198, em Pará de Minas; e do
Sr. João Gomes Marques, ocorrido em 415198, em Leandro Ferreira. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
Duvivier da Silva Passas, ocorrido em 914198, em Cabo Verde.

(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 1995

ATA

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO

DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL -
DOPS

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de abril de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Wilson Pires, lvair Nogueira e Adelmo Carneiro
Leão, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente faz a leitura do ofício, Protocolo n o 00661 7/98, encaminhado pelo
Dr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça, em resposta
ao Oficio n° 419198, desta Casa; comunica, também, o recebimento do
relatório de avaliação técnica referente aos microfilmes dos arquivos do
extinto DOPS, feita pelos técnicos da Casa. A seguir, esclarece que a
reunião tem por finalidade tratar de assuntos de interesse da Comissão e
indaga se há alguma proposição a ser apresentada. Com a palavra, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta os seguintes requerimentos: 1 -
sejam ouvidos nesta Comissão, na reunião do dia 515198 , os Drs. Ediraldo
José Marques Bicalho Brandão, ex-Chefe da COSEG; José França Tavares,
ex-Diretor do DOPS; Elmar da Silva Lacerda, Delegado Geral aposentado; e
Francisco Eustãquio Rabelo, Superintendente Geral da Polícia Civil; 2 - seja
encaminhado ofício ao Dr. Santos Moreira, Secretário de Estado da
Segurança Pública, solicitando que envie a esta Comissão a relação dos
chefes e Diretores do extinto DOPS, no período de 1973 a 1953, e dos
chefes e Diretores da COSEG no período de 1976 a 1983; inclusive os
membros das instituições que compunham o seu Conselho (Polícia Civil,
Polícia Militar, Exército, etc.). Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados. O Deputado Ivair Nogueira apresenta
requerimento, solicitando que a Pro? Norma Góes Monteiro, Diretora-
Superintendente do Arquivo Público Mineiro, seja intimada a depor na
reunião do dia 515198, uma vez que já foi convidada e não compareceu.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com  a palavra, Deputado
Adelmo Carneiro Leão faz a leitura de documento de sua autoria, em que faz
relato sucinto das inúteis negociações realizadas com o Instituto de
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Identificação e com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para a
análise dos microfilmes que compõem os arquivos da COSEG e pede sejam
tomadas as providências judiciais cabíveis para que o requerimento do
Deputado Ivair Nogueira, aprovado anteriormente, solicitando a análise dos
referidos microfilmes, seja atendido. O Presidente determina que o
documento seja enviado à Presidência da Casa, solicitando que ela o
encaminhe à Procuradoria-Geral da Casa, para que se faça a avaliação
técnico-jurídica. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Ivair Nogueira - Dinis

Pinheiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.629/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Unai, com sede nesse município.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, fl a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em regular

funcionamento há mais de dois anos, não possui fins lucrativos, e sua
diretoria composta por pessoas idôneas e que não percebem nenhum tipo de
remuneração pelo exercício de suas funções.

Atendendo, pois, às condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de 5/7196,
conforme atestam os documentos anexados ao processo, está a Associação
apta a ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.629198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.646/96

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
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De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Esportiva Real Madri, com
sede no Município de ltaúna.

Nos termos regimentais, a proposição foi apreciada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma em que foi apresentada.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar o projeto, atendo-se aos
lindes de sua competência.

Fundamentação
A referida instituição é sociedade civil composta de número limitado de

sócios, sem distinção de nacionalidade, culto ou sexo, tendo por finalidade
proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, em especial do futebol
amadorístico.

A idoneidade dos membros de sua diretoria e o seu regular funcionamento
são atestados por autoridade pública local, cujo documento consta no auto
de processo.

Consideramos a entidade merecedora, portanto, do pretendido título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.646198

em fumo único, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.647/98
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia e Justiça de
Capitólio n°39, com sede no Município de Capitólio.

Em atendimento a dispositivo do Regimento Interno, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar o projeto preliminarmente, concluindo por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, cumpre a este órgão colegiado apreciar a proposição quanto ao
mérito.

Fundamentação
Fundada em 1416193, a Loja Maçônica em referência é uma sociedade civil

com personalidade jurídica, cujos objetivos são trabalhar pelo
aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade; desenvolver entre seus
membros a prática da justiça e o amor ao próximo; estreitar os laços de
fratemidade entre os maçons; lutar pelo engrandecimento do Brasil e pelo
fiel respeito às leis e às autoridades constituídas; reconhecer a existência de
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um princípio criador.

Dada a natureza dos objetivos da entidade, consideramos a pleiteada
concessão de título declaratóiio de utilidade pública um justo
reconhecimento da sua importância para a comunidade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.647198

em turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.678/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Ipanemense
Alzira Rodrigues Magalhães - ASCOPA -, com sede no Município de
Ipanema.

A proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão
colegiado, a quem compete, nos termos regimentais, proceder ao exame
preliminar da matéria, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
As normas pelas quais as sociedades civis, as associações e as fundações

constituídas ou em funcionamento no Estado podem ser declaradas de
utilidade pública estão contidas na Lei n°3.373, de 1215165.

De acordo com o art. 1 0 dessa lei, com a redação dada pela Lei n° 12.240,
de 517196, a entidade pleiteadora do titulo deve ter personalidade jurídica;
estar em funcionamento há mais de dois anos; não remunerar os cargos de
sua direção e ter como Diretores pessoas idôneas.

Visto que tais requisitos foram plenamente cumpridos, não vislumbramos
óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto em exame. No entanto, é
nosso dever apresentar-lhe emenda, para fazer constar no texto do art. ? a
sigla ASCOPA, que integra a denominação oficial da entidade. E o que
faremos a seguir.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.678198 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Ipanemense Alzira Rodrigues Magalhães - ASCOPA -, com sede no
Município de Ipanema.TM.
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Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.679198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e Comunitária
São João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

Nos termos regimentais, a proposição foi publicada e, em seguida,
encaminhada a esta Comissão, à qual compete examinar a matéria, atendo-
se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
De acordo com a documentação que instrui o processo, a referida

Associação é uma sociedade civil com personalidade jurídica, e seus
Diretores, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício
dos cargos que ocupam. Além disso, está em funcionamento há mais de dois
anos e desenvolve atividades com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade.

Estão atendidos, portanto, os quesitos constantes na Lei n° 12.240, de
517196, para que a entidade possa ser agraciada com o título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.679198 na forma em que foi
apresentado.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.651198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório	 -

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em epígrafe tem
por escopo declarar de utilidade pública o Projeto para Atendimento ao
Menor e Família - PAMEF -, com sede no Município de Belo Horizonte.

De conformidade com os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e, a seguir, distribuída a este órgão colegiado, ao
qual compete examinar a matéria quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
0 art. 1 0 da Lei n°3.373, de 1215165, alterado pela Lei n° 12.240, de 5/7196,
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estabelece os seguintes requisitos para que as sociedades civis, as
associações e as fundações constituídas ou em funcionamento no Estado se
tomem aptas ao recebimento do titulo declaratório de utilidade pública:
possuir personalidade jurídica; estar em funcionamento há mais de dois
anos; não remunerar os cargos de sua direção e ter como Diretores pessoas
idôneas.

Visto que tais quesitos foram inteiramente cumpridos pela entidade, não
encontramos óbice a que lhe seja outorgado o referido título.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.651198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.682/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adelmo Cameiro Leão, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores sem Casa
do Bairro Betânia e Regiões de Belo Horizonte - ASCA -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação, o projeto foi distribuído a esta Comissão, à qual
compete proceder ao exame preliminar da matéria, atendo-se aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
As normas para a declaração de utilidade pública de entidades estão

contidas na Lei n°3.373, de 1215165.
De conformidade com o art. 1 0 dessa lei, com a redação dada pela Lei n°

12.240, de 5/7/96, são os seguintes os requisitos para a habilitação ao
referido titulo: ter a instituição personalidade jurídica; estar em
funcionamento há mais de dois anos; não remunerar os cargos de sua
direção; ter como Diretores pessoas idôneas.

À vista da documentação juntada ao processo, -verifica-se o pleno
atendimento a tais prescrições, não havendo, portanto, óbice de natureza
jurídica à aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.682198 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1996.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -



a1
215

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.683/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigas dos
Excepcionais - APAE de Congonhas -, com sede no Município de
Congonhas.

Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão, para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como sustentação a Lei n° 12.240, de 517196,

que prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades.
A entidade em questão atende às condições estabelecidas, conforme

ilustram os documentos anexados ao processo; por tal razão, está apta a
receber o titulo declaratório proposto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .683198.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.689/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n° 1.689198
objetiva declarar de utilidade pública o Asilo Aisa Rodrigues Siqueira - Casa
da Vovó Divina, com sede no Município de Ibiraci.

Publicado no Diário do Legislativo, do dia 914198, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos regimentais.

Fundamentação	 -
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 517196, que regula a matéria.

Examinados tais documentos, constatamos que a entidade 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 seus cargos.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
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e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.689198 na forma original.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helônio, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

33198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe dá nova

redação ao art. 80 da Lei n° 869, de 5/7152, que institui o Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.

Publicado em 2713198, o projeto recebeu novo despacho em 615198 e foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico-
constitucionais pertinentes à matéria, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição objetiva alterar a redação do art. 80 do Estatuto dos

Servidores Públicos, que dispõe sobre a remoção de servidor no serviço
público.

Nos termos do dispositivo em vigor, a remoção de servidor público civil
ocorre de uma para outra repartição ou serviço e de um para outro órgão de
repartição ou serviço, condicionada à observância da lotação de cada
repartição ou serviço.

A nova redação proposta tem por escopo permitir a remoção de servidor
para outra localidade, independentemente de vaga, para acompanhar
cônjuge ou companheiro e por motivo de saúde de servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente, condicionada à comprovação por junta médica.

A definição de direitos e deveres dos servidores públicos estaduais integra
o regime jurídico desses servidores, o qual regula a relação entre aqueles e
a administração.	 -

Analisando a matéria à luz da Constituição Estadual, cumpre-nos observar
que o art. 66, III, c", atribuiu ao Governador do Estado a iniciativa privativa
para a deflagração do processo legislativo. Todavia, a mesma Carta
Estadual admite, por meio do art. 70, § 2 0 , que a sanção expressa ou tácita
supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo.

A esse respeito cumpre ressaltar o entendimento majoritário que se infere
de decisões do Supremo Tribunal Federal (ADIN5 n°s 248 e 1.070), no
sentido de reconhecer que a sanção só não supre o vício de iniciativa
quando esta resultar em aumento de despesa pública, revelando-se a
sanção, neste caso, juridicamente insuficiente para convalidar o vício
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decorrente do descumprimento de norma constitucional.
Ao contrário, a proposição em exame não importa em aumento da despesa

pública, mas busca tão-somente oferecer aos servidores a possibilidade de
remoção para outra localidade, a fim de não se abalar a estrutura familiar,
principalmente em face do art. 226, caput", da Constituição da República, o
qual considera a família base da sociedade e merecedora de especial
proteção do Estado.

Na esteira desse entendimento apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 33198.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.480197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o projeto em tela institui
unidades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON -
nos municípios sede das regiões administrativas do Estado.

Foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A seguir, a
Comissão de Defesa do Consumidor opinou por sua aprovação.

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

Fundamentação
O objetivo da proposição em apreço é implantar unidades do PROCON

nos 25 municípios sede das regiões administrativas do Estado, instituídas
pela Lei n°11.962, de 31110195, promovendo a descentralização da atuação
desses órgãos em nosso Estado. Tal objetivo está em consonância com a
Política Nacional de Relações de Consumo, estabelecida no Código de
Defesa do Consumidor, que prevê, em seu art. 40. a presença -do Estado no
mercado de consumo e sua ação na proteção efetiva ao consumidor.

As atividades do PROCON em Minas Gerais foram transferidas para a
Procuradoria-Geral de Justiça, conforme o art. 14 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e a Lei Complementar n° 34, de 1219194. O
projeto em estudo autoriza a Procuradoria a instalar as unidades nos
municípios sede das regiões administrativas. Cabe ressaltar que o Ministério
Público já implantou 90 unidades do PROCON no interior mineiro, 20 das
quais se encontram em municípios sede. Segundo listagem do serviço de
defesa do consumidor desta Casa, apenas cinco municípios sede não têm
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esse serviço: Araçuaí, sede da Regional III; Teófilo Otôni, sede da Regional
IV; Patos de Minas, sede da Regional VI; Diamantina, sede da Regional XX;
e Caratinga, sede da Regional XXIII. Entretanto, nas cidades onde já está
implantado, ele funciona muito precariamente.

Cabe lembrar que a pretensão da proposição em exame já foi objeto de
veto do Governador do Estado, incidente sobre o art. 13 da Proposição de
Lei n° 13.427, que estabelece as diretrizes para o orçamento fiscal e de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de
1998, no qual se previa a implantação e o custeio de unidades do PROCON
nos municípios sede das regiões administrativas, sob a alegação de ser esta
uma atribuição específica da Procuradoria-Geral da Justiça.

Por outro lado, o orçamento público não pode conter dotações para
projetos ainda não criados. Portanto, é necessária a prévia criação, por meio
de lei, das unidades do PROCON, o que se pretende viabilizar por meio da
proposição em análise.

Assim, depois de aprovado este projeto, o Governador do Estado poderá
autorizar a abertura de crédito especial para atender aos objetivos da
proposição ou consignar dotações para esse fim no projeto de lei do
orçamento para 1999.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.480197, no

1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Marcos Helênio - Dinis

Pinheiro.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.621/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei n01.621198
autoriza o Poder Executivo, por meio das caixas escolares a fazer, para fins
de propaganda, a concessão remunerada de espaços nos muros dos prédios
das escolas estaduais e dá outras providências.

Publicada em 51 3198, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade,
nos termos do art. 186, c/c o art. 102, III,

Fundamentação
Nos termos da proposição, o Executivo ficaria autorizado a ceder, como

espaço publicitário, os muros dos prédios dos estabelecimentos de ensino da
rede estadual, por meio de contrato firmado pelas caixas escolares desses
estabelecimentos com terceiros interessados, os quais explorariam tais
espaços mediante retribuição pecuniária que reverteria em proveito das
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caixas escolares.

Trata-se, portanto, de uso privativo de bem público, mais precisamente de
bem de uso especial, porquanto afetado por uma finalidade pública qual seja
a prestação de serviços educacionais. Ressalte-se, contudo, que tal afetação
não resultaria comprometida, visto que o uso privativo que se pretende fazer
do bem em nada prejudicaria a sua finalidade, mas, ao revés, contribuiria
para a melhoria da rede estadual de ensino, na medida em que representaria
uma receita adicional para as caixas escolares.

Sob o prisma jurídico-constitucional, a matéria encontra guarida no § 2 0 do
art. 18 da Constituição Estadual, que estabelece que o uso especial de bem
patrimonial do Estado por terceiro será objeto, na forma da lei, de
concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou
a titulo de direito real resolúvel; ou ainda será objeto de permissão, de
cessão ou de autorização.

Deve-se consignar que a outorga de uso privativo de bem público há de
ser feita mediante juízo de discricionariedade da administração, que deverá
ter sempre em vista o interesse público. Portanto, sobrevindo razões que
desautorizem tal outorga, por contrária ao interesse público,sempre
remanescerá para a administração a possibilidade de desfazimento do
contrato. Precisamente em razão desse juízo de discricionariedade que toca
ao Executivo, o preceito contido no art. 1 0 do projeto em exame é de caráter
autorizativo, o que equivale a dizer que o Poder Executivo, diante do caso
concreto, procederá à análise da conveniência e da oportunidade de se
outorgar a um terceiro o uso privativo de um bem público.

A proposição determina que o contrato de concessão de uso do muro
escolar seja firmado pela caixa escolar, que é uma sociedade civil com
personalidade jurídica de direito privado, regida por estatuto próprio. A
assinatura desse contrato fica condicionada à prévia aprovação da diretoria
da caixa escolar e do colegiado da respectiva unidade de ensino.

Cumpre dizer que a matéria versada no projeto tem conteúdo de Direito
Administrativo, sendo, portanto de competência legislativa do Estado
membro.	 -

Quanto à iniciativa, a matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa
privativa do Poder Executivo, constantes no art. 66, III, da Constituição
Estadual, sendo lícito à Assembléia deflagrar o processo legislativo a ela
atinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e pela

legalidade do Projeto de Lei n.° 1.621198.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helênio -
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Ermano Batista - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.622/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Ivair Nogueira, tem como objetivo

autorizar o Poder Executivo a conceder desconto na tarifa de esgoto cobrada
pela COPASA-MG no município que não contar com estação de tratamento
de resíduos.

Publicada em 513198, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, cabendo a esta
Comissão analisar seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva reduzir à metade a tarifa de esgoto cobrada

pela COPASA-MG no município ou na localidade onde não houver estação
de tratamento de resíduos.

Apesar das incorreções de ordem técnica detectadas na proposição, não
vislumbramos óbice de natureza jurídico-constitucional que possa prejudicar
a sua tramitação nesta Casa. O projeto em apreço versa sobre a prestação
de um serviço público pelo Estado, por meio da COPASA-MG, mediante
concessão. Nesse caso, são os municípios os titulares da concessão,
enquanto aquela empresa, na condição de concessionária, presta o serviço
de coleta e tratamento de esgotos sanitários.

O art. 175 da Constituição da República dispõe que caberá à lei disciplinar,
entre outros, os direitos dos usuários e a política tarifária das empresas
concessionárias de serviços públicos. Esse dispositivo constitucional foi
regulamentado pela Lei Federal n° 8.987, de 1995, que impôs normas gerais
para a exploração de todos os serviços públicos, sejam eles federais,
estaduais ou municipais.

A referida lei, além de outros, contemplou o principio da chamada tarifa
módica, cujo preço deverá ser condizente com a realidade do serviço
prestado. Por outro lado, como não poderia ser diferente, os entes federados
envolvidos no processo da concessão continuam a gozar de prerrogativas
para legislar sobre os assuntos de seu interesse. Neste caso, como envolve
um tema afeto à saúde, entendemos aplicável, ainda, o art. 24, XII, da Carta
Magna.

Diante dessas considerações, infere-se que o Estado está legitimado a
legislar sobre o tema em destaque. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ML) n° 1.104-91600-DF,
entendeu que a dispensa, em beneficio comum, do pagamento de serviços
públicos oferecidos à comunidade pelos órgãos da administração direta ou
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indireta é competência do ente federado, uma vez que a ele cabe dispor
sobre serviços que o poder público se obriga a oferecer dentro de seu
território.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	opinamos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.622198.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Marcos Helênio -

Ermano Batista - Antônio Júlio (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.698/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a aplicação do art. 6 0 da Lei n°11.815, de 2411195, e dá outras
providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo' de 1614198 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, cabendo a esta Comissão o exame preliminar quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Atendendo ao comando do art. 204 da Constituição da República, a Lei

Federal n° 8.742, de 7112193, também conhecida como Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS -, estabeleceu objetivos, princípios e diretrizes
para a assistência social e traçou normas gerais sobre a matéria, devendo a
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados tais
princípios e diretrizes, fixar suas respectivas políticas de assistência social.

Nos termos dos incisos 1 e II do art. 50 da citada lei federal, a
descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e
os municípios - cabendo a cada esfera de governo o comando único das
ações - e a participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle dás ações em
todos os níveis, são diretrizes em que se assenta a organização da
assistência social.

A Lei n° 11.815, de 2511195, dispõe sobre a concessão de subvenções
sociais no Estado. De acordo com o disposto no seu art. 70 , a liberação dos
recursos de subvenção social e de auxílio para despesa de capital será
precedida de plano de trabalho proposto pela entidade ou pela Prefeitura e
aprovado pelo órgão concedente, nos termos do art. 116 da Lei Federal n°
8.666, de 1993 - Lei de Licitações - e de termo de convênio próprio, firmado
entre as partes.
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O objetivo principal a ser alcançado pela proposição ora sob exame é o de

criar instrumento adequado para a efetiva aplicação do art. 6 0 da Lei n°
11.615, de 1995. Com efeito, no art. 1 0 , o projeto de lei estabelece como
condição para a celebração de convênio de que trata o art. 70 da Lei no
11.615, de 1995, a efetiva instituição e o funcionamento, no município, do
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS -, que constitui
instância deliberativa, de composição paritária, condição legal para
recebimento dos repasses, nos termos dos arts. 16 e 30 da Lei Federal n°
8.742, de 1993.

O art. 1 0 da proposição enumera, ainda, competências que caberão ao
citado Conselho, sem prejuízo de outras a lhe serem atribuídas pela lei
municipal que o instituir.

O art. 20 do projeto, por sua vez, exige o encaminhamento, ao órgão
estadual responsável pelo convênio, de documentos comprobatórios da
efetiva instituição e funcionamento do CMAS e de relatório contendo a
relação das prestações de contas das entidades locais aprovadas e
rejeitadas, observados os prazos legais.

Outras exigências contidas no art. 30 da proposição em estudo dizem
respeito ao cadastramento no CMAS e à apresentação de plano de trabalho
da entidade de assistência social, de que trata o art. 116 da Lei de
Licitações, para figurar como beneficiária dos recursos públicos.

A propósito, essas exigências do projeto encontram guarida no art. 9 0 da
Lei Federal n° 8.742, de 1995, que condiciona o funcionamento das
organizações de assistência social à prévia inscrição no respectivo Conselho
Municipal de Assistência Social, ao qual cabe a fiscalização de tais
entidades, na forma estabelecida em lei. A lei federal vai além: a referida
inscrição da entidade no CMAS é condição essencial para o
encaminhamento de pedido de registro e certificado de fins filantrópicos
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

A proposição ora em exame define que cabe aos órgãos estaduais
encarregados de repassar recursos financeiros, mediante convênio, às
entidades beneficiárias manter cadastro daquelas inadimplentes, com base
nos relatórios de cada CMAS, bem como determinar diligências para o
esclarecimento de dúvidas quanto à correta aplicação dos recursos
repassados.

Do ponto de vista jurídico, constitucional e legal, não há óbices à
aprovação do projeto. Quanto à iniciativa, esta atende ao disposto no "caput"
do art. 65 da Constituição do Estado. Além disso, está em consonância com
as normas constitucionais e legais quanto á organização da assistência
social.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.698196.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio - Marcos Helênio (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1995

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 1115195
Presidência do Deputado Marco Régis

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

- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - José Braga - José Henrique - José Maria
Bagos - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wilson Pires.

Falta de flouorumu
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - 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 especial de amanhã, dia 12, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 floras, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.).

ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de maio de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto e João Leite,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado José Militão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a obter informações sobre o envio do Documento único de Trânsito -
DUT - aos proprietários de automóveis. Passa-se à discussão e à votação do
Parecer para o 10 turno do Projeto de Lei n° 1.515197. O Presidente indaga
ao relator, Deputado João Leite, se está em condições de emitir parecer.
Este responde afirmativamente e procede à leitura de seu parecer, mediante
o qual conclui pela aprovação da matéria. Nesta oportunidade, o Deputado
Geraldo Nascimento faz declaração de voto favorável à aprovação do
projeto. O Presidente submete a discussão e votação o parecer, que é
aprovado. A seguir, informa aos Deputados que a Comissão deixa de ouvir
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os convidados por motivo de força maior e comunica que fica adiada a
discussão sobre o envio do DUT, a qual ocorrerá na reunião do dia 1215198,
às 9h30min, com os representantes do DETRAN-MG e do SINCOR-MG.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto -Antônio

Andrade - João Leite.
ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Antônio
Júlio, Ermano Batista e Marcos Helênio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Miguel Martini. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da
reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a
Presidência dispensa a sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A Presidência acusa o recebimento das
seguintes proposições e designa os respectivos relatores: Projetos de Lei n°5
1.713, 1.723, 1.724, 1.727 e 1.729198 (Deputado Antônio Genaro); 1.710,
1.716 1.717, 1.725, 1.726 e 1.725198 (Deputado Antônio Júlio); 1.733198
(Deputado Ermano Batista); 1.715, 1.718, 1.719 e 1.731198 (Deputado João
Batista de Oliveira); 1.714, 1.720 a 1.722 e 1.732/98 (Deputado Sebastião
Costa). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência
determina a retirada de pauta dos Projetos de Lei n

o
s 1.551197 e 1.665198,

para os fins do art. 140 do Regimento Interno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dás Projetos de
Lei n

o
s 1.621 e 1.667198, este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antônio

Júlio); 1.622 e 1.669198 (relator: redistribuídos ao Deputado Sebastião
Costa); 1.631198 (relator: Deputado Ermano Batista). O Projeto de Lei n°
1.663/98, que teve seu despacho reformado pelo Presidente da Assembléia
e foi transformado no Projeto de Lei Complementar n° 33198, recebeu do
relator, Deputado Marcos Helênio, parecer concluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, o qual foi aprovado. O Projeto
de Lei n° 1.585197 recebeu do relator, Deputado Marcos Helênio, parecer
concluindo por sua constitucional idade, legalidade e juridicidade, o qual foi
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rejeitado, e, nos termos regimentais, foi designado novo relator da matéria o
Deputado Antônio Júlio. Os Projetos de Lei n

o
s 1.590197 (relator: Deputado

Tarcísio Henriques) e 1.642198 (relator. Deputado Antônio Júlio) receberam
pareceres concluindo por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, os quais foram aprovados. Os Projetos de Lei n°5 1.509197 e
1.698198, que receberam pareceres concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, e o Projeto de Lei n° 1.654198, que recebeu parecer
concluindo por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade,
tiveram sua discussão adiada em virtude de pedidos de vista deferidos pela
Presidência. Os Projetos de Lei n

o
s 1.517 e 1.570197 e 1.596, 1.640 e

1.697198 tiveram sua apreciação adiada em virtude de pedidos de prazo dos
relatores deferidos pela Presidência. Passa-se à fase de 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
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.629 e 1.678198, este com a Emenda n°

1; 1.679 e 1.689198 (relator. Deputado Marcos Helênio) e 1.679, 1.681 e
1.683198 (relator Deputado Antônio Júlio). Nos termos regimentais, a
Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n o

s 1.590197 e 1.642/98
ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã,
dia 7, às 114h30min, com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre
os Projetos de Lei n

o
s 1.509197 e 1.654 e 1.698198, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.624/98

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n° 1.624198 visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais
do Andaraí, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para turno único de
deliberação conclusiva, conforme as disposições regimentais.

Fundamentação
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A entidade mencionada tem como objetivo precípuo incentivar as

atividades voltadas para o desenvolvimento da agropecuária. Para isso,
promove a compra de insumos, o armazenamento, a industrialização e o
comércio da produção dos associados, além de prestar-lhes assistência na
área de saúde e propiciar-lhes cultura e recreação.

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

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

1.624198 em turno único, nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1996.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.442/97
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder público comunicar a requisição de
força policial para reintegração de posse, nos casos e nas condições que
especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2.
A proposição vem agora a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A Polícia Militar adota, muitas vezes, práticas que mantêm e aprofundam o

autoritarismo e a discriminação. Prova disso é a violência usada em diversos
casos de reintegração de posse, em flagrante desrespeito a direitos e
garantias constitucionais.

Para enfrentar esse dramático processo de deterioração na relação entre
polícia e cidadão, devem-se criar formas de controle da sociedade sobre o
trabalho policial. Aprofundando-se a fiscalização e exigindo-se que os
policiais prestem seus serviços dentro de limites legais do estado de direito,
a função de garantir segurança pública em sociedades cada vez mais
complexas toma-se parte do processo democrático.

O projeto em análise procura suprir a falta de políticas públicas no tocante
à demanda por postura policial de anti-violência.

Apesar do seu mérito, o projeto merece reparos de linguagem, visando à
inserção do nome da Comissão de Direitos Humanos, sucedânea das
Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de Defesa Social da
Assembléia Legislativa, razão pela qual apresentamos a Emenda n° 3.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.442197 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça,
e com a Emenda n°3, a seguir redigida.

EMENDA N°3
Substituam-se os incisos III e IV do art. 1 0 pelo seguinte inciso III,

renumerando-se os demais:
"AI. 1° .. ......................................................
III - à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa.".
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Durval Ângelo.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.460197
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Geraldo Nascimento, objetiva

instituir unidades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor -
PROCON - nos municípios sede das regiões administrativas do Estado.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição. Vem
agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço, ao viabilizar a implantação de unidades do

PROCON nos municípios sede das regiões administrativas do Estado,
pretende colocar em prática a política nacional das relações de consumo,
instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, editado em 1990.

E pública e notória a dificuldade dos cidadãos que residem no interior do
Estado de exercer os seus direitos de consumidor, exatamente pelo fato de
inexistir um número suficiente de unidades do PROCON nas cidades
mineiras. Haja vista que todo o esforço do Ministério Público, por meio da
sua Curadoria Especializada na Defesa do Consumidor, resultou apenas na
implantação de 90 unidades do PROCON no interior, o que pode ser
considerado um número inexpressivo, levando-se em conta que o Estado
possui atualmente 853 municípios.

A iniciativa parlamentar visa a suprir essa lacuna, uma vez que facilita a
defesa dos interesses do consumidor, com a instalação de, pelo menos, 25
órgãos nos municípios sede das regiões administrativas do Estado.

A proposta é de relevante interesse para todos que se interessam pela
defesa do consumidor e poderá resultar em um menor número de ações,
notadamente nos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que muitos casos que
poderiam chegar ao Poder Judiciário deverão ser solucionados na esfera
administrativa.

Entendemos, portanto, ser acertada a iniciativa de se instituírem órgãos
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que possam, pelo menos, promover e divulgar os direitos do consumidor no
interior do Estado.

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

1.480197, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade, relator - João Leite -

Ambrósio Pinto.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.405197

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.405/97, do Deputado Paulo Piau, dá a denominação
de Dr. João Cordeiro à estrada MGT-464, que liga o trevo de Sacramento à
MG-428.

Aprovado o projeto no 1 0 fumo, na forma do Substitutivo n° 1, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 tumo, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
Dr. João Cordeiro destacou-se como um dos principais Prefeitos de

Sacramento, deixando sua marca de administrador de forma indelével no
perfil da cidade.

Destacou-se, ainda, como professor nas escolas de 1 0 grau e no curso de
magistério, dedicando-se durante 30 anos à profissão, sempre querido pelos
alunos e pelos colegas professores.

Construiu, na sua gestão frente à Prefeitura Municipal, diversas obras de
cunho social e educacional.

Dessa forma, a denominação proposta representa um ato de consideração
a um grande homem e líder político incontestável.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.405/97 no

20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1998.	 -
Ajalmar Silva, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.405197

Dá a denominação de Dr. João Cordeiro à estrada MGT-464, que liga o
trevo da cidade de Sacramento à Rodovia MG-428.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominada Dr. João Cordeiro a estrada MGT-464, que liga o

trevo da cidade de Sacramento à Rodovia MG-428.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 371 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1215198
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho e Dilzon Meio

Sumáno: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 18 Fase (Expediente):
Atas - Correspondência: Mensagens n°5 263, 264 e 265198 (encaminhando
os Projetos de Lei n°s 1.744, 1.745 e 1.746198, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofício n° 32198, do Tribunal de Contas - Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n°s 1.747 a 1.751198 - Requerimentos n°s 2.592 a 2.594198 - Requerimentos
dos Deputados Gilmar Machado e Marcos Helênio e da CPI do DOPS -
Comunicações: comunicação da Comissão de Fiscalização Financeira -
Oradores inscritos: discursos dos Deputados Gil Pereira, Geraldo
Nascimento, Alencar da Silveira Júnior e Durval Angelo - 2 3 Parte (Ordem do
Dia): 13 Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
53198 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Marcos Helênio; deferimento - Discussão e
Votação de Pareceres: parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.642198; discurso do Deputado
Tarcísio Henriques; encerramento da discussão; requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Votação de Requerimentos: requerimentos do
Deputado Gilmar Machado e da CPI do DOPS; aprovação - 2 3 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: requerimento do Deputado Raul Lima
Neto; rejeição - Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação -
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.123197; aprovação com a
Emenda n° 1 - Votação, em 10 tumo, do Projeto de Lei n° 1.350197;
aprovação - Votação, em 1 0 fumo, do Projeto de Lei n° 1.398197; aprovação
na forma do Substitutivo n° 1; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Votação,
em 1 0 fumo, do Projeto de Lei n° 1.459197; aprovação tia forma do
Substitutivo n° 1 - Votação, em 20 fumo, do Projeto de Lei n° 1.239197;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon

Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio
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- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Feriria - Bené Guedes -
Caulos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Fatia - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 114h15min, a lista de

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

i a Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Gil Pereira, 20- Secretário ad hoc", procede à leitura das

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 5a Secretária , nas funções de 1 0-Secretário, lê
a seguinte correspondência:

MENSAGEM N° 263198"
Belo Horizonte, 11 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o
Estado a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico - BNDES -, para o fim que menciona.

A operação pretendida assegurará ao Estado recursos adicionais no valor
de noventa e dois milhões de reais, os quais serão destinados à realização
de investimentos para ampliação e melhoria da malha rodoviária do Estado,
como previsto no projeto anexo.

Os recursos para a mencionada operação de crédito são decorrentes do
Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização -
FRD -, instituído pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES -, com a finalidade de dar apoio financeiro a projetos de



rs

233
desenvolvimento regional e social a serem desenvolvidos na área geográfica
de influência da Companhia Vale do Rio Doce.

Trata-se, pois, de assegurar a realização de empreendimento de interesse
público, dentro da programação do Governo para o setor de infra-estrutura
rodoviária do Estado.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.744198

Autoriza o Estado a contratar operação de crédito com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, para o fim que
menciona.

Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a contratar operação de crédito com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o
limite de R$92.000.000,00 (noventa e dois milhões de reais), que serão
destinados a recuperação de estradas e realização de investimento em infra-
estrutura de transportes rodoviários, compreendendo:

- obras na BR-381, no trecho entre os municípios de João Monlevade,
Ipatinga e Governador Valadares;

II - obras na MG-129f434, para ligação da sede do município de Itabira à
BR-381/262;

III - trecho entre as sedes dos municípios de Itabira e Nova Era.
Parágrafo único - A fonte de recursos da operação de crédito de que trata

este artigo resultará do Fundo para Desenvolvimento Regional com
Recursos da Desestatização - FRD.

Art. 20 - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata esta
lei e objeto de contrato celebrado com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - serão depositados em
instituições financeiras que centralizem receita do Estado, em conta especial
aberta para essa finalidade, cuja identificação será comunicada pelo Poder
Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
abertura.

Art. 30 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa cópia do
contrato celebrado com o BNDES.

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para a
realização da operação de crédito prevista nesta lei, mediante vinculação de
quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE -, de que trata o artigo
159, inciso 1, alínea fla", da Constituição Federal.

Art. 50 - O Poder Executivo consignará na lei orçamentária anual dotações
suficientes para amortização do principal e dos encargos da operação de
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crédito autorizada por esta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 70 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte 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° 264198*

Belo Horizonte, 11 de maio de 1998.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Jequeri.

A providência que o projeto de lei consubstancia já foi objeto de iniciativa
parlamentar, de autoria do Deputado Ermano Batista, convertido na Lei n°
11.521, de 15 de julho de 1994.

Mas, à vista da inobservância do disposto no artigo 2 0 daquele diploma
legal, que prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, caso não
fosse cumprida a destinação prevista, ou seja, construção da sede própria da
APAE de Jequeri, no prazo de 3 (três) anos, a mencionada Lei n° 11.521194
perdeu a validade.

Considerando que, inconformada, a pretensa donatária continua
postulando o imóvel, com o mesmo propósito, e estando o governo sensível
à reivindicação, por se tratar de Associação que se faz credora do
reconhecimento público pelos serviços que presta à comunidade, permito-me
solicitar a aprovação desta Casa Legislativa à presente matéria.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência as expressões
do meu elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.745/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, de Jequeri.

Art 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Jequeri, imóvel de propriedade do
Estado, situado nesse Município, constituído de terreno de 1.200m 2 (mil e
duzentos metros quadrados) e de edificação nele existente, com os
seguintes limites e confrontações: pela frente, numa extensão de 40m
(quarenta metros), com a Avenida Getúlio Vargas; pelos fundos, numa
extensão de 40m (quarenta metros), com o Hospital Santana e com os
imóveis de propriedade presumida de Maria Ermelinda Resende, Pedro
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Ubaldino da Luz, Amantina Lélis Ferreira e Joaquim Pires da Luz; pelo lado
direito, numa extensão de 30m (trinta metros), com a Assembléia de Deus; e
pelo lado esquerdo, numa extensão de 30m (trinta metros), com imóvel de
propriedade presumida de Astrogilda Mana de Jesus e de herdeiros de José
Pedro Roque, conforme escritura pública n o 3.124, de 18 de novembro de
1964, registrada a fis. 227 do livro 3-8, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ponte Nova.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à construção da sede própria da APAE de Jequeri.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do ari. 186, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
N° 265/98*

Belo Horizonte, 11 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei, que estabelece as
diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 1999, em cumprimento ao
disposto nos artigos 153, inciso II, e 155 da Constituição do Estado e no
artigo 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O projeto de lei em apreço tem como objetivo estabelecer normas gerais
de procedimento para a elaboração orçamentária e traz disposições relativas
ás diretrizes gerais da administração pública, â legislação tributária, à política
de aplicação das agências financeiras oficiais e à administração da dívida e
das operações de crédito.	 -

A especificação dos programas que darão corpo a essas diretrizes, bem
como as metas que se pretende alcançar em 1999, constarão do projeto de
lei orçamentária a ser remetido a essa egrégia Assembléia Legislativa e
estarão sintonizadas com o Plano Plurianual de Ação Governamental e
outros princípios constitucionais.

A contenção do déficit público e o equilíbrio das contas públicas
permanecem como marco referencial das diretrizes a que se refere o incluso
projeto de lei, em consonância com o rol de medidas que vêm sendo
implementadas durante toda minha administração, na busca do equilíbrio
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fiscal.

O projeto de lei que ora encaminho mantém a determinação no sentido de
que, no Orçamento Fiscal para o exercício de 1999, as ações do Governo
sejam expressas pelo detalhamento de subprojetos e subatividades e, no
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, por
projetos e atividades, viabilizando, assim, os instrumentos e mecanismos
que possibilitem acompanhar e avaliar os efeitos e impactos das ações de
governo.

São estas, pois, as razões que gostaria de aduzir ao encaminhar o
presente projeto de lei das diretrizes orçamentárias, para exame e
apreciação do Poder Legislativo.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares os meus
protestos de estima e consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.746198

Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
1999.

Capítulo l
Disposição Preliminar

Art. 10 - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no artigo 155
da Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 1999, que compreendem:

- as diretrizes gerais para a administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério

Público e do Tribunal de Contas;
IV - as disposições sobre alterações da legislação tributária e tributário-

administrativa;
V - a política de aplicação das agências financeiras oficiais;
VI - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de

crédito;
VII - as disposições finais.

Capitulo II
Das Diretrizes Gerais para a Administração Pública Estadual

Art. 20 - Constituem diretrizes gerais para a administração pública estadual:
- dar precedência, na alocação de recursos no orçamento para 1999, no

âmbito do Poder Executivo, aos Programas Estruturantes e Prioritários,
detalhados no Plano Plurianual de Ação Governamental e no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado;

11 - gerar superávit primário com receita corrente ordinária suficiente para
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atender ao serviço da dívida, de forma a alcançar o equilíbrio operacional no
exercício de 1999.

Capítulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - A lei orçamentária para o exercício de 1999, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, metas e
prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e
nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964.

Art. 40 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orçamentária
anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Parágrafo único - Na projeção de despesas e estimativa de receita, a lei
orçamentária anual não conterá fator de correção decorrente de variação
inflacionária.

Art. 50 - Os critérios utilizados para a estimativa das receitas do Orçamento
Fiscal serão explicitados na mensagem que encaminhar â Assembléia
Legislativa o projeto de lei orçamentária.

Art. 60 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e dos órgãos e das
entidades do Poder Executivo, para fins de elaboração do projeto
orçamentário, serão enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral até o dia 11 de agosto de 1995.

Parágrafo único - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste
artigo serão elaboradas segundo preços correntes, sem nenhum fator de
correção decorrente de variação inflacionária.

ArE. 70 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação de
recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do disposto no
artigo 160, inciso III, "b", da Constituição do Estado, não poderão incidir
sobre:	 -

- dotações com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
III - dotações referentes a obras previstas no Orçamento vigente ou nos

anteriores, da administração direta ou indireta, e não concluídas.
Art. 80 - O Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento dos órgãos da administração direta;
II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas;
111 - os orçamentos das empresas subvencionadas;
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IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 90 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros

exigidos pela legislação em vigor:
- quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e das fundações

públicas, das empresas subvencionadas e dos fundos estaduais;
II - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as transferências

intragovemamentais e os aportes de capital a empresas subvencionadas;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no artigo 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no artigo 212
da Constituição Federal e na Emenda à Constituição n° 14, de 12 de
setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde,
para fins do disposto no parágrafo único do artigo 158 da Constituição do
Estado:

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no
fomento à pesquisa, para fins do disposto no artigo 212 da Constituição do
Estado e no artigo 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 17, de 20 de dezembro
de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da divida para 1999, com identificação da
natureza da dívida e discriminação do principal e dos acessórios,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com
amortização e com juros e encargos;

VIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com contrapartida
obrigatória do Tesouro Estadual, especificando-se a origem e o montante
dos recursos;

IX - demonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do Estado
desdobrada em categorias econômicas, subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no artigo
169 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 82, de 27 de
março de 1995;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - discriminado por gênero, conforme relação contida no Código de
Atividades Econômicas - CAE -, de que trata a Resolução n°2.285, de 29 de
setembro de 1992, da Secretaria de Estado da Fazenda;
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XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 1999, especificados por município,
exceto no que se refere ao Poder Judiciário, que os especificará por região
do Estado.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso V, consideram-se
programas de saúde aqueles a serem implementados com dotações
orçamentárias consignadas aos órgãos e às entidades do Sistema Único de
Saúde.

Art. 10 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de de-
monstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente
de isenção, anistia, remissão, subsidio e benefício de natureza financeira,
tributária e crediticia.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei
orçamentária os fundos estaduais objeto de projeto de lei em tramitação na
Assembléia Legislativa até o dia 31 de agosto de 1998.

Art. 12 - Na programação de investimento em obra da administração
pública direta e indireta, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será
observado o seguinte:

- os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos;
II - os novos projetos serão programados se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas,

em execução ou paralisadas.
Art. 13 - É vedada a destinação de subvenção econômica a empresa que

programar cobertura de despesas de investimento com recursos próprios,
quando o seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual.

§ 1 0 - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes de
convênio que tenha como objetivo especifico a cobertura de despesa de
investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecei favorável da
Junta de Programação Orçamentária e Financeira e com aprovação do
Governador do Estado.

Art. 14 - E obrigatória a consignação de recursos para a composição de
contrapartida a empréstimo externo contratado junto a organismo
internacional e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros
encargos, observado o cronograma financeiro de cada operação.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 15- As despesas para o exercício de 1999, dos órgãos e entidades do
E
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Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal, realizadas à conta do
Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante definido para 1996 pela
Junta de Programação Orçamentária e Financeira.

Art. 16 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por
subprojetos e subatividades, indicando, para cada um, a origem do recurso,
a procedência e o grupo de despesa a que se refere.

§ 1 0 - Os grupos de despesa a que se refere o "caput " deste artigo
classificam-se em:

- pessoal e encargos sociais;
II - juros e encargos da dívida pública;
III - outras despesas correntes;
IV - investimentos;
V - inversões financeiras;
VI - amortização da divida pública;
VII - outras despesas de capital;
VIII - diversas aplicações.
§ 20 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as

respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos.

Art. 17 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários serão
fixadas, respeitando-se as disposições do artigo 169 da Constituição Federal
e da Lei Complementar Federal n° 62, de 27 de março de 1995, e o principio
da valorização, capacitação e profissionalização do servidor.

Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos necessários
para atender às despesas decorrentes da implantação dos planos de carreira
do servidor.

Art. 15 - A celebração de convênios para a concessão de subvenção social
e auxílio para despesa de capital é restrita a entidades sem fins lucrativos,
na forma do disposto nas Leis n°s 11.815. de 24 de janeiro de 1995; 11.822,
de 15 de maio de 1995, e 12.303, de 23 de setembro de 1996, ressalvando-
se os convênios e contratos firmados com cooperativas ou associações
comunitárias ou de produção para repasse de recurso federal ou estadual,
observadas as exigências da legislação em vigor, e está condicionada à
comprovação das prestações de contas referentes aos recursos de que trata
este artigo.

§ 1 0 - É vedada a destinação de recursos de qualquer espécie para
sindicatos de servidores públicos, associações ou clubes de servidores
públicos, excetuadas as destinações de recursos que tenham sido objeto de
autorização legal e as destinadas a creches e escolas de atendimento pré-
escolar.
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§ 20 - As normas de administração e prestação de contas de convênio

serão estabelecidas em decreto de controle interno da administração
estadual baixado pelo Poder Executivo.

§ 30 - E vedada a celebração de convênio com entidade constante no
Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

Art. 19 - A despesa com precatórios judiciários será programada em
subatividade especifica a ser incluída na lei orçamentária.

Art. 20 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido pelo
Estado, fica condicionada à comprovação, por parte do município
beneficiado, de:

- regular e eficaz aplicação, no ano de 1997, do percentual mínimo
previsto na Constituição Federal para a manutenção e o desenvolvimento do
ensino;

II - regular prestação de contas relativa a convênio executado ou a parcela
liberada de convênio em execução, observados os prazos nele previstos;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos tributos de sua com-
petência, previstos na Constituição Federal.

§ 1 0 - A transferência de que trata o "caput' deste artigo deverá ter
finalidade específica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida
pela Prefeitura beneficiada, não inferior a:

1 - 20% (vinte por cento), para os municípios pertencentes às Regiões
Administrativas do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri, do Vale do Rio Doce e do Noroeste;

2 - 30% (trinta por cento), para os municípios pertencentes às demais
Regiões Administrativas do Estado.

§ 20 - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior deste artigo
não se aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental, com saúde e com as ações realizadas nas áreas identificadas
como prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos valores da con-
trapartida mencionada no § 1 0 deste artigo, as despesas com pessoal e os
custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução do
convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - Os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos Municípios
seja superior à arrecadação do ICMS verificada no mês imediatamente
anterior ficam dispensados da condição mencionada no § 1 0 deste artigo.

§ 50 - E vedada a transferência de recursos a município constante no
Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

§ 60 - 0 município em situação irregular, por descumprimento do disposto
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no inciso 1 deste artigo, poderá ter regularizada sua situação para fins de
transferência de recursos, desde que comprove ter aplicado, no ano de 1998,
na manutenção e no desenvolvimento de ensino, além do percentual mínimo
exigido para esse exercício, o valor correspondente ao percentual não
aplicado no exercício anterior.

Art. 21 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas classificadas
como Investimentos em Regime de Execução Especial, ressalvadas as
decorrentes de calamidade pública, na forma do disposto no artigo 161, § 30,
da Constituição do Estado, e os recursos destinados ao fomento e ao amparo
à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 22 - A programação de gastos, para 1999, dos recursos diretamente
arrecadados, bem como dos demais recursos vinculados dos órgãos e
entidades do Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal deverá ser
submetida, previamente à sua inclusão na proposta orçamentária, à Junta de
Programação Orçamentária e Financeira, em prazo por ela fixado.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado
Art. 23 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela programação de investimentos de cada empresa
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária,
segundo a classificação funcional-programática expressa por projeto e
atividade, indicando para cada um deles o detalhamento das aplicações e a
origem dos recursos.

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta descrição de
seus objetivos, com as respectivas metas e quantificações.

Art. 24 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da
programação de investimentos a serem realizados em 1999 e a composição
da participação societária no capital em 30 de junho de 1998;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento, o resumo das origens dos recursos, do detalhamento dos
investimentos e a consolidação do programa de investimentos.

Art. 25 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as operações que
são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e que afetam o
passivo e o ativo circulantes, observado o disposto no artigo 186 da Lei
Federal n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para
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cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam
entrada ou saída de recursos.

Art. 26 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a in-
vestimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento junto a
agências e organismos nacionais e internacionais.

Capítulo IV
Das Ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério

Público e do Tribunal de Contas
Art. 27 - A definição das ações dos órgãos que compõem os Poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, considerados os princípios de independência e harmonia entre eles,
integrará a lei orçamentária para 1999.

Capítulo V
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa

Art. 28 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de
lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alteração
da legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a
mandamentos constitucionais e ajustamentos a leis complementares
federais, resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os quais
versarão, em especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD - 1 visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, com
vistas, principalmente, à revisão da base de cálculo e das alíquotas, das
hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e de mecanismos para
modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tomar exeqüível a sua
cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses
de incidência, bem como de seus valores, de forma a compatibilizar a
arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação dos já instituídos, em
decorrência de revisão da Constituição Federal;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à
mícroempresa, ao microprodutor rural, á empresa de pequeno porte e ao
pequeno produtor rural;



VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação,
dos processos tributário-administrativos, visando
simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais, como
prática de infração da legislação tributária;
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tramitação e julgamento
à sua racionalização,

instrumento inibitório da

A - o aperreiçoamento aos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e
eficiência.

Capítulo VI
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais

Art. 29 - As instituições financeiras oficiais integrantes do sistema
financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no apoio credítício aos
programas e projetos do Governo Estadual.

§ 1 0 - As agências financeiras oficiais observarão, nos empréstimos e nos
financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades intra-
regionais e inter-regionais e de defesa e preservação do meio ambiente,
dando prioridade para o pequeno e o médio produtor rural e para a pequena
e a média empresa.

§ 20 - Os empréstimos e financiamentos das agências financeiras oficiais
serão concedidos de forma a que lhes seja, pelo menos, preservado o valor
e garantida a remuneração dos custos de captação.

Capítulo VII
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito

Art. 30 - A administração da divida pública estadual interna ou extema terá
por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 31 - A captação de recursos, nas modalidades de operações de
crédito, pela administração direta ou por entidade da administração indireta,
observada a legislação em vigor, será feita mediante a emissão de títulos da
divida pública estadual e a contratação de financiamentos.

Art. 32 - Na lei orçamentária para o exercício de 1999, as despesas com
amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas
operações contratadas ou nas prioridades e nas autorizações concedidas até
a data do encaminhamento do projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Capitulo VIII
Disposições Finais

Art. 33 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, à conta do
Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 1998,
constituirão antecipação de quota financeira no exercício de 1999, para o
órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal a que se referirem.

Art. 34 - 0 - Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
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planejamento e de orçamento, deverá atender, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis contados da data do recebimento, as solicitações, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa àquele Poder, de informações e dados,
quantitativos e qualitativos, relativos às categorias de programação, que
justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 35 - Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a
que se refere o artigo 160, 1, "b", da Constituição do Estado, será assegurado
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAR
-, para consulta.

§ 1 0 - O sistema a que se refere o "caput" deste artigo é o sistema
integrado, de controle interno, previsto no artigo 81 da Constituição do
Estado, destinado ao registro dos atos e fatos relativos à receita e à despesa
pública dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.

§ 20 - Sem prejuízo do disposto no 4caput" deste artigo, o Poder Executivo
enviará mensalmente, em meio magnético de processamento eletrônico, à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa todos os dados da execução orçamentária constantes no SIAFI,
referentes ao mês imediatamente anterior ao envio das informações.

Art. 36 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS referente
ao mês imediatamente anterior, discriminando a arrecadação por subgrupo,
conforme classificação constante no Código de Atividades Econômicas -
CAE -, de que trata a Resolução n° 2.285, de 29 de setembro de 1992, da
mencionada Secretaria de Estado.

Art. 37 - E vedada a destinação de recursos para pagamento, a qualquer
titulo, a servidor da administração direta e indireta por serviços de
consultoria ou de assistência técnica custeados com recursos provenientes
de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, firmado com órgão
ou entidade de direito público ou privado, nacional ou internacional, pelo
órgão ou pela entidade a que pertencer o servidor ou por aquele em que
estiver eventualmente lotado.

Art. 38 - Se a lei orçamentária não for sancionada até o final do exercido
de 1998, fica autorizada, até a sua sanção, a execução dos créditos
orçamentários propostos no projeto de lei orçamentária, à razão de 1112 (um
doze avos) ao mês.

§ 1 0 - No caso de ser a receita orçamentária insuficiente para atender à
razão fixada no "caput" deste artigo, as quotas orçamentárias proporcionais
ficarão limitadas à expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o artigo 155, § 20, da Constituição do Estado.
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§ 20 - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a

utilização de recursos autorizada no "caput" deste artigo.
§ 30 - Os eventuais saldos negativos apurados serão ajustados, após

sanção do Governador do Estado, mediante abertura de créditos adicionais,
por meio de remanejamento de dotações.

Art. 39 - O Poder Executivo publicará, no prazo de 15 (quinze) dias úteis
contados da data da publicação da lei orçamentária anual, os quadros de
detalhamento da despesa, por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, especificando, para cada subprojeto e
subatividade, o elemento e o subelemento de despesa, o grupo de despesa,
a origem do recurso e sua procedência.

Parágrafo único - O desdobramento da programação do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será publicado,
observando-se, para cada projeto e atividade, o detalhamento das aplicações
e origens dos recursos.

Art. 40 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o
Tribunal de Contas e o Ministério Público farão publicar no diário oficial do
Estado, até o 200 (vigésimo) dia do mês subseqüente ao trimestre vencido,
por unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a
remuneração de seus servidores, por cargo ou função, realizada nos meses
do trimestre anterior, evidenciando o número de servidores e os totais do
vencimento, das vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas
por função.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se, também, às
autarquias, às fundações, às empresas subvencionadas e às empresas
controladas pelo Estado.

Art. 41 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize operações de
crédito por antecipação da receita e para refinanciamento da divida.

Art. 42 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por
decreto, após autorização legislativa.

§ 1 0 - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput"
deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no artigo 16,
para o Orçamento Fiscal, e no artigo 23, para o Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 20 - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos ou subatividades
será feita por meio de abertura de crédito suplementar.

Art. 43 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos e
matérias no diário oficial do Estado serão consignadas aos órgãos a que
estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do Governador do
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e
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Comunicação Social.

Art. 44 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o título Reserva de
Contingência não serão inferiores a 05% (zero vírgula cinco por cento) nem
superiores a 5% (cinco por cento) da receita orçamentária total estimada
para 1999.

Art. 45 - Acompanharão os projetos de lei de autoria do Governador do
Estado exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

Parágrafo único - Os projetos de que trata o "caput" deste artigo, se
contiverem previsão de aumento de despesa, deverão ser acompanhados de
memória de cálculo que demonstre o impacto financeiro-orçamentário de sua
execução.

Art. 46 - Não será apreciado projeto de lei que conceda ou amplie
incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, sem que
se apresente a estimativa da renúncia de receita correspondente bem como
as despesas programadas que serão anuladas.

Art. 47 - Será incluída no projeto de lei orçamentária programação de
despesas à conta de recursos estimados em virtude de alteração da
legislação tributária decorrente de projeto que esteja em tramitação ou que
venha a ser enviado à apreciação da Assembléia Legislativa durante a
tramitação da proposta de Orçamento.

Parágrafo único - A programação condicional de que trata este artigo será
identificada à parte do restante do Orçamento.

Art. 48- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado e distribuídos seus avulsos aos Deputados e às Comissões

Permanentes, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os
fins do art. 204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com texto original.
OFÍCIO N° 32/98

- O texto integral do Ofício n° 32198, do Tribunal de Contas, está publicado
nesta edição.	 -

OFÍCIOS
Da Sra. Norma de Góes Monteiro, Superintendente do Arquivo Público

Mineiro, justificando sua ausência em reunião da CPI do DOPS e
encaminhando cópia de documentos. (- A CPI do DOPS.)

Do Sr. Monteiro de Barros, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado, encaminhando a segunda via da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 122.486-0 e de sua decisão sobre a matéria.

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Superintendente Regional do Departamento
de Polícia Federal em Minas Gerais, comunicando a designação do
Delegado Gilmar Dias Machado para acompanhar os trabalhos da CPI dos
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Garimpos. (- A CPI dos Garimpos.)

Do Sr. Celso Luiz Garcia, Chefe do 3 0 Distrito do Departamento Nacional
de Produto Mineral - DNPM -, em atenção a requerimento da CPI dos
Garimpos, apresentando histórico de fatos ocorridos desde 1990, relativos ao
garimpo no Município de Nova Era, especialmente na Fazenda Capoeirana,
e encaminhando cópias de pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do
DNPM e pela Procuradoria Autárquica do 3 0 Distrito em Minas Gerais. (- A
CPI dos Garimpos.)

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relações
Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais, agradecendo convite
enviado ao Governador do Estado para a reunião especial em homenagem
ao Dia do Policial Civil.

Da Sra. Simone Mendonça, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, agradecendo convite enviado ao Presidente dessa entidade para
a solenidade de entrega "post mortem" do titulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. Winnfuied Jordan.

? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.747198

Declara de utilidade pública o Projeto de Reintegração Social - PROREIS -,
com sede no Município de Nova Lima.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Projeto de Reintegração

Social - PROREIS -, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a entidade Projeto

de Reintegração Social - PROREIS - tem diretoria composta por pessoas
idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Posto isso, pleiteia-se a declaração de sua utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.748198
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Clube Atlético Boca

Júnior, com sede no Município de Tarumirim.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Clube Atlético Boca Júnior, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 1998.
José Henrique
Justificação: A Associação Comunitária Clube Atlético Boca Júnior, com

sede no Município de Tarumirim, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
fundada em 2614196 e registrada no Conselho Municipal de Assistência
Social de Tarumirim. Seu objetivo é a divulgação da cultura e do esporte. Os
membros de sua diretoria não percebem qualquer remuneração.

A referida Associação vem prestando relevantes serviços comunitários
desde a sua fundação, realizando permanentemente atividades culturais e
esportivas, sem discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Diante do exposto, por certo esta postulação receberá o apoio dos nobres
pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 166, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.749196
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Amparo Social,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica de

Amparo Social, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Djalma Diniz
Justificação: Trata-se de uma associação que visa a defender os interesses

da comunidade de Coronel Fabriciano, promovendo melhores condições de
vida por meio de atividades sociais de promoção, proteção, ajuda e
atendimento a crianças, adolescentes e idosos.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública: funcionamento por mais de dois anos, prova de personalidade
jurídica, diretoria idônea e inexistência de remuneração para os titulares de
seus cargos. Por isso, peço aos nobres Deputados a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.750198
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Ponte

Chave, com sede no Município de Carandaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Ponte Chave, com sede no Município de Carandaí.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Agostinho Patrús
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Ponte Chave é

sociedade civil beneficente e sem fins lucrativos.
Seu objetivo primordial é coordenar as obras e os movimentos sociais do

bairro onde está situada, promovendo ações que possam melhorar a
qualidade de vida dos moradores, bem como direcionar e priorizar ações que
visem à formação do espírito comunitário.

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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.751/98
Declara de utilidade pública o Grupo de Fraternidade Espírita Emrnanuel,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Fraternidade

Espírita Emmanuel, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Paulo Piau
Justificação: O Grupo Fratemidade Espírita Emmanuel é uma sociedade

civil sem fins lucrativos, fundada em 2118191, que vem prestando
significativos serviços assistenciais à comunidade de Belo Horizonte. Tem
como objetivo e princípio básico a espiritualização do ser humano por meio
da evangelização fundamentada no conhecimento de si mesmo
proporcionado pela doutrina espírita. Procura despertar nas criaturas maior
interesse pelo estudo sério e esforço consciente em favor do aprimoramento
de sua realidade humana e espiritual.
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Promove, ainda, o atendimento às gestantes carentes por meio de curso
educativo e fornecimento de enxovais; realiza reuniões públicas e palestras;
encaminha cestas básicas aos necessitados; desenvolve a evangelização
infantil e juvenil e presta atendimento com passes (doação de energias).

O reconhecimento da utilidade pública será fundamental para a melhoria
dos trabalhos assistenciais e para a concretização dos objetivos da entidade.

Dessa forma, esperamos o apoio dos nobres pares desta Casa para a
aprovação do projeto ora proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.592198, do Deputado Antônio Júlio, solicitando sejam pedidas ao

Conselho Estadual de Ação Social informações sobre o montante de verbas
federais repassadas ao órgão, bem como sua destinação. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.593198, do Deputado Marcelo Gonçalves, pedindo seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda para que se
estenda aos servidores públicos estaduais aposentados a isenção de
percentual de recolhimento previdenciário, a exemplo , dos benefícios
constantes na Lei Federal n° 9.630, de 2314198. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.594198, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se envie ofício ao
Presidente da República, pedindo que a medida provisória que deverá ser
assinada esta semana, beneficiando os pequenos e microprodutores rurais,
beneficie também os médios produtores, notadamente do Norte de Minas. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Gilmar
Machado e Marcos Helênio e da CPI do DOPS.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Fiscalização Financeira.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus senhores e

'minhas senhoras, no último dia 7 tivemos, no Município de Mato Verde, uma
audiência pública da Comissão de Política Agropecuária, na qual estavam
presentes os nossos colegas Deputados José Braga, Dimas Rodrigues e
Carlos Pimenta, o Senador Francelino Pereira, vários Prefeitos daquela
região, autoridades da SUDENE, da EMATER-MG, da COPASA-MG, da
Secretaria-Nacional de Recursos Hídricos do Ministério de Meio Ambiente e
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de vários órgãos que realmente tratam da seca no Norte de Minas. Lá foi
constatado que a prioridade número um dos municípios da área mineira da
SUDENE é a água, que a segunda prioridade é a água, e que a terceira
prioridade também é a água.

Infelizmente, Sras. Deputadas e Sus. Deputados, muitos dos senhores não
conhecem a realidade daquela região. Crianças de 4, 5 anos de idade andam
quilômetros para buscar uma lata de água barrenta para beber. Essa é a
situação caótica do Norte de Minas. E olhem que o período de seca
geralmente é em julho e agosto. Este ano, a seca começou antes, no mês de
abril e, no mês de maio, infelizmente, já é uma triste realidade.

O segundo rio mais volumoso do Norte de Minas, o Verde Grande, já está
cortado em sua cabeceira. Infelizmente, em outros, como o rio Pardo, não
existe mais água. Poços artesianos estão sendo perfurados com muita
dificuldade.

Aqui quero ressaltar o trabalho do Dr. Ciriaco, da CODEVASF, que tem
trabalhado diutumamente para que esses poços artesianos sejam
perfurados, apesar de muitos deles estarem sem água. Na reunião, pedimos
ao Senador da República Francelino Pereira e aos dirigentes de órgãos da
SUDENE que solicitassem ao Presidente da República um desconto ou que
perdoasse as dívidas dos pequenos e dos microprodutores rurais. Hoje,
graças a Deus, o Presidente da República anuncia que vai editar uma
medida provisória dando um desconto de 50% a eles. Foi justamente pelo
nosso pleito, não só nosso mas de toda a bancada do Norte de Minas, dos
Deputados Federais e dos Senadores, incluindo também a bancada do
Nordeste. Os pequenos e os microprodutores rurais vão ser beneficiados
com esse perdão da dívida, e o seu financiamento terá juros de 3% a 6% ao
ano. Realmente eles estão passando por dificuldades, porque, na maioria
das vezes, suas lavouras foram totalmente perdidas.

Concedo um aparte ao Deputado Raul Lima Neto, que também faz parte
da nossa bancada do Norte de Minas.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado Gil Pereira, é
uma honra participar de seu discurso, ainda mais porque, ao ouvi-lo,
sabemos que somos abençoados com mais conhecimento a respeito das
dificuldades e das soluções para, pelo menos, amenizar o sofrimento do
povo de Minas Gerais.

Deputado Gil Pereira, V. Exa. pôde perceber que a seca que assola o
Norte de Minas e o Nordeste do Brasil, especialmente o Norte de Minas, tem
uma peculiaridade em relação às outras: como V. Exa. disse, ela começou
bem mais cedo e bem mais assoladora. Temos visto, pelos jornais e pela
televisão, famílias que caminham quilômetros a pé para buscar um pouco de
água barrenta. Sem dúvida, estamos procurando as soluções, mas, às



253
vezes, não analisamos as causas dessas secas terríveis que vêm assolando
as regiões e, agora, de forma tão grave.

Deputado, quando Presidente da Comissão de Meio Ambiente, fizemos um
projeto que está na pauta de hoje, cuja ementa é a seguinte:

Dispõe sobre a proibição do uso do cerrado e dos cerrados secundários no
domínio estadual para fins de carvoejamento".

Em toda a história da humanidade, nunca tivemos devastação e
desmatamento tão grandes, corno nessas últimas duas décadas, nos
cerrados. Foi até feito um filme produzido por professores e por um
voluntário do Norte de Minas, o Dênis, de Manga, que prova, cientificamente,
que 213 das águas dos nossos rios se encontram nos cerrados, no subsolo.

Esse desmatamento está fazendo com que os lençóis de água não mais
fluam como vinham fluindo. E o equilíbrio das águas está tão violentado que
os nossos rios estão diminuindo em muito o volume de água. Quem sabe
isso é até uma resposta para nós, para que tomemos mais cuidado e não
permitamos essa devastação que está acontecendo, principalmente no
cerrado, para fins de carvoejamento. Denunciamos aqui a conivência e a
mancomunação de autoridades que sabem que cerrados foram destruídos e
continuam sendo destruídos. E a conseqüência disso será o cumprimento de
um vaticínio hediondo, profetizado já por cientistas e ambientalistas: daqui a
dez anos, o problema da terra será de água. Tomara que não busquemos
somente amenizar esse sofrimento, ou saná-lo com diques e açudes, mas
que, principalmente, procuremos voltar a repovoar nossos cerrados,
replantando-os com árvores nativas, porque eles são encarregados da
manutenção do equilíbrio das nossas águas e dos nossos rios. Agradeço a
oportunidade desse aparte. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Raul Lima Neto e digo
que concordo com V. Exa. em número, gênero e grau. Logicamente, nessa
reunião, Deputado Raul Lima Neto, discutimos também que não podemos
considerar a seca apenas no seu estado mais grave. Precisamos de uma
política permanente de combate à seca. Lá, fizemos um relatório e o
encaminhamos ao Governador Eduardo Azeredo. Estamos levando esse
relatório a Brasília, através do Senador Francelino Pereira, para o Presidente
da República e o Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do Ministro
Krause, para que possam nos ajudar, uma vez que, apesar de o Norte de
Minas estar sofrendo com a seca, assim como o Nordeste, infelizmente a
maioria dos recursos destinam-se apenas ao Nordeste. Lamentavelmente,
nesse dia, soubemos de um dado muito triste, que foi colhido pela
Associação Mineira da Área da SUDENE, a AMAMS, juntamente com a
SUDENE: se os 92 municípios que compõem a área mineira da SUDENE
fossem tirados do Estado de Minas Gerais e incluídos na Região Nordeste,
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seríamos o Estado mais pobre dessa região. Isso é muito triste, quando
sabemos que fazemos parte do Estado que tem o segundo maior PIB do
País. Aquela nossa região está muito castigada pela seca. Iremos ter uma
audiência, esta semana, com o Governador, que já tem nos ajudado,
mandando a COPASA perfurar mais poços artesianos e comprando
caminhões-pipa. Quem ressaltar também a atuação do Ten.-Cel. Lobato, da
CEDEC, que tem feito um belo trabalho e ajudado aos municípios dessa
área da SUDENE. Porém, isso é muito pouco, com relação às nossas
necessidades. O Governador autorizou a compra de mais urna perfuratriz;
solicitamos à CODEVASF, à SUDENE e ao Ministério do Meio Ambiente a
compra de mais 20, para que cada cinco municípios da área mineira da
SUDENE possa ter uma perfuratria, uma vez que temos lençóis freáticos que
podem ser alcançados por meio de poços artesianos. Foram pedidos
também dessalinizadores, pois a nossa região tem poços com água salobra,
imprópria para o consumo humano. Sendo assim, iremos pedir ao
Governador e, principalmente, ao Governo Federal que tomem as
providências possíveis, fazendo com que os recursos destinados ao DNOCS
e à CODEVASF não sejam remetidos apenas para a região do Nordeste; que
dêem uma atenção para o quarto maior Estado territorial que compõe o
Nordeste: a área mineira da SUDENE.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, viemos pedir, de público, apoio para
essa região tão carente. Tenho certeza de que os Deputados Cleuber
Carneiro, Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues e .José Braga, que estiveram
presentes ao evento, juntamente com o Senador Francelino Pereira, irão
fazer um relato da nossa dificuldade, que foi discutida no Norte de Minas, em
uma reunião na cidade de Mato Verde, com o Prefeito, Pe. João Gonçalves,
nos dando toda a cobertura. Lá tiveram oportunidade de falar não só os
Prefeitos, as lideranças, os Presidentes de associações de bairro e de
associações comunitárias da zona rural, mas, principalmente, o povo sofrido
que mora na zona rural do Norte de Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente,
pela oportunidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, caros colegas, demais

pessoas presentes nas galerias; sinceramente, hoje eu me sinto prejudicado
pela política do Governo Federal. Acho que toda a população brasileira está
estarrecida com o pronunciamento do sociólogo, que tem a coragem de dizer
que os aposentados não passam de vagabundos. Pergunto: que cidadão
brasileiro aceitaria isso, com a simplicidade das palavras do Presidente da
República, um sociólogo que, outro dia, chamava os companheiros do MST
de bademeiros? Ao mesmo tempo, falava que eles estavam sendo
assessorados pelos evangélicos, pelos Padres, pelos Bispos, pelos partidos
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políticos. Não entendemos a postura do sociólogo, principalmente quando
busca, no bolso de cada cidadão, uma moeda rica, que ele mesmo
promoveu para salvar os Bancos.

Ele tem agilidade para tirar do projeto PROER bilhões para salvar Bancos,
mas não se preocupou, um único momento, quando o Banco Económico foi
vendido para Bancos da Espanha num custo bem inferior aos valores usados
pelo PROER para salvar não o Banco, eu até diria para salvar os
compromissos de campanha, sobre os quais, somente agora, em época de
campanha, visando, possivelmente, à reeleição, ele promove a discussão.
Dizer que o PROER tem de salvar os Bancos deixa uma dúvida muito
grande em todos nós, Deputados mineiros, e em parte dos Deputados
Federais; deixa uma dúvida muito grande na cabeça de cada aposentado
desta Nação. Por quê? Pergunte aos metalúrgicos sobre a indignação em
que ficaram, e todos os trabalhadores, quando ouviram da liderança maior
deste País que são vagabundos quando promovem a sua aposentadoria,
ainda que precocemente. Precocemente por quê? Porque ele faz questão de
elevar a idade da aposentadoria ao patamar de 65 anos de idade.

A história tarda, mas não vai falhar para o povo brasileiro. Não é justo que
coloquem esse limite de idade para o trabalhador brasileiro, principalmente
por causa das condições de trabalho a que a maioria de nós é submetida.
Digo nós porque sou ex-metalúrgico e reconheço a dificuldade dos
trabalhadores. Todos os cidadãos comuns foram mal compreendidos por
aqueles que financiaram a campanha do sociólogo em 1994. Pior ainda, esta
Nação não tem esperança de resolver as principais questões sociais, apesar
de ter um Presidente sociólogo. Ele não tem agilidade para resolver as
questões do Norte do País, principalmente quando os sem-terra estão sendo
chamados para prestar esclarecimento à justiça, sendo confundidos com
bademeiros. A mesma coisa está acontecendo com os aposentados.
Sinceramente, quando ouvimos o discurso de Fernando Henrique Cardoso -
um sociólogo, faço questão de repetir -, ficamos bastante assustados. Um
trabalhador, por exemplo, da região do Vale do Aço, que passa 8 horas na
boca de um alto-fomo, com um alto índice de insalubridade, tem que se
aposentar, obviamente, mais cedo.

Mas não vamos falar apenas dessa população sacrificada. A inteligência
do trabalhador deste País é muito grande. Talvez essa mesma inteligência
leve o Presidente da República a uma derrota histórica. O seu desmazelo na
condução da política é enorme. Nem quero citar os partidos que estão
comungando com o projeto político do Sr. Fernando Henrique Cardoso.
Basta de tanto sofrimento, de tanta penúria, de tanto abuso para com os
trabalhadores brasileiros.

Todos os jornais de hoje falam a respeito da USINOR, a empresa que está
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adquirindo parte da ACESITA. Ela já tem o controle da Companhia
Siderúrgica de Tubarão. A USINOR é uma empresa francesa. Talvez seja
nesse patamar que esse Presidente queira levar a política brasileira. E há
um esforço muito grande para que esta Assembléia aprove a
descapitalização da COPASA. É O primeiro passo para a privatização de
uma empresa que tem muito a ver com a saúde do povo mineiro.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que aceitar o País da maneira como está
não é possível. Não é possível fazer política com essa simplicidade como a
maioria está fazendo no Congresso Nacional. Aceitar que o País precisa de
reforma previdenciária é um fato, mas engolir as palavras do Presidente, que
chama de vagabundos aqueles que se aposentam antes dos 50 anos, é
inadmissível. Será que, ao fazer tal discurso, ele se referia a si próprio e a
seus iguais? Espero que sim; afinal, os exemplos são muitos de
trabalhadores que deram a vida pelo trabalho e, aos 50 anos de idade, já não
têm saúde, condições físicas e, às vezes, psicológicas para continuar na luta
diária. E o caso da maioria dos trabalhadores do meu querido Vale do Aço.

Todos os dias, quando abrimos os jornais da minha região e da Capital,
deparamos com notícias de que caiu um metalúrgico na usina da ACESITA,
na USIMINAS. E estão caindo trabalhadores todos os dias, neste País, haja
vista o nordestino que está morrendo à mingua e, às vezes, é chamado de
bademeiro e confundido, porque é ano eleitoral. Ano eleitoral se faz
diariamente, O MST está de parabéns por sua denúncia.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo por
seu pronunciamento. Quero manifestar a minha admiração permanente por
seu comportamento como Deputado desta Casa.

Quero acrescentar que o Presidente da República tem usado e abusado de
terminologias mal colocadas com relação ao povo brasileiro. Ele já se referiu
nesse mandato ao povo brasileiro como neobobo; de outra vez, como caipira
e, agora, de forma até chula, dado o interesse como ele coloca, como
vagabundo.

O reparo que fazemos, Deputado Geraldo Nascimento, é que temos certa
preocupação, sim, com certos privilégios que acontecem na aposentadoria.
Esses privilégios acontecem principalmente na área parlamentar, porque os
parlamentos concedem aposentadoria proporcional aos Deputados. Mas
acontece também no Judiciário. Pude observar recentemente na minha
região que pelo menos meia dúzia de magistrados se aposentaram entre 45
e 48 anos de idade. Essa é uma situação que nos causa preocupação.

Acredito que a reforma da Previdência tenha de encontrar caminhos em
que privilégios como esses não sejam acobertados como aposentadorias na
magistratura e no Ministério Público, de pessoas com idade inferior a 50
anos, que ainda teriam muito a contribuir para o Brasil. Como profissional da
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área de saúde, como parlamentar, teria constrangimento e vergonha
realmente se me aposentasse antes dos 50 anos de idade, porque sei que
tenho muito a contribuir para o desenvolvimento do País.

O que nos causa indignação é como o Presidente da República se refere
ao povo brasileiro: como vagabundo, como caipira e neobobo. Isso temos de
condenar.

Quanto aos privilégios da aposentadoria, Deputado Geraldo Nascimento,
esse é um tema que temos preocupação em analisar. Queremos que o
trabalhador que sofre, que trabalha em ambiente insalubre, que começa sua
vida muito cedo tenha o direito de se aposentar independentemente da
idade.

O episódio em que o Governo protestou não foi o caminho correto usado
pelo Presidente da República, na semana passada, para criticar a sua
derrota na Câmara dos Deputados, quando utilizou artifícios, parece até que
incentivado por Deputados Federais de Minas Gerais, para não aceitar a
derrota no parlamento. Isso sim, Geraldo Nascimento, queremos condenar
no Presidente da República, certos artifícios e certas colocações
maledicentes contra o povo brasileiro.

O Deputado Geraldo Nascimento - Só para terminar, Sr. Presidente.
Viemos de uma região onde é normal as pessoas começarem a trabalhar aos
15 anos de idade. E um absurdo, no meu modo de ver, que uma pessoa que
começa a contribuir aos 15 anos de idade tenha que favorecer outras
aposentadorias, a exemplo da magistratura. Quero fazer menção às palavras
do Deputado Marco Régis. Quero discordar em alguns tópicos, mas, no
conteúdo, ele tem total razão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudações
petistas a todos os membros desta Casa.

- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

que me traz a esta tribuna é a matéria veiculada no caderno de Economia do
jornal "Estado de Minas" intitulada: "Dia das Mães foi pior do que o de 97".
Coloca que o Presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte,
Dr. Eduardo Noronha, diz que a expectativa foi frustrada. A expectativa era
de empatar as vendas do Dia das Mães do ano passado com as deste ano.
Isso não aconteceu, houve uma queda. Coloca: "Com tanta dificuldade para
reverter o atual quadro, os comerciantes estão pedindo a eliminação do
calendário da Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas, que há três anos
ocorre próximo ao Dia das Mães no Minascentro". A CDL enviou ontem um
documento ao Secretário João Heraldo Lima, protestando contra a realização
da Feira, acusando a falta de emissão de nota fiscal nas vendas feitas. Num
levantamento superficial, diz Eduardo Noronha: "Considerando um
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faturamento de R$2.500.000,00, mostra que, somente de ICMS, o Estado
deixou de arrecadar mais de R$400.000,00".

Sr. Presidente, o pronunciamento do Diretor da CDL é inoportuno e
contrário aos interesses dos consumidores, considerando que os produtos de
malha do Sul de Minas são regularmente estabelecidos, geram empregos e
recolhem impostos segundo as regras estabelecidas pelo regulamento do
ICMS. Se vendem barato, o que incomoda o dirigente classista, ele é que
deve mudar as práticas comerciais. A CDL, Sr. Eduardo Noronha, grande
líder classista, é que tem que iniciar, orientar e mudar a sua prática. O
dirigente classista deveria, antes de tentar impedir a realização da Feira de
Malhas de Jacutinga e Monte Sião, ser mais criativo na organização das
promoções nas datas comemorativas, bem como orientar seus filiados para
a prática de preços mais competitivos e compatíveis com a atual realidade
econômica e social da população. A proposta da CDL contraria os interesses
da população, que teve a oportunidade de adquirir produtos a preço baixo,
até mesmo por 113 do custo do comércio local.

O dirigente da CDL deveria, ao menos, conhecer a legislação tributária do
Estado, pois, quando fala em sonegação fiscal, apresenta valores e cálculos
totalmente equivocados e baseados em regras anteriores a todos os
benefícios fiscais e vantagens tributárias concedidos pelo Governador
Eduardo Azeredo aos pequenos produtores, nos quais se enquadram os 100
que participaram da Feira, o que permitiu a manutenção do nível de
emprego e, até mesmo, criou novos.

O dirigente da CDL não deve se esquecer de que, mesmo tendo melhores
condições de vida, o Sul continua inserido no Estado de Minas Gerais;
portanto, os tributos pagos por Jacutinga e Monte Sião relativamente aos
produtos comercializados durante a Feira de Malhas, como nas demais
cidades do interior de Minas Gerais, continuam sendo arrecadados para o
mesmo cofre para onde vão os tributos gerados em Belo Horizonte.
Enquanto o mundo fala em globalização, a CDL quer impedir a relação
comercial dentro do próprio Estado. Está equivocado, está ultrapassado o Sr.
Eduardo Noronha, Diretor da CDL.

A Secretaria da Fazenda deve fazer em Belo Horizonte a mesma
fiscalização, com o mesmo rigor solicitado pelo Sr. Eduardo Noronha, Diretor
da CDL. É justa a fiscalização em todo o Estado. Eu disse, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, na abertura da Feira, que Jacutinga e Monte Sião não
traziam para Belo Horizonte só as malhas, mas também a força do trabalho.
É o exemplo que o Sul de Minas dá para todo o Estado: a força do trabalho.
As famílias de Jacutinga e de Monte Sião deram para Minas Gerais um
exemplo que se deve seguir e, não, criticar, como o faz o Diretor da CDL, Sr.
Eduardo Noronha. É com orgulho que falo, em nome dos Prefeitos de
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Jacutinga e de Monte Sião, que estas cidades estão de braços abertos para
ensinar e dar o exemplo do seu trabalho. Sr. Eduardo Noronha, o senhor
está convidado, representando a CDL, a fazer uma visita a essas cidades,
onde existe trabalho e, acima de tudo, não existe desemprego. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, quero registrar hoje, nesta Casa, o exemplo que a Associação dos
Magistrados Mineiros está oferecendo a este Poder, aos Deputados, a todas
as forças que lutam por democracia e justiça na sociedade e no Estado de
Minas Gerais. A AMAGIS - Associação dos Magistrados Mineiros -, com a
nova direção do Dr. Elpídio Donizete Munes, vem demonstrando, por meio
da mobilização da categoria e da discussão democrática com os Juizes e os
Desembargadores do Estado, que, finalmente, um dos Poderes está se
levantando para exigir do Governo de Minas Gerais o fim da hipocrisia e da
demagogia. Assistimos a um governo que fala em dificuldades financeiras,
quando sabemos que a sua incompetência fez com que a nossa dívida
aumentasse de R$3.500.000.000,00 para R$19.000.000.000,00. Assistimos a
um governo que, mesmo assim, continua sendo subserviente às políticas
neoliberais do Sr. Femando Henrique Cardoso.

Estamos assistindo, em todos os canais de televisão, a propagandas do
Governo. Há enxurradas de propaganda em jornais do interior, que nunca
viram propaganda do Estado, mas que estão vendo agora páginas inteiras
de publicidade. Somente em Belo Horizonte existem mais de 2.500 placas
do PROSAN. Em cada cidade de Minas Gerais, encontramos placas com um
lado vermelho escrito Governo do Estado e, do outro lado, referência a uma
obra ou uma pseudo-obra, seja da COPASA, da CEMIG, ou do Governo do
Estado. Nessa última sexta-feira, vi, quando vinha de Porteirinha, passando
por Bocaiúva, uma grande placa que indicava o assentamento de famílias na
Fazenda Malvina, o que ainda não aconteceu. Isso ocorre por todo o Estado.
Vejo o Governo dizendo que passa por dificuldades, mas que, no ano
passado, gastou apenas R$500.000,00 em saúde e quatro vezes mais em
publicidade, e que vem agora falar em dificuldades para fazer repasses aos
Poderes Judiciário e Legislativo. Felizmente, o Poder Judiciário tem a
AMAGIS, que, com o Dr. Elpidio e outros Juizes e Desembargadores à
frente, não aceitou a subserviência que essa Assembléia Legislativa aceitou.
Funcionários, muitas vezes, até o dia 10, ainda não receberam o seu salário.
Esse é um fato inédito na história do Poder Legislativo.

A AMAGIS promoverá assembléia, na próxima sexta-feira, dia 15, às 17
horas, quando três propostas serão discutidas, e os Juizes darão
demonstração de que lutarão pelo que estabelece a Constituição: a
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autonomia dos Poderes e a garantia constitucional do repasse dos
duodécimos até o dia 20 do mês anterior.

A primeira proposta é a retirada dos depósitos judiciais do BEMGE, que,
sabemos, geraria crise no BEMGE e no próprio caixa do Estado, porque tais
valores costumam ser arrolados pelo Tesouro, a fim de suprir determinadas
dificuldades.

A segunda é a paralisação de dois a três dias, a partir da segunda-feira,
também como demonstração de força. Talvez os Juizes não falem em
greve, como, muitas vezes, os Deputados também não falam, usa-se o
adjetivo - até meio racista - de greve branca. Mas acho que, antes de tudo,
essa paralisação é uma demonstração de que o Juiz é um cidadão, deve
lutar pelos seus direitos quando vê o seu poder ameaçado por um Governo
incompetente, que demonstrou não ter condições de gerir o Estado.

A terceira proposta é a provocação para que o Tribunal de Justiça entre
com uma ação para intervenção no Estado, em função de o Governo estar
fora da lei, por não cumprir a norma constitucional. Srs. Deputados, essa
demonstração é importante. O Poder Judiciário, desde janeiro, não recebe
nenhuma verba de custeio. A ajuda de custo que os Deputados recebem
ainda não foi paga para cerca de 500 Juizes aposentados de Minas Gerais.
Trata-se de uma verdadeira contradição, porque essa verba foi paga aos
Juizes da ativa e não aos aposentados.

E importante que se diga que o orçamento do Poder Judiciário em Minas
Gerais é menos de 4% dos R$511.000.000,00 de 1112 de R$43.000.000,00,
que representa menos de 4%. E evidente também, Srs. Deputados, que se
essa mobilização com a paralisação dos Juizes acontecer poderá afetar a
própria democracia, porque as eleições do dia 4 de outubro poderão ser
prejudicadas. É importante que este Poder, que também não recebe o seu
custeio em dia para o pagamento dos funcionários - e aí sou forçado a
reconhecer que o pagamento dos Deputados também não está em dia - se
some aos 1.200 Juizes do Estado nessa resposta contra a incompetência e o
autoritarismo de um Poder. Sabemos que a situação da magistratura no País
não é das mais fáceis. Sabemos que, enquanto em países civilizados temos
um Juiz para cada 5 mil habitantes, o Brasil tem um Juiz para cada 25 a 30
mil habitantes, número que varia de um Estado para outro.

Apoiamos integralmente a mobilização da AMAGIS, louvamos tais atitudes
e registramos que este Poder Legislativo devia aprender a resgatar sua
autoridade com os Juizes que estão se mobilizando. Acreditamos que a
Proposta de Emenda à Constituição no 52, de unificação dos tribunais, que
apresentamos nesta Casa, também é algo de muita valia para a
magistratura. Além de agilizar a prestação jurisdicional, a aprovação dessa
proposta irá agilizar a carreira dos magistrados mineiros, que, muitas vezes,
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se aposentam muito cedo por não terem perspectiva de promoção. Sem
contar com a democratização do Tribunal de Justiça.

Concedo um aparte ao Deputado Raul Lima Neto.	 -
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Durval Angelo, vou

fazer apenas uma pergunta e lhe devolvo a palavra. V. Exa. já percebeu o
descaso e o desrespeito com que o Poder Executivo nacional trata os outros
Poderes? Eu diria ainda mais, V. Exa. já percebeu com que desrespeito ele
trata o povo brasileiro? Parece até que há ódio. Ele nos chamou de
neobobos, nos chamou de caipiras. Tem muita gente que começa a trabalhar
com 12 ou 16 anos de idade, tudo bem, mas chamar de vagabundo, e com
expressão irada, é uma falta de respeito muito grande para com o povo
brasileiro. Sem dúvida, o Poder Legislativo deve também fiscalizar e deveria
até formular moção de repúdio a atitudes tão acintosas de nosso Presidente
da República. Trata-se apenas de uma pergunta: V. Exa. teria percebido
isso? Muito obrigado. -

O Deputado Durval Angelo - Uma das características do neoliberalismo na
América Latina é a centralização do poder nas mãos do Executivo. E um
processo que chamamos de fujimorização" do poder, que parte de um mau
exemplo, que é o de Fujimori, o do novo regime implantado por ele no Peru.
Estamos percebendo isso no Chile, na Argentina, na Venezuela. No Brasil
não é diferente. Assim, o Poder Judiciário acaba sendo refém do Poder
Executivo, e o Legislativo só pode dizer sim, senhor e, assim mesmo, num
tom de voz que não agrida os imperadores de plantão que temos em Brasília
e, aqui, no outrora Palácio da Liberdade.

Portanto, nesse contexto, queremos enaltecer essa mobilização da
AMAGIS. Quem sabe, com essa entidade realizando assembléia na sexta-
feira, os Deputados também marquem a sua, a fim de resgatar a
credibilidade de um Poder que não vai ser só um braço do Poder Executivo,
dizendo sim, senhor, em voz muito baixa, bem comportada, para não
prejudicar o sono daqueles que dormem no outrora Palácio da Liberdade.

Outro assunto que me traz aqui é a situação de Contagem. Não sei se digo
Camabelô ou Carnacontagem, porque agora o Camabelô será contagiante,
será em Contagem. E bom que todos vejamos bem claro que Contagem foi
maquiada para a campanha do Sr. Newton Cardoso. As pessoas que passam
pela cidade vêem viadutos pintados, palmeiras centenárias transplantadas
nas ruas, mas tudo isso para esconder a cruel situação em que vivem os
moradores daquela cidade. A saúde é um verdadeiro caos. Os hospitais de
Belo Horizonte e Betim é que salvam o Município de Contagem. O IPTU,
que foi promessa de campanha, está com valores absurdos. Quanto aos
salários dos servidores, muito se apregoou que o Sr. Newton Cardoso os
tinha colocado em dia. No entanto, é bom que se diga que os servidores da
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Câmara Municipal e os aposentados não recebem há cinco meses. Os
servidores em licença médica em 1996 não receberam pelo período em que
estiveram em licença. Tudo isso mostra o autoritarismo que se implantou em
Contagem. O Sr. Newton Cardoso acabou com as eleições diretas para
Diretor de escola. Hoje, o Diretor é nomeado pelo Vereador, pelo chefe
político do bairro, pelo chefe político da esquina. Além disso, existe o
problema da dengue. O Município de Contagem é mostrado como o
município que não teve caso de dengue. Este Deputado, morador de
Contagem, na semana retrasada se afastou de suas atividades nesta Casa
porque foi acometido de dengue. Não só este Deputado, mas quase todos os
moradores de sua rua. Contagem não encaminha exames de dengue, pois
manda o paciente para Belo Horizonte e Betim. Isso é um grande absurdo.
Também está um verdadeiro caos, em Contagem, a situação do 2 0 grau da
FUMC.

Agora, em vez de levar soluções para tais problemas, o nosso colega dos
tempos de Vereador, Paulo Mattos, hoje Prefeito, vai levar carnaval para
Contagem! Outra coisa: o carnaval irá acontecer num local ermo, sem
iluminação, sem condições. Hoje, Contagem tem somente 1.000 policiais. Já
foi dito pelo Comandante da polícia que esses policiais, com as tarefas que
desempenham, não têm condições de manter a segurança na cidade.
Portanto, infelizmente, esse é mais um "presente" para o combalido
Município de Contagem, levado pelo Governo Municipal.

22 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

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

passa à 22 Parte da reunião, com a 13 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta

de Emenda â Constituição n° 53198. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Errnano
Batista; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PFL: efetivo - Deputado
Wilson Pires; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PPB:
efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Alberto Pinto
Coelho; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente -
Deputado Alvaro Antônio. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação
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apresentada nesta reunião pela Comissão de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 117a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.552196, do
Deputado Dinis Pinheiro; 2.556198, do Deputado Anderson Adauto; e
2.560198, do Deputado Durval Angelo (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.654198 encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de • Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.642198, do Deputado Tarcísio
Henriques, que altera a Lei n° 12.622, de 2519197, que cria a Ouvidoria de
Polícia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Com
a palavra, para discuti-lo, o Deputado Tarcísio Henriques.

O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
proposta visa a alterar a escolha do Ouvidor Geral de Polícia. O problema
vem se arrastando desde o ano passado, porquanto a indicação, feita pelo
Conselho de Direitos Humanos, até hoje não se concretizou. Entendendo que
poderíamos resolver o problema de outra maneira, apresentei essa proposta,
que, estranhamente, a Comissão de Justiça alega ser inconstitucional.

De acordo com lei aprovada neste Plenário, permite-se que o Conselho de
Direitos Humanos, um órgão da Secretaria da Justiça, indique ao
Governador o nome de um cidadão para ser escolhido Ouvidor de Polícia.

Sem entrar em questões paralelas sobre a competência, reputação, ou
mesmo o passado do cidadão indicado, o que talvez possa ter criado o
impasse, sugeri que o Conselho de Direitos Humanos indicasse três nomes,
como é comum, como é usual, como é a norma democrática. O Conselho de
Direitos Humanos indicaria três nomes, possibilitando ao Governador a
escolha de um, porque é um cidadão que vai prestar serviço na área do
Executivo, serviços realmente de grande importância.

Feita a propositura, foi à Comissão de Justiça, que julgou o projeto
inconstitucional. A nossa Comissão de Justiça é que me parece
inconstitucional. Quando ela quer fazer uma coisa, faz; quando quer fazer
outra, faz outra completamente diferente. Tenho visto, percebido e analisado
os pareceres da Comissão de Justiça, alguns são realmente substanciosos,
com matéria de doutrina, com jurisprudência, lições que realmente nos
permitem fazer uma votação correta.

Quando ela fica com vergonha de votar ou quer tampar o sol com a
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peneira, ela dá um parecerzinho assim de uma página e meia e nada de
substancioso na redação de sua proposta. Então ela diz o seguinte: é
inconstitucional, porque deveria caber ao Executivo a iniciativa da proposta;
porque, de acordo com a Constituição, compete ao Executivo a iniciativa da
proposta. De acordo com a Constituição, compete realmente ao Executivo a
criação, a estruturação e a extinção de secretaria de Estado. Não estamos
criando, nem estruturando, nem extinguindo secretaria. Estamos é fazendo
uma proposta de pequena alteração em um órgão que vai funcionar junto à
Secretaria de Justiça.

Agora, a mesma Comissão de Justiça emitiu parecer sobre projeto de
iniciativa de um Deputado, para que vigorasse a Lei n° 12.622, se não me
falha a memória. O principal pôde ser apresentado por um Deputado, o
acessório não pode, de acordo com esse parecer da Comissão.

Evidentemente, houve um equívoco por parte dos doutos membros da
Comissão, quando alegam que a proposição seria inconstitucional por vício
de iniciativa, quando na realidade não o é. Estamos alterando, como
qualquer Deputado pode apresentar propostas de alterações em todas as
nossas leis. Se uma matéria que veio do Judiciário é emendada aqui, não há
vicio algum da proposta do Deputado, porque temos esse direito de
melhorar, de emendar, de aperfeiçoar ou de votar de acordo com o nosso
entendimento, e não está havendo ai nenhuma inconstitucionalidade.

Ela diz, ainda, o seguinte: é ilegal, porque, pela nossa proposta, cada
secretaria ou cada órgão que vai compor ou dar assessoria à Ouvidoria
indicaria o seu representante. Então ela diz que isso aí seria uma
interferência de um Poder no outro. Primeiro, não se trata de outro Poder, a
não ser o Poder Executivo, porque são órgãos administrativos que vão
trabalhar junto ao Poder Executivo, ali não tendo ninguém do Poder
Legislativo, nem do Judiciário. Não há interferência de um Poder no outro.
Ao contrário, a proposta visa a permitir que cada órgão participante dessa
Ouvidoria indique os seus membros, que seriam escolhidos pelo próprio
Ouvidor, que aí então faria a designação dos membros da Ouvidoria.

Entendo, ilustres Deputados, que essa proposta visa, nas circunstâncias
atuais, a permitir ao Governador a opção por um dos nomes escolhidos pela
Comissão de Direitos Humanos. Com  isso, poderemos concretizar a idéia da
existência de uma Ouvidoria junto à Polícia Civil de Minas Gerais.

Para tanto, o que peço aos senhores é que rejeitem o parecer da Comissão
de Justiça.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - Não há outros oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita o adiamento da votação do parecer. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como



rs

265
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, Líder do

PT, em que solicita seja o Projeto de Lei n°1.698/98 distribuído à Comissão
de Administração Pública, conforme o art. 102 do Regimento Interno. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V 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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado Raul Lima Neto,

em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de
Lei n° 627195 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de
votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres, em que solicita a
inversão da pauta da reunião, de modo que as proposições a seguir sejam
apreciadas primeiramente e nesta ordem: Projetos de Lei n°s 1.123, 1.350,
1.396, 1.459 e 1.239197. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.123197, do Deputado
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel
de sua propriedade ao Município de Miradouro. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda n°1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o
Projeto de Lei n° 1.123197 com a Emenda n°1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.350197, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paula
Cândido imóvel que menciona. A Comissão de Justiça perdeu prazo para
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emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.350197. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.398197, da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Sistema Penitenciário do Estado de Minas
Gerais, que altera a Lei n° 11.660, de 2112194, que reorganiza o DEOP e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da
Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a
aprovação do substitutivo, fica prejudicada a Emenda n° 1. Está, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.398197 na forma do Substitutivo
no i. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.459197, do Deputado Paulo
Piau, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Iturama a propriedade do imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação,
o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.459197 na forma do Substitutivo n o 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.239197, do Deputado José
Militão, que dá nova redação ao inciso 1 do art. 69 da Lei n° 7.109, de
13110177, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público Estadual.
(Amplia as possibilidades de remoção para professores e especialistas da
educação.) A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.239/97 na forma do vencido no 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vamos entrar agora na

votação de um projeto complexo, e, como V. Exa. pode verificar, alguns
Deputados se ausentaram após as votações. Assim, pedimos o
encerramento, de plano, da reunião.

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 a especial de logo mais, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, para as extraordinárias de amanhã, dia 13,
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 267° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2914195
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.594; questão de ordem; chamada de votação secreta;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 13.599; questão de ordem; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão;
questão de ordem; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Geraldo
Nascimento; votação secreta; manutenção; questões de ordem -
Prosseguimento da votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 34197; votação por meio do painel eletrônico; inexistência de
"quorum" para a votação; anulação da votação; questão de ordem -
Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 29196;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 47/97; apresentação do Substitutivo n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento da proposta e do substitutivo à
Comissão Especial - Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 49197; questões de ordem; encerramento da discussão -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.053/96; designação de relator;
utilização, pelo relator, do prazo regimental - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.123197; encerramento da discussão - Discussão, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 1.394197; apresentação da Emenda n° 3;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e da emenda à
Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.397197; apresentação da Emenda n° 2 e do Substitutivo n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda e o
substitutivo à Comissão de Administração Pública; questões de ordem;
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chamada para recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para
discussão - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos 1.398, 1.459 e
1.543197; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 tumo, do Projeto de
Lei no 1.122197; encerramento da discussão - Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - António Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durvai Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ibraflim
Jacob - irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Mamas Helênio - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 a-Secretária, nas funções de -21-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

? 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.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da

pauta desta reunião os vetos às Proposições de Lei n°s 12.528 e 12.603,
tendo em vista a sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, à
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noite.

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

Parcial à Proposição de Lei n° 13.594, que regulamenta o art. 197 da
Constituição do Estado, que dispõe sobre a descentralização do ensino e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 261, X, c/c o art. 263, do Regimento
Interno.

Questão de Ordem
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber,

não há "quorum"; por essa razão, gostaria que V. Exa. procedesse à
chamada para recomposição do número regimental.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que vai
proceder à chamada dos Deputados para a votação e que, não havendo
"quorum", tomará a votação sem efeito. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". A Presidência convida para
atuarem como escrutinadores os Deputados Antônio Júlio e José Militão.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Mana Olivia - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto - Antônio Júlio - Amaldo Penna - Bilac Pinto
- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ermano Batista -
Geraldo Santanna - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.	 -

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à
abertura da uma e à verificação da coincidência do número de sobrecartas
com o de votantes.

- Procede-se à abertura da uma e à verificação da coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes.

O Sr. Presidente - Foram encontradas 40 sobrecartas. Votaram 40
Deputados. Os números conferem. Solicito aos escrutinadores que procedam
à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.



270
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "não" 2

Deputados. Está, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei no
13.594. Oficie-se ao Governador do Estado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.599, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar
o capital social da COPASA-MG e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em votação, o veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 261,
X, do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar "não".

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Queria chamar a atenção de V. Exa.

para o fato de que não temos número suficiente para a votação do veto, uma
vez que é necessária a presença de, no mínimo, 39 parlamentares. Essa é a
primeira condição. A segunda é que já está instalada a prática do voto pelo
painel eletrônico. Não vejo sentido em que este método velho continue
sendo utilizado aqui no Plenário da Assembléia Legislativa já que, estando
em funcionamento o painel eletrônico, poderíamos fazer a votação por meio
dele. Mas quero que leve em consideração a afirmação inicial de que não
temos número suficiente para a votação do veto. Por esse motivo, proponho
o encerramento da sessão.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que a
votação do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.594 foi feita por meio de
chamada, por solicitação do Deputado José Militão, que, no início da
reunião, solicitou a recomposição do "quorum". Vamos, então, submeter o
segundo veto, já anunciado, à votação pelo escrutínio secreto, por meio do
painel eletrônico. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Maria Olívia, no final do ano, ao votarmos a proposta de
negociação das ações da COPASA, para que o Governo do Estado de Minas
Gerais tivesse mais recursos para investimentos, entendemos que, neste
processo de encaminhamento, era aceitável discutir e até mesmo abrir o
capital da COPASA para fortalecer os processos de investimento do Estado
no saneamento básico. Inclusive, tivemos a oportunidade de, naquele
momento, assegurar que os recursos da COPASA fossem destinados
exclusivamente às ações de saneamento.

O nosso entendimento é que o Plenário desta Assembléia Legislativa, de
maneira consensual e em acordo com o PT, teria aceitado, de maneira
definitiva, esta concepção de utilizar recursos para o saneamento no Estado,
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onde muitas doenças estão retomando com força, em razão da falta de
saneamento. O Estado tinha o dever e a obrigação de, em defesa da
cidadania e da promoção da saúde, assegurar os investimentos nessa área.
A redação final deste projeto acabou criando uma situação em que se
elimina qualquer possibilidade de efeito da lei remanescente com a
permanência da destinação dos recursos para a área de saneamento, já que
a lei aprovada garantia esse processo. O veto do Governador do Estado
acabou criando uma situação de eliminação definitiva desse princípio de que
os recursos de saneamento devem ser destinados, exclusivamente, a esse
setor. O veto do Governador do Estado acaba criando uma situação
paradoxal, de forma que os recursos resultantes da venda da COPASA, uma
empresa que presta serviços essenciais, no setor de saneamento básico,
pudessem ser destinados para outros fins. Se o Governo do Estado insistir
nesse caminho, o que vamos continuar testemunhando no Estado de Minas
Gerais é a existência de um quadro trágico de mortes e doenças
absolutamente evitáveis por ações de saneamento. Um Estado e um
governo comprometidos com a saúde e com a cidadania não podem
renunciar ao seu papel nessa área e, muito menos, retirar recursos desse
setor para qualquer outro processo de ação governamental. Infelizmente, o
que estamos vendo é a insistência do Governo em seqüestrar recursos
públicos de saneamento, frutos da venda das ações da COPASA, para
outros fins, e nenhum deles pode ser mais nobre do que a garantia da
qualidade de vida, da saúde e da cidadania do povo mineiro. Então, nesse
sentido, quero reiterar aqui o que já encaminhamos por meio do nosso
relatório e do nosso parecer, encaminhar contrariamente ao veto do
Governador.

Não é possível que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aceite votar favoravelmente ao encaminhamento do Governador, que propõe
um prejuízo flagrante à área de saneamento. Por isso, insisto, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, que o veto que ora votamos não prevaleça, e que nós,
Deputados e Deputadas desta Casa, ao invés de servir ao Governo,
sirvamos ao povo mineiro.	 -

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero insistir ainda num dado

fundamental, Sr. Presidente, e até deixá-lo aqui, como urna questão de
ordem, para fazer prevalecer as ações da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Existem dois estudos de consultores importantes e
internacionais dirigidos para as ações de saneamento. Um foi dado à
Secretaria de Planejamento, por meio de uma empresa chamada Deloid
Tout McSoul Internacional, que faz uma análise global e um diagnóstico da
estrutura de saneamento do Estado de Minas Gerais e, possivelmente,
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aponta soluções para esse problema. Esse estudo, que custou caro ao
Estado de Minas Gerais e que é importante para nós todos, passou a ser um
instrumento secreto de análise por parte de interesses que não estão
totalmente revelados no Estado de Minas Gerais. Já há muito tempo,
encaminhei ao Presidente da Assembléia Legislativa uma solicitação para
que esse estudo fosse apresentado à Assembléia Legislativa. Até hoje, não
tivemos a resposta do relatório da empresa contratada pela Secretaria de
Planejamento.

Também não tivemos resposta, Sr. Presidente, do relatório realizado pela
Cooper and Liberity, uma empresa de consultoria na área de saneamento,
que ofereceu as análises, os estudos, o diagnóstico e as propostas à
COPASA. Infelizmente, também não tivemos resposta das análises da
Cooper and Liberity.

Como as ações mais importantes do Estado podem ser encaminhadas de
maneira transparente e ser decididas de maneira séria, se o Estado não
cumpre sua obrigação de revelar à Assembléia Legislativa os resultados de
seus estudos? O Governo mantém os estudos como instrumento secreto de
ação governamental, e estamos vendo uma ação governamental cada vez
mais desastrosa, que está levando Minas Gerais a um processo de
endividamento, apesar da entrega de nosso patrimônio. Isso, sem contar o
desemprego que campeia por todo o Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão que o pedido do relatório que trata da reestruturação da COPASA-MG
foi reiterado por meio do Ofício n° 524198, em 714198, uma vez que a
primeira resposta não atendeu, no todo, à solicitação do ilustre Deputado.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, voltamos à tribuna para
reafirmar as palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Pedimos aos Deputados e às Deputadas que reflitam e votem de acordo
com o que foi definido na comissão temática. Ela propõe a rejeição do veto.
Após examinar profundamente a questão, ela julgou que o veto do
Governador do Estado não procede, uma vez que o projeto sugere
assegurar, de fato, que os recursos da COPASA-MG sejam gastos em
saneamento e não em outras coisas.

Se continuarmos nesse processo de entrega, garantindo a liberação de
recursos só para o pagamento de juros e dívidas, um dia teremos, com
certeza, o Estado sem patrimônio e, além disso, mais devedor ainda. Pois
vejam os senhores: estamos pagando mais de R$70.000.000,00 por mês só
de juros, e a dívida continua aumentando.
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É exatamente por isso que estamos conclamando os Deputados e as

Deputadas para dizerem anão a esse veto, acompanhando o parecer da
comissão especial que examinou e analisou o processo. Peço que rejeitemos
o veto, de modo a assegurar à COPASA-MG um fundo garantidor do
saneamento - coisa que hoje falta na maioria dos nossos municípios.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Geraldo Nascimento.

O Deputado Gemido Nascimento - Estamos votando hoje o Veto Parcial à
Proposição de Lei n o 13.599, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e a
integralizar o capital social da COPASA-MG e dá outras providências.

Reitero as palavras do companheiro de partido Adelmo Carneiro Leão.
O que me assusta, Sr. Presidente, é que, neste momento em que a

população mineira está passando por muitas dificuldades, sobretudo na área
de saúde - hoje a imprensa noticiou a segunda morte por dengue
hemorrágica -, o Governo veta um projeto que garante o saneamento básico
â população.

Minas Gerais está levando, assustadoramente, o seu povo à morte. O
dever de todos os Deputados desta Casa é o compromisso firmado com o
povo mineiro, em prol da vida. Não temos o direito, Sr. Presidente, de estar
nesta Casa legislando a favor da morte. Por isso, Sr. Presidente, estamos de
acordo com o que nosso colega fez com a sua emenda a este projeto. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão conseguiu, nesta Casa, o aval de todos os
Deputados para a prioridade para a área de saneamento básico.

Não precisamos ler as razões do veto do Sr. Governador do Estado de
Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo. E assustador o desmazelo pelo povo
mineiro, pela saúde de toda a população, haja vista que essa população não
está tendo saúde no emprego, não está tendo saúde na oferta de trabalho,
não está tendo saúde nas questões de escola.

Ontem mesmo discutimos aqui a questão da escola no Estado de Minas
Gerais e no Brasil. O que nos assusta, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que
neste momento de dificuldade por que passa a Nação brasileira e, sobretudo,
o povo mineiro, não há zelo para com a saúde da população.

Nas cidades de Ipatinga e de Timóteo, a Companhia Aços Especiais, a que
me referi em vários momentos, nesta mesma Tribuna, está promovendo
grande desemprego naquela região. Recentemente, utilizamos a sala de
imprensa desta Assembléia para divulgar os abusos da USIMINAS para com
os trabalhadores daquela empresa. Isso mostra o desmazelo dos nossos
govemantes, tanto na esfera estadual como na federal.

Lamentavelmente, assistimos a essa política do PSDB, que leva o povo à
miséria e à ruína, com desemprego e fome, como acontece no Nordeste
brasileiro. No Nordeste brasileiro, o Presidente Femando Henrique Cardoso
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está criticando até mesmo segmentos religiosos, dizendo que os padres e
pastores estão levando a população a ficar contra as autoridades. Como
fazer a população ficar contra as autoridades?

Se as autoridades receberam, no dia da eleição, uma procuração para
trabalhar a favor da população, a mesma procuração que recebemos,
quando fomos adamados vitoriosos em 1994, para, em nome do povo,
trabalhar pelo bem-estar de toda a população, não estamos realizando muito
bem a nossa missão, quando tratamos de matéria peculiar, a saúde do povo
mineiro.

Ipatinga, Sr. Presidente, Srs. Deputados, comemora hoje o seu aniversário,
e o Governador Eduardo Azeredo se deslocou para aquela cidade. Como
Deputado votado na região do Vale do Aço, não tive coragem de ir a Ipatinga
ou a Timóteo, onde fui eleito, porque lá se está praticando a miséria, a fome,
o desemprego e muita balbúrdia com o PSDB.

Lamentavelmente, essa é a mina que os políticos do PSDB estão
impingindo ao Estado de Minas Gerais. Alguns Prefeitos ainda têm boa
vontade, mas não conseguem manter a sua postura, como o Prefeito de
Timóteo. Por que ele não possui condições para trabalhar? Como adversário,
ele me derrotou na política, mas temos de falar a verdade aqui. Ele tem
vontade de acertar na administração da cidade, mas a ACESITA, que é
responsável por 80% da arrecadação do município, não tem condições de
manter a saúde econômica do município, pois hoje há uma grande onda de
desemprego naquela cidade maravilhosa. Não estou fazendo apologia ao
Rio de Janeiro, mas é maravilhosa por ter um clima maravilhoso, e todos os
acesitanos e timotenses têm o prazer de conviver com aquela população
maravilhosa.

A ACESITA construiu no Município de Timóteo urna usina, cujos
trabalhadores foram morar ao lado da empresa. A "usina", assim chamada,
carinhosamente, pelos conterrâneos de Timóteo, hoje não dá condições para
que aquela população possa viver tranqüilamente. O mesmo problema
acontece hoje. Por que o Governador do Estado não aprende com o Chico
Ferramenta? Ele é co-partícipe da maravilha que está acontecendo hoje em
Ipatinga. O Município de Ipatinga, junto com o Governo do Estado de Minas
Gerais, está entregando à sua população um novo centro. E o Governador
também está visitando hoje a cidade de Timóteo e verá a penúria em que se
encontra a nossa cidade, um município que não tem mais condições de
sobreviver, O Prefeito não tem a arrecadação necessária para poder manter
o Governo. E Ipatinga vai chegar à mesma situação, ao mesmo caos, se
permanecer essa política absurda da fome e da miséria nesse Estado.

Por que não colocamos a mão na consciência, para ver qual é a obrigação
que temos para com o povo mineiro? Por isso, Sr. Presidente, temos que
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dizer à população mineira que somos contrários, sim, à balbúrdia relativa à
votação dos vetos que estamos realizando aqui. Desde ontem à noite,
estamos votando "não". Peço aos meus nobres pares, inclusive a V. Exa.,
para pôr a mão na consciência e derrubar esse veto do Governador do
Estado de Minas Gerais, que está contra a população, ao permitir que a
COPASA faça essa balbúrdia com o povo mineiro. Temos que perceber que,
quando a ACESITA e a LJSIMINAS foram privatizadas, uma grande onda de
desemprego se abateu sobre as duas cidades, dois municípios tão
importantes para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Por essa
razão, peço carinhosamente aos meus colegas Deputados e Deputadas e a
V. Exa. que derrubem esse veto do Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo. O meu muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
-Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -

Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elmo Braz
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José MOitão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; "não", 10 Deputados; há 1
voto em branco; no total, 47 votos. Está mantido o veto. Fica, portanto,
mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.599. - Oficie-se ao
Governador do Estado.	 -

Questões de Ordem
O Deputado Hely Tarqüínio - Quando cheguei, não registrei presença.

Agora, gostaria de fazer a minha declaração de voto: sim.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum"

para a votação das propostas de emenda à Constituição, mas o há para a
votação dos demais projetos que constam na pauta.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, não acompanhei, mas não
vi inversão de pauta. Assim, estamos em prosseguimento de votação de
emenda. No meu entendimento, primeiro, ela teria que ser colocada em
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votação, para, depois, ver se existe "quorum" ou não e para que possamos
dar prosseguimento aos trabalhos. Se não houver "quorum" na votação da
emenda e se houver 39 Deputados presentes, poderemos continuar. Mas
não vi esse processo acontecer.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que, com a
votação dos vetos, verificou a presença de 47 Deputados. Não há, portanto,
"quorum" para a votação das propostas de emenda à Constituição. Assim, a
Presidência passa à votação dos projetos.

O Deputado Gilmar Machado - Sim, mas um Deputado declarou que não
havia registrado o seu nome. Portanto, existem 46 Deputados, isto é, há
"quorum" para votação.

O Sr. Presidente - A Presidência, em vista de decisão anterior, não
considerou o voto do Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Gilmar Machado - Mas considera a sua presença, não é,
Presidente?

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar seja feita a chamada para
a recomposição de "quorum"; dessa forma, o Deputado Hely Tarqüínio
poderá registrar sua presença e votar pelo sistema eletrônico.

O Deputado Gilmar Machado - Poderíamos proceder à votação. Se não
houver "quorum", seguimos normalmente, não há problema.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai colocar em votação, em
20 tumo, a Proposta de Emenda à Constituição n° 34197, do Governador do
Estado, que altera a redação do inciso VII do art. 10 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem aprová-la deverão registrar "sim", os que desejarem rejeitá-la
deverão registrar "não". Esta Presidência lembra ao Plenário que, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno, a Proposta de Emenda à Constituição n°
40197 será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
- Votaram "sim" os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior

- Bilac Pinto - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Elmo Braz - Geraldo
Nascimento - Hely Tarqüínio - Jorge Hannas - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Miguei Martini - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio -Tarcisio Henriques - Wilson Pires.

- Votaram "não" os seguintes Deputados:
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Adelmo Carneiro Leão - Durval Ângelo - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado.

- Votou em branco o seguinte Deputado:
Sebastião Navarro Vieira.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 24 Deputados; "não" , 4 Deputados; houve

1 voto em branco, perfazendo um total de 29 votos: Não há, portanto,
"quorum" para a votação da proposta de emenda, motivo pelo qual tomo-a
sem efeito. A Presidência verifica, pelo resultado da votação, que não há
"quorum" para a votação das matérias constantes na pauta, mas o há para
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, se não me engano, só

temos duas ou três comissões em reunião. Solicitamos a V. Exa. o
encerramento desta reunião por falta de número regimental.

O Sr. Presidente - Foi verificada a presença de 29 Deputados votantes;
com a presença do Presidente, 30; mais 4 Deputados em reunião de
comissão perfazem um total de 34 Deputados. Não há, portanto, "quorum"
para a votação, mas o há para discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1 0 tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n° 29196,
do Deputado Raul Uma Neto, que dá nova redação ao § 1 0 do art. 39 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 47197,
do Governador do Estado, que suprime o § 60 do art. 36 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

47/97
Altera o § 60 do art. 36 da Constituição do Estado.	-
Art. 1 0 - O § 60 do art. 36 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
'Art. 36- ...............................
§ 60 - O afastamento do servidor para fins de aposentadoria será

disciplinado por lei complementar.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Anderson Adauto
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Justificação: A determinação contida no § 6 0 da Constituição não se insere

entre as normas fundamentais do Estado, podendo, portanto, não ser
constitucionalizada. No entanto, a matéria de que trata o mencionado
parágrafo (afastamento de servidor para fins de aposentadoria) é atinente ao
Estatuto dos Servidores Públicos, devendo, nos termos do art. 65, § 2 0, III,
da Carta mineira, ser objeto de lei complementar.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentado o Substitutivo n° 1, do Deputado Anderson Adauto. Nos termos
do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o
substitutivo e a proposta de emenda à Constituição â Comissão Especial,
para receberem parecer.

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 49197,
do Deputado Ermano Batista, que acrescenta a alínea "e" ao inciso III do art.
36 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, o senhor pode verificar que não

temos "quorum" para continuar a discussão. Solicito a V. Exa. o
encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica a existência de "quorum", uma
vez que temos, também, comissões em funcionamento. A verificação foi
feita exatamente neste momento.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, já houve o encaminhamento de
três projetos. Agora, o senhor pode verificar, de plano, que não há "quorum".
Os Deputados que estavam presentes durante a discussão da matéria
anterior se ausentaram.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Antônio Júlio
que temos 13 Deputados em comissões e 16 no Plenário, havendo, portanto,
"quorum" para a discussão da matéria. Não há oradores inscritos para
discutir esta proposta de emenda à Constituição. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.053196, da Deputada Maria
José Haueisen, que altera dispositivos da Lei n° 11.475, de 1711195. As
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 147 da Resolução n°
5.065, de 1990, vai designar relator da matéria o Deputado Péricles Ferreira
e indaga a S. Exa. se se encontra em condições de emitir seu parecer ou se
fará uso do prazo regimental.

• Deputado Péricles Ferreira - Farei uso do prazo regimental.
• Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.123191,

do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel de sua propriedade ao Município de Miradouro. A Comissão
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de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.394197, da CPI do Sistema
Penitenciário, que transfere para a Secretaria da Justiça a administração dos
estabelecimentos que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina
por sua aprovação. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1,
da Comissão de Direitos Humanos, e com a Emenda n° 2, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°3 AO PROJETO DE LEI N°1.394/97

Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Ficam pertencendo à Secretaria de Estado da Justiça as

unidades penais dos Municípios de Divinôpolis, Cataguases, Fatos de Minas
e Sete Lagoas.".

Sala das Reuniões, 23 de março de 1998.
Tarcísio Henriques
Justificação: Tomando-se ponto pacífico que as unidades penais devem

passar para a jurisdição da Secretaria da Justiça, nada mais lógico que
aquelas que estiverem sendo construídas com verbas por ela conseguidas já
lhe sejam entregues.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada a Emenda n°3, do Deputado Tarcísio Henriques. Nos termos do
§ 20 do art.195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.397197, da CPI do Sistema
Penitenciário, que dá nova denominação à Secretaria da Justiça, altera
dispositivos da Lei n° 9.516, de 30112187, e dá outras prõvidências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública e de Direitos Humanos opinam por sua
aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°1.397

Na denomiação "Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos,
suprima-se a expressão "e de Direitos Humanos.
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Sala das Reuniões, 18 de março de 1998.
Tarcísio Henriques
Justificação: No conceito de justiça já está compreendida a ação

permanente em favor dos direitos humanos. Aliás, a própria criação da
Secretaria da Justiça, no âmbito de ação executiva do Governo, foi
justamente para cuidar da defesa dos direitos do cidadão.

O acréscimo da expressão é uma redundância sem sentido, da mesma
forma como não se ampara a pretensão de denominar Secretaria da
Fazenda e de Cobrança de Impostos, Secretaria de Obras e Construção de
Estradas e Pontes, Secretaria da Educação e do Ensino, o que se revela
desnecessário.

SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.397/97
Dá nova denominação à Secretaria de Estado da Justiça, altera

dispositivos da Lei n° 9.516, de 30 de dezembro de 1987, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica transformada em Secretaria de Estado da Justiça e de

Direitos Humanos a Secretaria de Estado da Justiça, de que trata a Lei n°
9.516, de 30 de dezembro de 1987.

Art. 20 - O art. 30 da Lei n° 9.516, de 30 de dezembro de 1987, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos tem por
finalidade a consecução de objetivos e metas setoriais inseridos na
estratégia global da política do Governo do Estado, visando, especialmente,
à organização penitenciária, à assistência ao adolescente infrator, ao apoio
administrativoaos serviços judiciários, à assistência judiciária aos carentes
de recursos, à promoção de estudos que conduzam à redução dos índices de
criminalidade, à recuperação de presos para reintegrá-los na sociedade e à
promoção e ao cumprimento das normas referentes aos direitos humanos.".

Art. 40 - Fica o art. 40 da Lei n° 9.516, de 30 de dezembro de 1987,
acrescido dos incisos IX e X, com a seguinte redação:	-

Art. 40 - .......................
IX - promover ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa dos direitos humanos estabelecidos na Constituição da República, na
Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos demais acordos dos quais
o Brasil seja signatário;

X - apresentar e executar o Programa Estadual de Direitos Humanos,
segundo as diretrizes traçadas pelo Programa Nacional de Direitos
Humanos.".

Art. 50 - 0 inciso 11 do art. 50 da Lei n° 9.516, de 30 de dezembro de 1987,
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fica acrescido da alínea "i', com a seguinte redação:
"Art. 5°- .............

1) Secretaria Adjunta de Direitos Humanos".
Art. 60 - A Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, a que se refere o artigo

anterior, tem por competência:
a) apresentar, executar e monitorar o Programa Estadual de Direitos

Humanos;
b) encaminhar denúncia de violação de direitos humanos ao Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
c) promover, coordenar, orientar e avaliar o desenvolvimento de

programas, projetos e ações relativos à defesa dos direitos humanos;
d) manter e divulgar banco de dados e atividades de pesquisa relativas aos

direitos humanos;
e) estimular o respeito aos direitos humanos pelo apoio às organizações

civis de defesa desses direitos;
o desenvolver e coordenar ações educativas relativas aos direitos

humanos.
Art. 70 - Para a implementação do Programa Estadual de Direitos

Humanos, de competência da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, a
que se refere o art. 50 desta lei, será criado, por lei, um fundo estadual de
proteção e promoção dos direitos humanos.

Art. 80 - Fica criado, na estrutura básica da Secretaria de Estado da Justiça
e de Direitos Humanos, 1 (um) cargo de Secretário Adjunto.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
João Leite
Justificação: Quando de seu trabalho investigatório, a Comissão autora do

projeto concluiu pela necessidade de a Secretaria da Justiça assumir, entre
suas competências, a defesa dos direitos humanos em nome do Estado.

Tendo em vista a necessidade de dar a esse órgão público o suporte
necessário para o desempenho dessas nobres funções, apresentamos este
substitutivo, que cria a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e estabelece
suas competências.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto a Emenda n° 2, do Deputado Tarcísio Henriques, e o
Substitutivo n°1, do Deputado João Leite. Nos termos do § 2 0 do art. l9S da
Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência encaminha as emendas e o
projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Questões de Ordem
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - O primeiro esclarecimento é que as

discussões deste projeto não estão encerradas.
• Sr. Presidente - A Presidência informa que está encerrada a discussão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicitei a palavra, pela ordem, antes

do encerramento da discussão. Gostaria que o Presidente considerasse isso,
ou seja, que fosse mantida a proposta ainda em discussão.

O Sr. Presidente - A Presidência confirma o encerramento da discussão e
alerta o ilustre Deputado para o fato de que ele solicitou a palavra, pela
ordem, apenas para pedir algum esclarecimento com relação ao Regimento.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quando V. Exa. colocou o projeto em
discussão, eu me apresentei. Mesmo assim, V. Exa. concluiu a discussão.

O Sr. Presidente - Quando V. Exa. solicitou a palavra pela ordem, a
discussão já havia sido encerrada. A Presidência apenas ia dar a informação
sobre a destinação das emendas e do projeto. E foi o que fez.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando que não
há "quorum" para darmos prosseguimento ao trabalho, solicito o
encerramento de plano desta reunião.

O Sr. Presidente - Considerando que na pauta há matérias importantes, a
Presidência vai determinar a recomposição do quorum". Com a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

- O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Como há 12

Deputados em reunião de comissão, há "quorum" para a discussão das
demais matérias em pauta.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.398/97, da CPI do Sistema
Penitenciário, que altera a Lei n° 11.660, de 2112194, que reorganiza o DEOP
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o i, que apresenta.
A Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Direitos Humanos
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n°
1, da Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição do Substitutivo n o i, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.459197, do Deputado Paulo
Piau, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Iturama a propriedade do imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação

1
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na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei rf 1.543197, do Deputado Paulo
Piau, que altera o art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 25111187, que dispõe sobre
licitações e contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.122197, do Deputado
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de
sua propriedade ao Município de Miradouro. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria de, antes de fazer a

discussão, propor, neste momento, considerando a natureza do projeto do
Deputado José Militão e havendo a necessidade de, realmente, fazer-se a
discussão deste projeto, por falta absoluta de "quorum" no Plenário, que V.
Exa. encerrasse os trabalhos.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 268a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3014198

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 22 Parte (Ordem do

Dia): Questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Dilzon Meio -

Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
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Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Scbettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio -
Tarcísio Hennques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h14min, a lista de

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

ta Parte
Ata

- O Deputado Antônio Júlio, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

passar à 2° Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, devido à inexistência de

"quorum", solicito o encerramento de plano da reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na

pauta, a Presidência vai determinar seja feita a chamada para recomposição
de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Antônio Júlio) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Não há,

portanto, "quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a orem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2159a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 615198
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum"
para votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -



rÀ

285
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Ivo José -

Diizon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durvai Angelo - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrabim
Jacob - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Femando Faria - Marco Régis - Mana José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguei Martini - Olinto Godinho - Péncles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Heivécio - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9h15min, 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 â leitura
da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata
- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
r 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.

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

solicitando a alteração da ordem do dia desta reunião, de modo que seja
apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de votação, o
Projeto de Lei n° 1 .543197. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Antônio Júlio - Peço verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai proceder à

verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados- Não há "quorum" para a

votação. A Presidência a toma sem efeito e, nos termos do § 6 0 do art. 249
do Regimento Interno, determina seja feita a chamada para recomposição de
"quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. Não há

"quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, 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 1" PARTE DA 3156a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2914198
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho, Geraldo Rezende e Ermano

Batista
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr.

João Batista dos Mares Guia - Palavras do Deputado Gilmar Machado -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa o Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário de
Estado da Educação.

Destinação da Interrupção
O Sr. Presidente - Destina-se esta interrupção a receber o Sr. João Batista

dos Mares Guia, Secretário de Estado da Educação, que comparece a esta
Casa a requerimento do Deputado Gilmar Machado, com a finalidade de
prestar esclarecimentos sobre as representações da Resolução n° 8.065197,
que trata do programa Acertando o Passo, das nucleações e do fechamento
de turnos do ensino fundamental do período noturno nas escolas estaduais
do Estado.

Palavras do Sr. João Batista dos Mares Guia
Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo agradecer à Assembléia Legislativa

pela oportunidade deste convite, que nos proporciona um debate
esclarecedor sobre as questões citadas pelo Presidente.

Em primeiro lugar, na área do ensino fundamental, o que pode ser
chamado de problema a ser resolvido diz respeito exclusivamente à
existência de um número excessivo de estudantes matriculados que exibem
uma defasagem entre a série que freqüentam e a idade que têm. Isso deriva
de heranças que vêm de longe ou até mais recentes. Todas as medidas



LA
287

estruturalmente necessárias para que não haja mais essa defasagem estão
sendo rigorosamente empreendidas. A primeira delas: matrícula para todos
no ensino fundamental. Chegamos a uma taxa de cobertura líquida que se
refere a crianças de 7 a 14 anos na ordem de 98,18%, maior que a taxa de
cobertura suíça e a americana. Se Minas fosse um país, teríamos, na
América Latina, a melhor "performance" de cobertura escolar de ensino
fundamental, superando a Argentina e o Chile, que eram os padrões de
referência.

Entretanto, temos, conforme o censo de 1996, a chamada contagem
populacional de 2.870.000 crianças de 7 a 14 anos. Se todas as crianças,
nos últimos dez anos, tivessem obtido sucesso no ciclo escolar de ensino
fundamental, teríamos hoje 2.670.000 alunos matriculados no ensino
fundamental, nas redes estadual, municipais e particular nenhuma vaga a
mais. Mas, em 1998, temos, nas redes estadual e municipal, alguma coisa
da ordem de 3.500.000 alunos matriculados; portanto, um estoque
excedente, no ensino fundamental, de 700 a 800 mil matrículas, que hoje
são oferecidas a todos os alunos, especialmente das classes populares, que,
por conta de repetência, evasão, falta de oportunidade de acesso à escola,
sobretudo na zona rural, exibem defasagem entre série e idade.

A pergunta é se isso tende a permanecer; definitivamente, não. Primeiro,
porque já há matrículas para todos, na idade certa, aos 6 e 7 anos. Segundo,
a introdução ponderada e estudada, ao longo de cinco anos, do sistema de
ciclo no lugar da seriação elimina completamente a possibilidade da
ocorrência de repetência e, por conseqüência, o fim da repetência e da
evasão, garantindo-se, ainda, a qualidade do ensino, por via de programas
de capacitação, em que estamos investindo R$212.000.000,00 no triênio
1998-2000, com os recursos alocados e garantidos, independentemente de
eventos políticos futuros. Portanto, qualquer que seja o gestor público, essa
situação é inalterável, sendo um dado estrutural, em função de contratos
internacionais de financiamento.

Essa quantia em programas de capacitação é como, por exemplo, uma
segunda Femão Dias, uma rodovia duplicada de Belo Horizonte até Juiz de
Fora. No entanto, optamos por não fazer a segunda Femão Dias, investir
esses recursos em capacitação de professores, dirigentes escolares e
pedagogos da rede pública. Com matricula para todos, na idade certa,
garantia de qualidade de ensino e de equipamentos das escolas, não há
mais chance de repetência e evasão. Portanto, daqui para frente, o aluno, ao
se matricular no 1 0 ano do ensino fundamental, em 6 anos, vence o ciclo do
ensino fundamental e, em 3 anos, o ciclo do ensino médio, e não há mais
repetência e evasão.

Com efeito, a taxa de repetência, no sistema estadual, no ensino
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fundamental, em 1995 - ainda afta - foi de 20,1%; no ano seguinte, 12,4%;
em 1997, foi de 2,7%; em 1998, será igual a 0. Portanto, não há a hipótese
de se reproduzir ou realirnentar o ciclo perverso da repetência e da evasão e
de alunos matriculados com defasagem entre a série que freqüentam e a
idade. Mas recebemos essa herança do passado mais longínquo ou do
passado mais cercano". O que fizemos? Após dois anos de pesquisas e
consultas aos Diretores, colegiados e professores - e segurando as pressões
das escolas, que queriam que, já em 1996 e, sobretudo, em 1997,
criássemos um sistema semelhante ao do Acertando o Passo -,
programamos para introduzir esse sistema em 1996, desde que algumas
condições fossem cumpridas: seleção adequada das escolas, conforme a
aptidão da direção, a decisão do colegiado, a disponibilidade de professores
habilitados, a disposição da escola para participar de programas especiais de
treinamento e educação. Feito isso, fez-se um trabalho, ao longo de um ano
inteiro, ouvido o colegiado de Diretores e as superintendências regionais,
para que selecionássemos, em todos os municípios mineiros onde houvesse
demanda de alunos que optassem por estudar à noite, no programa
Acertando o Passo.

Assim se fez, através de uma estratégia de nucleação, com a qual
evitamos os constrangimentos psicológicos para o aluno que, aos 14 anos,
freqüentava a & série, com colegas de 10 anos de idade; para o aluno que,
com 15 anos, freqüentava, no turno da manhã, uma sala de 6a série, com
colegas de 11 anos de idade, e o seu caminho era a auto-exclusão, por
constrangimento, acanhamento e evasão. Com isso, corrigiu-se o fluxo
escolar, compatibilizando série e idade de alunos nos turnos matutino e
vespertino e, ao mesmo tempo, ofereceu-se uma altemativa muito
interessante de matricula para todos os jovens com defasagem de dois, três,
quatro anos, mais aqueles que estavam fora do sistema, para estudarem no
turno da noite. E preciso que se diga que não só essa era uma aspiração
generalizada das escolas, como já estamos no meio do caminho do próprio
Acertando o Passo, fazendo avaliações continuas.

Eu vim - e, por uma feliz coincidência, o Deputado Joãõ Leite pôde
presenciar - de um ensaio de avaliação com um grupo de Diretores
escolares. É impressionante o êxito do Acertando o Passo. Ao se fazer esse
programa, tivemos de tomar algumas medidas administrativas de
racionalização do sistema. Por exemplo: na Avenida Amazonas, temos uma
escola chamada Leon Renault, celebérrima. Há exatamente três quarteirões,
no mesmo vetor, temos uma outra escola, chamada Mauricio Murgel, em
frente ao CEFET. As duas ofereciam tudo. O que fizemos, então? Na Leon
Renault, uma nucleação de Acertando o Passo, correspondente à antiga 53
6a série, para jovens que estivessem com essa demanda. Na Mauricio
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Murgel, fizemos uma nucleação de ensino médio. De 96 prédios escolares
que ofereciam o ensino médio no ano passado, nós, em 1998, além de
criarmos 13.200 novas matrículas na rede estadual de ensino médio da
Capital, oferecemos o número de matrículas anterior acrescido de 13.200,
em 66 prédios. Como é que pode? Menos em mais prédios, mais em menos
prédios? Pela irracionalidade da oferta anterior. E tivemos dois protestos.
Um exatamente da Leon Renault, que depois entendeu e nos deu razão.
Outro dos alunos da Escola Caetano Azeredo, que fica próxima do antigo
campo do Cruzeiro; o ensino médio foi transferido para a Escola Maestro
Villa-Lobos, distante 1km. Fizeram uma passeata, aliás, muito bem-vinda,
muito bem organizada. Nós os recebemos, criamos uma comissão de
negociação, ouvimos, e eles entenderam perfeitamente bem que a estratégia
está correta. Se eles tiverem razão, ela será reconhecida. Se errarmos, o
erro será reconhecido. Mas não é a evidência dos fatos.

Estamos falando isso porque pode ser objetivamente comprovado. Então,
o Acertando o Passo começou em fevereiro, com um mês de treinamento
em serviço, coordenado pelo Diretor e por um pedagogo especialista. E, com
os professores e os alunos, começaram as atividades no dia 1 0 de março.
Abrimos o sistema Acertando o Passo com 400 mil matrículas no Estado. A
taxa de deserção é igual a zero. Eu recebo não sei quantas cartas de alunos
do Acertando o Passo, dizendo: "Foi a mais correta decisão que a Secretaria
de Estado da Educação tomou até hoje". O reconhecimento por parte dos
Diretores não poderia ser melhor. E hoje a demanda por parte dos alunos é
exatamente de continuidade. Em que sentido? ,Já reivindicam o Acertando o
Passo II, correspondente ao ensino médio, para garantir a continuidade de
estudos para os jovens que, no próximo mês de julho, concluirão, no
equivalente à 82 série, o Acertando o Passo 1. Se não fizéssemos isso, não
teríamos como garantir 400 mil matrículas; talvez 100 mil ou 150 mil. O que
se fez? Uma enorme omelete, para a qual se quebrou um único ovo. Se
havia classes da antiga 52 a 82séries, por exemplo, na Escola Léon Renault,
e havia na Escola Maurício Murgel, para dar o exemplo da Capital, os alunos
da Maurício Murgel passaram para a Léon Renault. Os de ensino médio da
Leon Renault passaram para a Maurício Murgel. Uma distância, no caso, de
três quarteirões. Mesmo que a distância fosse maior. E mais, a concepção
do Acertando o Passo não foi rigorosamente uma invenção apenas nossa.

No ano de 1995, eu era Secretário Adjunto, recebi a diretoria estadual do
Colegiado de Diretores - os Profs. Maria Luiza, Arlete, Arlene, Ládia e
Marcos Tadeu, Diretor de uma escola estadual no Município de Contagem,
Escola Deputado Cláudio Pinheiro, no Bairro Industrial, que o Deputado
Durval Angelo conhece bem - a escola e o Diretor. Eles é que apresentaram
o projeto em nome dos colegas Diretores. Eu era recém-chegado e
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reivindicava que o turno noturno deveria ter identidade própria e organização
da oferta escolar diferenciada, com 4 aulas por noite e não 5, que acabavam
às ilhiOmin, com início às 7 horas e não às 6h30min, com funcionamento
alternado aos sábados, com revisão para os alunos que trabalham nos dois
horários e não têm tempo de estudar em casa. Exatamente o que se fez,
com mais vantagens e aperfeiçoamento, é algo que hoje produz em nós
enorme orgulho e nos convoca a prosseguir nessa experiência. Esse é o
caso do Acertando o Passo.

O caso da nucleação do ensino médio: o que ocorre hoje na área do ensino
médio em Minas Gerais - é preciso que haja certo distanciamento critico de
emoções e juízos não técnicos, para se conhecer o que se passa. Claro que,
enquanto membro de governo, fica a suspeição, quando é que um governo
vai reconhecer erros ou vai criticar a si próprio? Não é do meu estilo não
reconhecer erros. E não é do meu estilo criticar o governo de que faço parte,
mas, quando as críticas devem ser feitas, pelo contrário, tenho-as feito
pública e prudentemente, nos momentos oportunos. E muito menos estaria
refratário às críticas ao nosso desempenho. Certamente, falhas nós temos. E
mais até do que imaginamos, mas temos tido acertos importantes, um deles
é o ensino médio.

Como investimos 45% de toda a receita fiscal corrente no Estado em
educação, como é de conhecimento desta Casa, que vota a lei orçamentária,
portanto é de domínio pleno dos Deputados, não temos nenhuma margem
ou elasticidade de receita para investir mais de 45%. Senão a casa cai, não
tem como. Não havendo dinheiro novo, como então programamos a
expansão do ensino médio? Levando em conta que, no ano de 1997,
estariam então concluindo a antiga Ba série, na rede estadual, 233 mil
alunos, e, nas redes municipais, 44 mil alunos, totalizando 277 mil alunos. O
histórico de 1997, inclusive, já na minha administração como Secretário e
para trás, quanto mais para trás pior o quadro, mas mesmo no nosso período
a chance de ingressar no ? ano do ensino médio, da parte daqueles que
concluíam o ensino fundamental até a Ba série no ano precedente, era
mínima.

Pela primeira vez na história da educação pública, não em Minas, mas no
Brasil, isso é reconhecido pelo Ministro da Educação, e foi dito ontem pelo
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação
aqui em Belo Horizonte, no seminário que estamos coordenando com os
secretários municipais de educação, para avaliar a municipalização, porque
o único Estado que conseguiu cobertura de 100% de matrículas para todos
os formandos da ga série no ano precedente foi Minas Gerais. O Paraná, em
20 lugar, foi de 60%; São Paulo, menos de 45%, e a situação dos outros
Estados é próxima da mediocridade, infelizmente, o que não nos conforta.
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Como é que conseguimos, sem dinheiro novo, garantir matricula para os

277 mil concluintes da rede pública na Ba série do ano passado? Com o
sistema de cooperação educacional, que debatemos amplamente nesta
Casa, e agradeço muito à Assembléia Legislativa pelas muitas oportunidades
que nos foram proporcionadas pela Comissão de Educação e no Plenário da
Casa, até em conferências por via da EMBRATEL, contratadas por decisão
do Presidente da Casa. Pelo menos três desse gênero. Como é que
conseguimos? Com o sistema de cooperação de vasos comunicantes,
segundo o qual as Prefeituras, em grande parte devedoras de investimento e
de alunos no ensino fundamental, ao deliberarem de modo voluntário
assumir, por via da municipalização, alunos da base de matrículas estadual
de 1997, no ensino fundamental, que aparecem agora na base de matrículas
municipal de ensino fundamental, com as contrapartidas financeiras, mas
isso permitiria a liberação de um certo excedente de recursos do orçamento
da educação. Por quê? Porque o nosso custo por aluno no ensino
fundamental é igual a R$650,00 ao ano. O custo por aluno remunerado pelo
Fundo, ou a lei do Fundo, ou Fundão, por enquanto é de R$362,00.

Em geral, é maior do que os investimentos feitos por mais de 95% do total
•de municípios em Minas. Logo, se o município municipaliza, ele está
pragmaticamente tendo uma receita financeira maior do que o custo de
manutenção de um aluno no ensino fundamental na sua própria rede.
Portanto, ele tem um ganho financeiro, além de não ter que pagar o Fundo.

Se o Estado municipaliza, ele tem, por matricula municipalizada, um
excedente financeiro de R$268,00, que são R$650,00, correspondentes ao
investimento por aluno no ensino fundamental, menos os R$362,00 que
passamos a pagar para o Fundo. Essa diferença de R$288,00 é multiplicada
pelos 500 mil alunos que estavam no ensino fundamental da rede estadual e
passaram para as redes municipais por escolha dos Prefeitos. E uma ficção
se falar em pressão, ainda mais numa democracia, num regime federativo
em que os três entes da União têm níveis de autonomia muito amplos, a
começar pelos municípios.

Portanto, com esse excedente financeiro não se fez fluxo decaixa, não se
levou para o Tesouro nem para outra rubrica orçamentária de outra
Secretaria. Isso ficou, por meu pedido e por uma decisão do Governador
Eduardo Azeredo, na educação. Assim, financiamos a expansão do ensino
médio e as contrapartidas, em termos de melhoria da qualidade do ensino e
equipamentos das escolas municipais e municipalizadas, em beneficio dos
municípios, o que está sendo rigorosamente cumprido em todo o Estado de
Minas Gerais, sem exceção.

Então, saímos, no final de dezembro de 1997, com 471 mil alunos
matriculados na rede estadual de ensino médio e abrimos o ano de 1998
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criando 708 mil vagas na mesma rede. A única decepção que temos é que,
contra a expectativa de 708.500 matriculas, realizamos apenas de 670 a 680
mil matriculas. Tanto é que já mandamos fazer uma pesquisa para identificar
quais são os alunos que, estando no fluxo do ensino médio, optaram, por
alguma razão - mercado de trabalho, mudança ou alguma outra razão
desconhecida - por cancelar os estudos por um ano ou mais, ao invés de
continuarem no fluxo. Quando checamos o número de matriculados dos 277
mil concluintes, ele passou de 250 mil. E impressionante o interesse da
juventude em buscar o ensino médio: de 277 mil, 250 mil se matricularam no
primeiro ano do ensino médio.

E quando vemos em perspectiva - não vou apresentar aqui porque é uma
coisa muito extensa, excessivamente técnica e cheia de números - a
projeção do fluxo da demanda por matriculas no ensino médio até o ano
2006, constatamos o seguinte: no início do Governo Hélio Garcia, quando o
atual Vice-Governador era Secretário da Educação, havia 250 mil matrículas
no ensino médio; no começo do Governo Eduardo Azeredo, 341 mil; no
segundo ano desse Governo, no ensino médio, 396 mil; no ano de 1997, 471
mil; no ano de 1998, 708.500 vagas oferecidas, mas 670 mil matriculas
realizadas; no ano de 1999, vamos passar de 800 mil matrículas; no ano
2000 emplacamos um milhão de matrículas; e, até o ano de 2006,
chegaremos a 1.400.000 matriculas.

Portanto, é um ciclo longo, ascendente e descoordenadamente acelerado
por busca de matrículas. De 2005 a 2008, 2009, seguir-se-á uma fase de
estabilização. Só em 2010, com a total correção do fluxo escolar, sem
defasagem série-idade, começará a cair a matricula no ensino médio, até
chegar ao nível de mais ou menos um milhão de matrículas.

A pergunta é: como, daqui para frente, financiar, de maneira continuada, a
expansão do ensino médio? Por isso adotamos, como um complemento da
estratégia de negociação com os municípios, a técnica da nucleação, tudo
amplamente discutido em todo o Estado de Minas Gerais, exceto na Capital,
por falha nossa. Na Capital, de fato, essa discussão não foi levada aos
colegiados. Essa falha já está sendo corrigida. Nunca deixei de reconhecê-la.
Mas, ao contrário, em todo o interior, essa discussão foi muito ampla, e
houve uma preparação para a nucleação.

O que é a nucleação? Dou um exemplo aqui.
Tem-se, em uma cidade x, três escolas de ensino médio, cada uma delas

com capacidade física instalada para 500 alunos, à noite. Uma tem 80
alunos, a outra 90 e a última 100. Deve-se ter, nessas três escolas, 8
professores de ensino médio, secretaria escolar, serviço de apoio e custeio.
Multiplique esse valor por 3, para um número de alunos que não chega a
300. Fazendo-se a nucleação de todos eles, tem-se uma economia de 213 do
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total investido. Essa economia feita aqui migra para financiar a nucleação
rural e o transporte escolar rural, para fazer eqüidade e financiar a expansão
do ensino médio itinerante, lá em Divisópolis, lá em Juvenília, enfim, nos 96
municípios recém-emancipados que não tinham ensino médio e que, hoje,
têm. Não há município em Minas onde não funcione o ensino médio. Isso é
histórico. Nem no Paraná, nem em São Paulo isso acontece. Minas tem
ensino médio em todos os seus municípios, itinerantes ou organizados de
modo formal, com a duração de três anos. Por isso, adotamos a nucleação e
criamos o Acertando o Passo, que estão nos permitindo caminhar para a
universalização da matrícula também no ensino médio. E o Estado está
assumindo uma posição de monopólio literal na área do ensino médio.
Constatamos tal situação quando comparamos os dados do crescimento do
ensino público em Minas Gerais e os dados do crescimento do ensino
particular. Isso é muito interessante. Nos idos dos anos 80, a escola
particular detinha 17,5% do total das matrículas em todos os três sistemas
em Minas Gerais, enquanto hoje responde somente por 7,6% do total de
matrículas, incluindo o pré-escolar. No ensino médio, chega a ser uma
situação quase caricatural, pois, enquanto nós temos quase 700 mil alunos, a
escola particular tem 100 mil, com tendência decrescente. No ensino
fundamental, existe uma situação que diria estar próxima da insignificância:
enquanto nós temos 2.100.000 alunos no ensino fundamental e os
municípios têm 1.400.000 alunos, hoje, a rede particular tem 190 mil alunos,
ou seja, 5,5% do total de matriculas realizadas. Mesmo assim, às vezes
ouço criticas de que estamos privatizando o ensino. A escola particular não
poderia ter piores representantes do que nós, pois só sobreviverão as boas,
as muito boas ou as excelentes, com a clientela típica da escola particular
boa, que é cara e atende a uma clientela de classe econômica A, classe
média abastada ou classe média média. Dai em diante, não há mais
matriculas do povo na escola particular. A escola pública é, hoje, a
alternativa, inclusive para a classe média. Alguém pode dizer que essa
classe procura a escola pública porque não tem dinheiro para pagar a escola
particular, mas isso não é rigorosamente verdade. Leio é acompanho
pesquisas, inclusive de renda e de migração e alocação de renda entre
classes - a Fundação João Pinheiro faz isso com maestria -, e basta
comparar os dados. Todos se recordam da época do fracasso do Plano
Cruzado 2, quando a classe média fazia fila nas portas das escolas
particulares buscando matriculas, apesar de seu padrão de vida ser menor
do que o da classe média hoje, mesmo considerando-se que havia uma certa
indexação das rendas da classe média. Por que essa classe, naquela
ocasião, procurava a escola particular e não a pública e, hoje, ao contrário,
migra da escola particular para a pública? Porque as escolas públicas são
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muito melhores do que a imensa maioria das escolas particulares.

Falar de 10 ou 12 não tem valor, porque eles chegam de carro na porta da
escola, vão para o exterior todo ano, têm psicólogos, clube no final de
semana, pais universitários, bibliotecas dentro de casa, tudo de que
precisam. Entretanto, o povo brasileiro não tem isso, mas tem a escola
pública, que está melhorando a sua qualidade, principalmente no caso de
Minas Gerais.

Palavras do Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr.

Secretário. Ouvi o Sr. Secretário, que é uma pessoa extremamente
entusiasmada, assim como eu. Realmente, não podemos dizer que só houve
erros. Houve acertos também e temos que considerá-los, mas, ouvindo o
Secretário falar assim, parece-nos que as escolas de que ele está falando
não são as mesmas que estou visitando. Parece-me que estou visitando
escolas de Minas Gerais, onde essa situação de que V. Exa. fala ou está
sendo modificada ou não está sendo enxergada por mim, pois não consigo
ver onde estão acontecendo tantas coisas como V. Exa. colocou aqui. Fiz
questão de trazer aqui o orçamento do Estado, a peça orçamentária e a peça
de execução orçamentária, para não dizerem que estou inventando
números. Mas é exatamente o que estamos trabalhando nesta Casa, O
Estado de Minas, neste ano, vai ter uma economia de mais de
R$130.000.000,00 com as mais de 500 mil matrículas que saíram da escola
do Estado para a do município. Os municípios estão assumindo hoje mais de
500 mil alunos. Se fizermos as contas, vamos ver que o Estado terá uma
economia de mais de R$130.000.000,00. Se fizermos as contas do número
de alunos que realmente foram para as escolas do ensino médio, vamos ver
que não corresponde a isso. E o número de pessoas ainda querendo vaga no
ensino médio é grande. Concordo que realmente não teríamos condições de
atender a todos, mas hoje, segundo o IBGE, temos mais de 1.500.000 jovens
entre 15 e 17 anos em Minas Gerais, e o Estado não consegue atingir nem a
metade do número de pessoas que querem a matrícula. Uberlândia é um
exemplo claro. Lá, por exemplo, tivemos de entrar com ação na justiça - e
ganhamos liminar - para matricular alunos, senão esses alunos não estariam
hoje estudando. Na Escola Angelino Pavan, na Escola Nilza Rezende e na
Escola Juvenília não teríamos alunos estudando se não fossem as ações que
impetramos e as ações que as associações de moradores impetraram. Só
conseguimos para alguns alunos, porque para vários deles a justiça até
agora não deu a liminar, obrigando-os a ficar sem estudar. E um número
grande de alunos que temos lá. Estou citando apenas o caso de lá.

Quando pedimos a presença de V. Exa. aqui é porque queríamos ter os
critérios mais claros. Quais foram os critérios de escolha das escolas
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nucleadas? A Comissão de Educação da Assembléia solicitou essa
informação, e até hoje a Secretaria não enviou esses dados. No meu
entendimento, não sei se é segredo de Estado ou se realmente é uma
questão pública, porque a Comissão de Educação é a responsável pelo
acompanhamento desse assunto e, como V. Exa. observou, ela tem
procurado contribuir com o debate com a Secretaria. Gostaríamos de saber
por que não estamos recebendo essas informações. Qual é o problema que
está ocorrendo na Secretaria para que esses dados não cheguem à
Comissão de Educação? Gostaríamos de saber, também, quantas turmas
foram desativadas, qual a média de alunos em cada sala de aula nessas
salas desativadas e quantos professores contratados foram dispensados
nesse processo de nucleação.

Em segundo lugar, com relação à implementação do projeto Acertando o
Passo, queremos saber o seguinte: como é que a Secretaria está
enfrentando o problema do empobrecimento pedagógico, da diminuição do
currículo de quatro para dois anos? Se você trabalhava quatro anos e agora
vai trabalhar dois, e se a jornada de estudos do aluno era, em média, de 5
horas e agora é de 4 horas, evidentemente, não se trabalha a mesma coisa.
Não é possível que a qualidade seja igual. E lógico que eu também não
queria que esse processo fosse igual. Esse Acertando o Passo é exatamente
o supletivo que conhecemos, logicamente, com inovações. Agora, por que
há determinação para que o Acertando o Passo seja obrigatório para aluno
de maior faixa etária? Se ele tem 15 anos e vai fazer a 71 série é obrigado a
fazê-lo, senão não pode continuar, porque ele tem vaga no turno noturno, é
obrigado a fazer à noite, mesmo não querendo. Então, como é esse
processo de definição, hoje, da obrigatoriedade de alunos menores fazerem
os estudos dessa forma?

Segunda questão: com relação ao Fundão, sabemos que o Acertando o
Passo consegue ter acesso a ele, mas os supletivos que existem hoje, que
os municípios têm, não têm direito à verba do Fundão. Por que esse
privilégio para o Estado em relação aos municípios? Por que o Estado pode
ter? Problema de mudança de nome? Se a questão for mudar nome, os
municípios podem mudar o nome dos seus supletivos. Mas por que o Estado
tem o direito de captar o recurso do Fundão para manter o seu Acertando o
Passo, que na minha avaliação é também um supletivo, e o município está
impedido de fazer isso?

Uma terceira questão que gostaria de abordar é com relação à gestão
democrática. Em primeiro lugar, a Secretaria adotou a política da pedagogia
de resoluções. Tudo é feito através de resoluções. Se pegarmos as
resoluções, por coincidência, quase todas são para o segundo semestre e já
às vésperas do segundo ano. Por que essa política de pedagogia de
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resoluções? Por que não um processo mais amplo de discussão, que permita
que as pessoas participem ou discutam? Ao mesmo tempo, V. Exa. citou
mais de duas vezes, na sua exposição, um colegiado de Diretores. Mas
temos um colegiado nas escolas que nunca é citado. Os colegiados estão
sendo ignorados, eles não definem mais nada. Chega o Superintendente,
acerta com o colégio de Diretores, define e acabou. E tem que cumprir a
resolução, porque ela já está pronta e não pode ser alterada. Como
poderemos trabalhar essa questão?

Pode-se jogar, e o Estado de Minas está criando um grande processo de
endividamento. Não considero endividar, para a educação, uma coisa ruim,
acho que é necessário para a melhoria da qualidade. Mas temos visto vários
equipamentos serem mandados para o interior, como computadores, etc.,
para depois treinar-se o pessoal. E quando o pessoal está treinado, o
equipamento já está obsoleto. Assim estamos gastando dinheiro sem
necessidade. Vários municípios não têm pessoal preparado para mexer com
o equipamento que está chegando. Estamos gastando e depois vamos ter
que pagar a conta. E essa é uma preocupação grande que estamos tendo.
Como está sendo feito esse processo de definição do equipamento que
chega sem contar com pessoal preparado para trabalhar com ele? O ideal
não seria preparar o pessoal antes da chegada do equipamento?

Gostaríamos também de saber sobre o transporte escolar. Estamos
recebendo várias reclamações. Hoje, inclusive, atendi um pessoal de São
Francisco de Sales, que expôs essa dificuldade. Foi firmado um
compromisso segundo o qual, após o processo de municipalização da zona
rural - e eu, particularmente. Secretário, não acho que foi espontâneo -, eles
teriam ajuda para a compra de transporte escolar para os alunos, e isso não
aconteceu. Eles não estão tendo como transportar os alunos, por isso vários
deles estão abandonando a escola.

E, concluindo, quero saber sobre o plano de carreira do funcionalismo.
Como fica o profissional, qual é a sua valorização, com todas essas
exigências de qualidade? V. Exa. se comprometeu dizendo, na Comissão de
Educação, no ano passado, que até o dia 30 de abril a Assembléia estaria
recebendo o plano de carreira do magistério. E, pelo que me consta, amanhã
é dia 30. Quero saber se a palavra de V. Exa. vai ser cumprida ou se o plano
de carreira vai ficar, mais uma vez, apenas na promessa.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - A reunião agora passa á

fase de debates, quando os Deputados poderão fazer perguntas ao
Secretário. O nosso tempo termina às 1 5h30min, razão porque a Presidência
vai conceder o prazo de dois minutos para as perguntas.

Debates
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio, que disporá

de 2 minutos.
O Deputado Marcos Helênio - Secretário João Batista, que admiramos pela

inteligência, pelo brilhantismo e pelo trabalho que desenvolveu junto à
Comissão de Reforma Agrária e que está desenvolvendo agora com o
James Ladeia.

Queria também completar algumas indagações que o Deputado Gilmar
Machado iniciou. A Constituição Federal, em seu art. 203, prevê que não
pode haver concessão de bolsa de estudos para escolas da iniciativa
privada, a não ser que não haja, de fato, vaga na escola pública. Queria que
V. Exa. confirmasse se falta vaga em Montes Claros. No caso, como foi dito,
o Estado está suprindo todas as deficiências e mazelas da área de
educação, dando condição para que todos os alunos possam optar pela
escola pública. Nesse caso, como a quantidade destinada para bolsa de
estudo por intermédio da Fundação Educacional Norte de Minas é muito
grande, e não é só ela, há outras fundações que também têm recebido verba
pública para destinar a escolas privadas, como se explica isso? E um erro da
Assembléia, de quem indicou, ou houve uma falha ao arrepio da lei?

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto, que tem 2
minutos.

O Deputado Raul Lima Neto - Secretário, gostaria de formular minha
pergunta seguindo o raciocínio do Deputado Marcos Helênio, até porque
gostaria de saber se se pode passar bolsa de estudo para escolas da rede
pública estadual e municipal, que são gratuitas. Não sei para que serviria
uma verba passada para ajudar financeiramente a alguém que já estuda
numa escola gratuita.

Sabemos que muitos alunos não têm freqüentado a escola por
encontrarem grande dificuldade, já que não conseguem vaga no bairro em
que moram. A Constituição diz que é dever do Estado, da União e do
município promover o acesso de seus estudantes à escola. Lembro-me de
que, quando era Vereador, fizemos um projeto para que se tornasse
condição ssine qua non" para obter a concessão ou permissàõ - porque as
empresas são perwissionárias para explorar o transporte coletivo em Belo
Horizonte - transportar os alunos da rede pública de 1 0 e 20 graus. No Rio de
Janeiro já é assim. O Estado tem tomado alguma providência, uma vez que,
ao implantar o novo sistema, percebeu-se essa tremenda falha, que é a
dificuldade e o preço - às vezes fica até mais caro que a rede pública,
quando o aluno tem que tomar ônibus para irá escola.

O Sr. Presidente - Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Não havendo quem queira perguntar, passo a palavra ao Secretário, para

responder:
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O Secretário João Batista dos Mares Guia - Peço licença para seguir a

seqüência de apresentação das perguntas. Primeiramente, as questões
abordadas pelo Deputado Gilmar Machado, todas elas importantes e muito
bem formuladas.

Em relação, Deputado, à hipótese de que, ao municipalizar, o Estado
estaria fazendo uma poupança e, portanto, passando a ter um excedente
financeiro da ordem de R$130.000.000,00, não é isso. A Lei do Fundo, se
aplicada no limite dos cálculos, permitia ao Estado municipalizar 309 mil
vagas, que correspondiam ao excedente de matrículas no ensino
fundamental que tínhamos, porque os municípios mineiros tinham 309 mil
matriculas a menos no ensino fundamental. Qual foi a escolha que
mutuamente fizemos?

E verdade que a Secretaria elaborou um plano global e, com toda
transparência, submeteu isso a debate público, com cada um de nossos
interlocutores, e às Prefeituras, que tinham várias alternativas para escolher
e faziam a escolha de modo deliberado. Como exemplo, digamos que minha
terra, Santa Bárbara, tivesse que ter, segundo a lei, 5_000 alunos e tivesse
apenas 2.500. Nesse caso, o Prefeito teria pelo menos quatro opções. A
primeira é não ter aluno algum, escola alguma, funcionário algum, mas teria
que entregar à Secretaria da Educação, por ano, não 15%, mas 25% da
receita total para cumprir a Constituição, e todo o sistema escolar em Santa
Bárbara seria estadualizado. Se um Prefeito fizer essa opção, é um caso a
se estudar, porque está no campo das possibilidades legais e democráticas.
A segunda opção seria decidir-se por manter os mesmos 2.500 alunos e
continuar devendo outros tantos 2.500 alunos, O que ocorreria nesse caso?
Ele teria que pagar para o Fundo, em 1996, em 12 parcelas, o débito de
2.500 matriculas vezes R$362,00, que é o custo por aluno de ensino
fundamental por ano para Minas Gerais. Seria alguma coisa superior a
R$850.000,00. Acho que seria uma péssima escolha. A terceira opção do
Prefeito seria chegar aos 5.000 alunos, não ter que pagar nada para o Fundo
e ampliar sua receita pela Lei Robin Hood, segundo a qual quanto mais
alunos há, maior é a transferência de ICMS. E a quarta opção, que muitos
fizeram, é ter mais de 5.000 alunos. Foram os casos de Valadares, Frutal e
Paracatu, por exemplo. Poderia citar uma centena de municípios que fizeram
essa opção. Pois bem, em geral, fizeram a opção três, chegar ao número de
alunos, e em alguns casos, a opção quatro. Ninguém fez a opção um. Temos
hoje 832 convénios de cooperação educacional firmados com os municípios,
assinados pelos Prefeitos. Por que 21 não fizeram? Porque já tinham mais
alunos do que deveriam ter, e alguns que já tinham alunos a mais também
optaram por ampliar a sua base de matrículas. Quando nós passamos os
primeiros 309 mil, os recursos correspondentes, mais ou menos



rAC
299

R$130.000.000,00, deixaram de ser do Estado e mensalmente têm sido
repassados, desde janeiro, aos municípios que assumiram matriculas do
Estado. Mas houve problemas em janeiro e fevereiro, porque houve
Prefeitura que não devolveu a documentação, não assinou o convênio, que
ficou na gaveta de alguém durante dois meses. Não vou citar o nome. Houve
Prefeitura que não forneceu a conta bancária. Houve Prefeitura que estava
inadimplente no sistema SIAF. Não adianta eu colocar dinheiro no sistema
bancário, pois, quando chega na fita do SIAF, não roda se houver
inadimplência em qualquer outro setor, porque o sistema é federal, a regra é
federal. E houve muitas Prefeituras que somente se decidiram a fazer o
acordo de municipalização a partir de 8 de janeiro, quando a conta nacional
do Fundo no Banco do Brasil bloqueou os 15% de IPI, ICMS e FPM. Nós
tivemos que fazer em janeiro, e até antes do carnaval, em fevereiro, 255
processos de levantamento patrimonial, histórico escolar, transferência para
o município para dar conta das demandas municipais, quando nós
recomendamos, ao longo de todo o ano de 1997, que a data final não
passasse de 30 de outubro. Eu me lembro que, em duas teleconferências na
Assembléia, houve reivindicação feita legitimamente pelos Deputados e pelo
próprio Governo, para que prorrogássemos esse prazo. Concordamos, mas
fazendo advertência: isso vai atrasar tudo. E o primeiro atraso produziu o
segundo atraso. Felizmente chegamos até fevereiro. Quando chegamos na
primeira semana de março, isso é que foi mais curioso, quem pôs o pé no
freio e puxou o freio de mão e mudou a rota da direção foi o próprio
Secretário. Se fôssemos atender às demandas dos Prefeitos por ampliação
das municipalizações, não seriam 500 mil municipalizações, seriam 755 mil.
Quando os Prefeitos viram que estava entrando na conta da Prefeitura mais
dinheiro do que eles investiam por aluno, e que tudo que nós havíamos
falado estava sendo rigorosamente cumprido, não houve mais dúvidas. Isso
tudo é normal num processo novo de transição. Prefeitos recém-eleitos, leis
novas, muita desinformação, interpretações variadas. Só quando não há
democracia não há esse tipo de dúvida. Não quer dizer que esteja tudo bem,
tanto é que fizemos uma moratória das municipalizações em 1998, e só
eventualmente faremos qualquer novo convénio de municipalização, desde
que asseguremos, em primeiro lugar para nós mesmos e para o público de
Minas Gerais, que toda escola municipalizada é uma escola de excelência.

No seminário que ora se realiza em Belo Horizonte, 1" Seminário Estadual
de Formação de Secretários Municipais de Educação e de Equipes Gestoras,
654 Secretários Municipais estão inscritos. A UNDIME - a promoção é da
Secretaria da Educação - nunca conseguiu reunir mais do que 120
Secretários. Temos 654 Secretários inscritos. E lá foram lançados por mim
dois programas: o Programa Estadual de Capacitação de Secretários e
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Equipes Técnicas, que é um programa que não tem tempo de parada, e o
Programa de Apoio Seletivo a 1.500 Escolas Municipalizadas, os quais vão
dar capacitações, passando pela avaliação sistêmica da escola e da
aprendizagem do aluno até os equipamentos da escola. Então, nós não
ficamos com nenhum recurso desses, ao contrário, os R$130.000.000,00 não
nos pertencem, eles migram automaticamente pela conta do Fundo, todo
mês, para os municípios. Só que nós chegamos a R$500.000.000,00. Essa
diferença de 191 mil matrículas a mais, municipalizadas, criou-nos uma
obrigação adicional de repassar para os municípios alguma coisa da ordem
de R$62.000.000,00, salvo engano meu. Mais de R$62.000.000,00. Estamos
repassando os R$130.000.000,00 que tínhamos direito a receber e que não
recebemos, ao contrário do que os outros Estados fizeram e romperam a
aliança com os Prefeitos. Não têm perspectiva de construção de cooperação
educacional. Aliás, ontem o Presidente Nacional da UNDIME reconheceu
isso: que a referência nacional da UNDIME para cooperação é o que se faz
em Minas Gerais. E o Presidente Regional da UNDIME, o Secretário da
Educação de Betim, Carlos Roberto de Souza, um grande companheiro,
reconhece isso com todas as letras, em que pese a posições políticas
diferentes e lealdades políticas diferentes que temos. Tanto que é um grande
companheiro que está sendo indicado â Assembléia Legislativa como
membro do Conselho Estadual de Educação, pela sua isenção, pelo seu
rigor, pelo seu critério. E é membro do partido do Deputado que aqui nos
interpela neste momento, Gilmar Machado. Então, estamos passando quase
R$200.000.000,00 por ano aos municípios, isso sem contar o aporte de
recursos próprios em rubricas de capacitação.

Para dar um exemplo, Deputado, neste momento está funcionando o
Programa de Capacitação de Professores 1. Estava previsto para 90 mil
professores: redes estadual e municipal. Com as municipalizações, há cerca
de 60 mil dos municípios e 30 mil do Estado. Só que agora os Prefeitos nos
pediram mais 22 mil vagas para seus professores de pré-escola, que já
foram abertas, e eles estão inscritos e freqüentando. Cento e doze mil
professores cursistas para os anos de 1998, 1999 e 2000. Só esse programa
custa R$80.000.000,00, sem R$1,00 de aporte das Prefeituras. O PROCAP
II, R$60.000.000,00, é nosso, sem R$1,00 de aporte das Prefeituras. O
PROCADE será lançado dia 29 de maio, para Diretores e Vice-Diretores
estaduais e municipais, no mesmo triênio, R$36.000.000,00. Não falo do
PROMEDIO, o ensino médio, porque praticamente não há ensino médio nos
municípios. Isso é para citar alguns exemplos de capital, dinheiro líquido que
estamos aplicando na sala de aula municipal, através de programas de
capacitação construídos com a participação da UNDIME.

Portanto, não, há apropriação, por parte do Estado, de recurso da
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municipalização, ao contrário, o que há é diferente. Como nós investimos
mais em função de qualidade do ensino do que a imensa maioria dos
municípios por aluno, ao ano, ao repassar esses recursos para o Fundo,
R$362,00 ao município por aluno municipalizado, matrícula municipalizada,
nós passamos o dinheiro líquido, mas deixamos de investir R$650,00
naquele aluno, que agora é ex-aluno, que está no município. A diferença de
R$288,00 migrou todinha para o ensino médio. E se forem feitas as contas,
dos R$288,00 vezes a diferença de matrículas que nós geramos, 200 mil -
não estou falando de vagas abertas, que são mais, de dezembro de 1997
para fevereiro de 1998- multiplique-se isso, não cobre o custo da expansão,
porque enquanto o custo do nosso aluno de ensino médio, ao ano, é de
R$650,00, o investimento por aluno no ensino médio chega a R$900,00. Mas
estamos fazendo um equilíbrio possível. Se não fossem recursos de
financiamento internacional, que não acrescentam significativamente nada à
dívida de Minas, porque a divida de Minas pode-se estudar aqui, nesta Casa,
na comissão própria. Da divida mobiliária de Minas Gerais, 85% foram
produzidos no Governo, entre 1987 e 1990. Não foi pelo Dr. Tancredo ou
pelo Dr. Hélio, no ciclo de 1983 a 1986, não. Uma parte, sim. Mais de 80%
da dívida atual foi produzida no período de 1987 a 1990. O que aumentou de
lá pracá não foi endividamento líquido, não. O Governo Hélio Garcia não
fez, o Governo Eduardo Azeredo não fez. Os juros ciclópicos aumentaram
no tempo da inflação galopante, de 1991 a 1994, e com o Plano Real, os
dois momentos de turbulência nos quais o Governo Federal, por via do
Banco Central, para se defender da especulação financeira internacional,
subiu os juros internos e, com isso, elevou a dívida mobiliária dos Estados.

Se há quem pense que é plataforma política falar de divida, essa pessoa
vai dar tiro no próprio pé, porque a divida tem um DNA, um código genético,
que é de 1987 a 1990, não é de 1991 a 1994, nem de 1995 a 1998. Se é
essa a estratégia da crítica, bem-vinda seja ela. Essa estratégia nós
apoiamos, porque ela se voltará contra o critico. Nós não ampliamos dívida.
Mas como não? De uma dívida fundada, que é conhecida, o que devemos
ao Banco Mundial? US$150.000.000,00, com 4 anos de carêiicia, 18 anos
para pagar e juros internacionais de 6% ao ano. Comparando com o Brasil,
isso é dinheiro dado. Comparando com o mercado internacional, não é. Mas
comparando com a inflação brasileira, você está pagando sobre a inflação
brasileira mais 3%. Esse é o dinheiro mais barato disponível no mundo:
carência de 4 anos, prazo de amortização do principal de 18 anos. Por que
não buscar esse dinheiro? Todo o mundo quer tanto esse dinheiro, para
investir em educação, com a contrapartida do Governo do Estado, que
provemos através do orçamento da educação. Esse é o quadro. Devemos
US$150.000.000,00 no Pró-Qualidade ao Banco Mundial, para começar a
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pagar assim que o programa terminar, ainda com mais um ano de carência.
Começaremos a pagar no ano 2000. Esse é o quadro.

Outra questão que o Deputado expôs é com relação â valorização do
magistério. A valorização do magistério, pelo menos na nossa perspectiva, já
declarada publicamente com toda a lealdade e em todos os ambientes,
especialmente nas excursões com o SIND-UTE, compreende dois
ingredientes fundamentais estruturantes, porque o salário é conjuntural. Ele é
muito importante, mas é conjuntural.

1 - As capacitações contínuas, para assegurar professores de afta
qualificação e talento técnico, intelectual e pedagógico, auto-estima,
motivação e elevação do profissionalismo.

2 - Um plano de carreira, não um carreirismo existente no Estado
patrimonial e clientelista brasileiro, que premia todo o mundo pela variável
tempo, por meio de qüinqüênio, biênio, triênio e trintenária, mas ninguém se
pergunta de onde vem o dinheiro para pagar isso. É tudo sacado e
descoberto do Tesouro, afora o problema previdenciário, para o qual tem de
haver quatro contribuintes na ativa para financiar um inativo. E o Brasil está
perigosamente abaixo de dois por um.

Isso tudo está superado por um fato objetivo e imperativo de realidade: não
há recursos, não há de onde tirá-los e não há como mantê-los.

Isso significa que o trabalhador do ensino paga o pato. Não, ele não tem
culpa disso. Ele valeu-se disso, mas não tem culpa disso. O que estamos
propondo? Um plano de carreira que premia tempo, mas o tempo como
módulo. De tempos em tempos, dois em dois ou três em três anos, o
profissional passaria por uma avaliação continua, que é sistematizada nesse
momento, de mérito, de habilitação e de desempenho.

Aliás, em louvor da justiça, é preciso reconhecer que o SIND-UTE está
inteiramente de acordo com isso. Toma-se, com isso, o primeiro sindicato a
romper o ciclo vicioso do corporativismo sindical neste País. Tínhamos o
compromisso de trazer esse projeto à Assembléia no último dia de abril, só
não o fizemos porque acabei de fazer, dias passados, uma rodada de
negociações com o SIND-UTE. Foram mais de seis horas de reunião, com
22 pontos na pauta. Não ficou nem um ponto sem ser discutido. Em relação
a 14, houve um consenso próximo de 100%.

Quando chegamos ao plano de carreira, o SIND-UTE nos fez a seguinte
critica: como a Secretaria da Educação e o Governo pretendem enviar à
Assembléia - confesso que não seria no dia 3014, a perspectiva era de até
final de maio - um plano de carreira insuficientemente discutido com o
próprio sindicato, apesar de termos feito três seminários e não termos
discutido nas escolas? Isso é verdade.

Alargaremos esse prazo, e, nesse acordo que fizemos, propus ao sindicato
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solicitar ao Presidente da Assembléia Legislativa que marque, com a ajuda
da Comissão de Educação, um seminário, na primeira semana de julho,
sobre planos de carreira, convidando os Estados que tiverem, nesse aspecto,
mais experiência do que nós. Convidando, no caso de Minas, duas
Prefeituras, de Ipatinga e de outra cidade cujo nome não me recordo, que já
têm bons planos de carreira, polêmicos e inovadores. Convidaremos
também especialistas na matéria, e esperamos que sejam apresentadas a
proposta da Secretaria da Educação e as críticas do SIND-UTE.
Comprometemo-nos a publicar num jornal a nossa proposta. O SIND-UTE
escreveu uma critica, que será publicada em 300 mil exemplares do jornal,
que chegarão às mãos dos professores, inclusive da rede municipal, para
abrirmos o debate nas escolas até a primeira semana de julho, culminando
com o seminário na Assembléia Legislativa. Fixados os consensos, isso
entraria no texto da lei. Com relação ao dissenso, cada um trabalha de
acordo com as suas crenças, e enviaríamos o projeto.

Tive ainda o seguinte cuidado: proporia aos senhores do SIND-UTE - e
eles podem confirmar isso - se não seria o caso, assegurado o compromisso
de enviar o projeto à Assembléia Legislativa, no ano de 1998, de
aguardarmos o episódio eleitoral, para que o projeto não tenha, do ponto de
vista da opinião pública ou de eventual segmento de oposição, a seguinte
pecha: está sendo mandado agora, em período eleitoral, porque poderia
servir a interesses do grupo do Governo. Eu próprio fiz essa proposta e
consultei o Governador, que está inteiramente de acordo.

Mas se o SIND-UTE insistir que devemos apresentar o projeto após o
seminário, em agosto, assim o faremos. No entanto, faço isso por uma
questão de ética, para que não haja esse tipo, vamos dizer, de imputação,
passado o período de 4 de outubro, e permito-me dizer isso por excesso de
otimismo, porque acho que essa eleição terá um turno só. Apresentaremos o
projeto à Assembléia Legislativa, com muito gosto. Vai ser a grande lei de
crítica do carreiiismo corporativo e patrimonialista no Brasil e uma grande
inovação, que vai valorizar o mérito, a habilitação e o desempenho do
profissional do ensino. Sem deixar de reconhecer, Deputado, ciue, nos casos
dos professores P1 e P3, e especialmente os PiA e P3A, temos, neste
momento, uma dívida e uma defasagem que nenhum de nós gostaria que
existissem. O Deputado conhece as razões que nada têm a ver com as
nossas intenções.

Se pudéssemos, já teríamos dobrado. Entretanto, no período do Governo
Eduardo Azeredo, contra uma inflação de menos de 40%, para o PiA foi
praticado, entre reajuste de 66% e aumento, através de abono, o total de
88%. Com uma base monetária herdada, sobre a qual incidiram o reajuste e
o abono - é uma base monetária pequena -, parece que o que se paga hoje é
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pouco. Mas, em janeiro e fevereiro de 1995, um professor PiA ganhava
R$156,00. Um mesmo PiA hoje começa com R$300,00 e quando se
aposenta recebe R$683,00. Em geral, eles têm dois cargos ou duas
ocupações, ganhando o dobro disso. Só 14% dos 75 milhões de brasileiros
da população economicamente ativa ganham acima de R$1.000,00. Se
fosse tão mim, teríamos deserção.

Agora, quando se pagou a segunda parcela do 130 salário, verificou-se que
23 mil pessoas não a tinham recebido ainda. Foram R$32.000.000,00.
Some-se com a primeira parcela, e temos 23 mil pessoas na rede estadual
que ganham mais de R$1.500,00 por mês, o que, convenhamos, não é
padrão do Brasil. Portanto, não estamos tão mal assim. O SIND-UTE
implicitamente reconhece essa situação, daí a racionalidade com a qual
temos negociado todos os pontos. E vamos chegar lá. E a única razão pela
qual, Deputado, até o final de maio, o projeto não dará entrada na Casa.
Queremos discuti-lo com total transparência na Comissão de Educação e no
Plenário.

Finalizando, o Deputado ainda coloca a questão da pedagogia das
resoluções. Como Deputado leal e qualificado da Oposição, entendo que se
traia de um tipo de expressão politicamente inteligente, como critica. Se o
Deputado se der ao cuidado de visitar as 30 Prefeituras dirigidas pelo PT,
essa crítica feita ao Governo deve ser feita às 30 Prefeituras do PT.

Temos resoluções, porque somos eleitos para governar, e um dos
instrumentos legais e constitucionalmente sancionados é a resolução, que
sistematiza diretrizes gerais para o funcionamento do sistema. E, dentro
dessa questão, vem a segunda critica do Deputado: "Isso não estaria
colidindo com a autonomia das escolas e dos colegiados7. Deputado, aqui
ocorre uma confusão entre autonomia e soberania. A soberania é solitária e
não precisa do outro, não precisa da dispensa da democracia, ela é
guerreira. Ela se basta a si mesma, não tem limite, é uma fúria da natureza.
Se tem força faz, se não tem, o outro faz em cima. A autonomia é diferente,
cria as próprias leis. Mas em que contexto? As escolas têm autonomia no
contexto democrático. O que é o contexto democrático? E 6 contexto da
ética da responsabilidade, dos contrapoderes, do pacto, dos entendimentos e
dos consensos. Ora, como se pensar democracia e autonomia de escola
ignorando a Constituição brasileira? E um limite. Mas a democracia
estabeleceu o consentimento do cidadão pela via do parlamento. Como
ignorar a Constituição mineira? Como ignorar as leis? Como ignorar as
políticas públicas educacionais e os compromissos que um Diretor assume
com a sua comunidade? A autonomia pressupõe o mais alto grau de
liberdade humana, com, no mínimo, a ética da responsabilidade. A
autonomia você adere involuntariamente. Se aderiu, tem identidade na
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concepção; se tem identidade, tem submissão, submissão quase monástica,
para ser coerente. Autonomia plena, as escolas têm, mas eu tenho de
coordenar e supervisionar, para que não resvalem para a soberania e para
que haja um grau razoável de coerência com as políticas públicas do Estado,
porque os Diretores não foram investidos em nome da autonomia e da
democracia para serem soberanos e despóticos. E não é fato, Deputado, não
é fato. Realmente, as informações que o Deputado tem não coincidem com
as nossas informações. Eu sou razoavelmente bem-informado, rodo
permanentemente, vou duas vezes ao interior. Amanhã, vou estar em Grão-
Mogol com 26 Prefeitos, Secretários e com mais de 150 Diretores de escola.
Permanentemente contrato pesquisas. Temos avaliações. Não me iludo.
Erro, mas não me iludo. Não descreio que, empiricamente, num ou noutro
caso, possa se dar o que o Deputado registra. Agora, quando o Deputado
toma duas ou três evidências e as generaliza, como uma tese, obviamente
essa generalização tem um viés político. Entendo, respeito, mas não
concordo. Portanto, não há nenhuma afronta á autonomia, nenhuma afronta
aos colegiados. E não é fato, Deputado, subestimar a inteligência, a
racionalidade, o senso ético dos Diretores, imaginar que as escolas têm os
colegiados rituais, que os Diretores mandam e desmandam. Não é fato. Nós
temos duas pesquisas de avaliação dos colegiados, e acabo de receber a
terceira agora. Está tudo bem? Não. Mas está muito melhor do que há dois
anos, que estava melhor do que há quatro anos. Estamos numa trajetória
ascendente, com muitos problemas, porque atrás há um substrato cultural. A
tradição cultural neste País ainda não é uma tradição democrática, ainda é
uma tradição patrimonialista de uma crise ibérica. Ainda é uma tradição
clientelista, é uma tradição de depender do Estado. Isso é uma grande
conquista que vai demorar talvez mais uma década ou duas. Mas está em
processo. E o preço da aprendizagem é também esse tipo de contradição
que o Deputado registra. Há um problema, mas o vetor geral é um vetor de
superação do velho burocratismo, do velho autoritarismo, e de autonomia na
escola. O Deputado se recorda que, quando esta Assembléia, a primeira no
Brasil, votou a lei da seleção competitiva interna, a critica externa era a de
que iríamos partidaiizar a seleção competitiva interna e que o partido do
Deputado ganharia todas as eleições nas escolas. Cite uma única escola em
Minas Gerais, não importa a que partido pertença o Diretor, da qual alguém
pode dizer que o Diretor é do partido tal. Eu conheço alguns Diretores do PT.
Excelentes. São Diretores de escola. São PT como cidadãos, lá fora. Nunca
chegou a mim uma denúncia, sequer anônima, de que estivesse ocorrendo
partidanzação por parte de direção de escola, em qualquer direção. Uma
coisa é presumir. A outra coisa é verificar, avaliar, acompanhar e não ter
medo de conviver com os fatos. Não se briga com os fatos. E, às vezes,
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vejo, em certas generalizações, que o Deputado quase começa a brincar
com os fatos.

O Fundão. Isso é um fato. Por que no caso do Acertando o Passo o
Governo de Minas Gerais consegue contabilizar as matrículas, que seria
uma forma de supletivo chamada Aceleração, enquanto que, em outros
casos, não? Alguns municípios, porque crêem no Acertando o Passo e
também porque têm esse aspecto prático, querem criar o Acertando o Passo
municipal. Mas há uma diferença radical. Por exemplo, nós não
contabilizamos, na matricula, para efeito do Fundo, os nossos alunos dos
cursos supletivos não presenciais. Nesse momento, estamos recebendo,
surpreendentemente, quase uma centena de milhar de matriculas de
pessoas com 18 anos ou mais, ou com 15 anos ou mais, para fazerem as
provas de julho do nosso sistema de supletivo não presencial. Nenhuma
dessas inscrições é contabilizada. O supletivo não presencial não pode ser
contabilizado. A lei geral, eu concordo, sei onde o Deputado quer chegar, me
lembro do texto que o Deputado redigiu, tem uma inconsistência. Acaba não
considerando esse aluno que está no fluxo de quatro anos ou de dois,
matriculado na chamada suplência presencial, que envolve investimento do
Estado ou do município.

Tanto é verdade que não estamos criando dificuldades para as Prefeituras
que optaram por matricular no 1 0 ano do ensino fundamental as crianças de
6 anos. Dou o exemplo de Belo Horizonte. Podia ter transformado isso em
bandeira de luta política. Não. Não quero colocar a educação nesse território.
Também não vou permitir que a Prefeitura de Belo Horizonte venha dizer
que acabamos com a pré-escola. Primeiro, que não acabamos com pré-
escola alguma. Foi tudo negociado com as Prefeituras. Segundo, onde
deixou de haver uma matricula de pré-escola estadual foi criada uma
matrícula no ensino médio estadual. Agora, o que a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte tem que explicar é o seguinte: por que ela tem menos de 2
mil alunos matriculados na pré-escola, numa cidade com 2.000.300
pessoas? E ela matriculou as crianças de 6 anos. Tanto é que o 1 0 ciclo na
Prefeitura, na chamada Escola Plural, é de 6 a 8 anos; o ciclo é falho. Alunos
que deveriam estar no último ano da pré-escola, na Prefeitura, estão no 10
ano do ensino fundamental no ciclo contabilizado para o Fundo. E mais que
isso, em Belo Horizonte, 53% do total das receitas correntes vêm do IPTU,
ITPI e 155, que não são gravados pelos 15% do Fundo. Então, na prática, o
que está acontecendo em Belo Horizonte é uma queda dos investimentos
em educação. Está aí a informação básica. Por que a Prefeitura de Belo
Horizonte está investindo menos em educação, enquanto o Estado tem 300
mil alunos só na Capital e garantiu para 8 mil formandos dessa Prefeitura
matrícula no V ano do ensino médio, quando ela, sem nos consultar,
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ameaçou fechar o ensino médio municipal?

Em algum momento fiz uma declaração política sobre isso? Respondi a
certo tipo de critica política da Prefeitura? Não. Queremos ter um
relacionamento profissional, que está sendo agora retomado. Mas é bom que
se saiba disso em louvor da verdade: uma Prefeitura de Capital, com a
receita que tem, embora tenha dificuldades, com menos de 2 mil alunos na
pré-escola? Isso não dá para entender. Isso merecia uma reflexão, uma
cobrança, em nome da coerência. Não é culpa do PT, eu sei. O PT é um
aliado poderoso nesse processo.

A diminuição curricular: essa critica, Deputado, se correspondesse aos
fatos, estariamos aqui cometendo, mais que uma irresponsabilidade, uma
manipulação vergonhosa. Isso seria caso de demissão do Secretário de
Estado da Educação. Mas essa crítica não tem fundamento. O senhor não
colocou como afirmativa categórica, colocou como pergunta. Portanto, está
eticamente muito bem colocada. Não sena uma diminuição curricular
oferecer o Acertando o Passo com extensão de quatro semestres, em lugar
de quatro anos na antiga estrutura de 53 a 8a séries, uma espécie de
amesquinhamento pedagógico? Isso não tem nada a ver com a discussão da
chamada pedagogia popular dos anos 70, sendo aquilo uma grande tolice.
Isso tem a ver com todo tipo de pesquisa na área da psicologia aplicada, da
psicologia experimental e cognitiva, mostrando o seguinte: é da base
chamada piagetiana, estudos de psicologia cognitiva. O ser humano tem
uma progressão, não apenas corpórea, não apenas afetiva, psíquica,
emocional: tem também uma progressão em termos de complexidade de seu
modo de pensar, ver, formular, julgar, para chegar ao ponto da maturidade
da ação racional, orientada por escolhas e, portanto, presumivelmente, com
responsabilidade.

Se se tratasse aqui de crianças, seria uma insensatez. Mas não. Aqui se
trata de adolescentes de 13, 14 a 19 anos. Estão no mercado de trabalho,
pertencem a classes populares, são pressionados por esse mercado para
que obtenham, no mínimo, ensino fundamental e, depois, ensino médio,
como garantia de permanência no emprego ou para melhorar osalário.

Eles é que nos pressionam. E, quando o povo pressiona, é democrático. A
pressão que temos é para ampliar isso. Queriam criar isso em 1997. O
Secretário é que não deixou, porque, se fosse criado em 1997, não
estariamos preparados para oferecer uma coisa decente, que tivéssemos
capacidade de avaliar, de dizer se está bem ou mal. Agora, sim, podemos
dizer e prestar contas, mês a mês, de como está o Acertando o Passo. Tem
que haver muita correção. Mas, de um modo geral, está indo muito bem. Foi
por isso. Em 1997, seria da maior gravidade, em qualquer sentido, para
maquiar estatísticas, para manipular. Em todo programa que temos, o
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Deputado sabe, há um programa sistêmico de capacitação de todos os
atores - dirigentes e professores. Temos os equipamentos nas escolas. Há
avaliação sistêmica da escola e avaliação analítica individualizada da
aprendizagem de cada aluno. E o único Estado que faz isso no Brasil e na
América Latina. Não há país que faça isso.

Não é à toa que, na semana passada, eu estive com o Ministro da
Educação da Argentina. Não é à toa que agora vem alguém de Cuba e,
depois, da Espanha. Há pouco tempo, vieram representantes de Honduras,
El Salvador e México. Afora isso, toda semana uma equipe da Secretaria de
Educação vem conhecer o nosso trabalho, porque estão vendo que está
dando certo.

Ontem, a Sra. Maria Helena de Castro, Presidente do INMETRO na área
educacional, disse o seguinte: Minas Gerais, inquestionavelmente, no
Sistema Nacional de Avaliação da Escola Pública - SAEP -, é o único Estado
que mostra um avanço real na aprendizagem dos alunos. Isso foi dito ontem
por ela na presença de 654 Secretários Municipais de Educação. E nessa
linha que estamos trabalhando.

No caso da aceleração da aprendizagem, da qual pegamos o primeiro
ciclo, não seria contraditório? Todos os meninos têm dez anos ou mais, há
uma defasagem mínima de dois anos, e, com o consentimento da família,
recebem diagnóstico individualizado e acompanhamento.

Tenho um dado que é novíssimo: se não fizéssemos a progressão de
ciclos, teríamos 156 mil crianças repetindo o ano de 1997 em 1998. Estamos
acompanhando essas crianças, e, delas, 101 mil tiveram sucesso pleno,
superaram a sua defasagem; 55 mil continuam tendo problemas e estão
entumiadas em classes de 25 alunos, com acompanhamento pedagógico
especial na base de um pedagogo para dez classes, com avaliação
permanente, para que vençam todo o ciclo e não tenham nenhum tipo de
deficiência na sua aprendizagem.

E assim que estamos trabalhando. Por que demoramos a introduzir o
sistema de ciclos? Porque o ciclo só deve ser introduzido quando as
seguintes condições estiverem dadas e garantidas: equipamento de escola,
consenso e compreensão da proposta; capacitação de professores;
capacitação de Dirigentes Escolares e avaliação permanente. Se isso ainda
não foi feito, quem é que pode dizer se o ciclo é bom ou ruim? Não se pode
dizer nada, nem que é bom, nem que é ruim. Achar, qualquer um acha
qualquer coisa. Nós é que podemos dizer onde é que estamos errando, o
que temos que corrigir, onde estamos acertando. Está sendo assim no dia-a-
dia. A minha gestão é quase completamente dedicada a isso.

Quanto à avaliação, eu fiz questão de trazê-la para o gabinete do
Secretário, que não é Executivo, para mostrar a importância que ela tem
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para o sistema. Investimos R$10.000.000,00 por ano em avaliação. Agora
vai ser mais, porque já temos 300 e tantos municípios inscritos, querendo
participar do nosso sistema de avaliação. E, pelo andar desse seminário, o
número vai chegar a 500, não vai demorar. Claro que o custo de realização
das avaliações, que é assumido pela Secretaria, vai aumentar.

Na questão dos critérios relativos à escolha das escolas que serão os pólos
de nucleação, o Deputado tem razão: deveríamos ter enviado por escrito.
Isso deveremos fazer com a maior rapidez possível, mas é muito tranqüilo.
Vou dar o exemplo de Belo Horizonte. Aqui há 24 núcleos, que congregam
as 278 escolas estaduais mantidas, e 24 núcleos de Diretores se reúnem
semanalmente ou quinzenalmente.

O professor Joaquim Antônio Gonçalves, no caso da nucleação do ensino
médio, por exemplo, visitou os 24 núcleos, e quem escolheu onde nuclear
foram os Diretores dessas escolas, apesar de a consulta não ter sido levada,
na Capital, até os colegiados. Foi a nossa falha. Já a reconheci de público, e
ela está sendo corrigida. Tanto é que, como dizia, a turbulência que tivemos,
natural, envolveu 2 escolas, e não 96. Somente duas. Então, devo isso, mas
os critérios são compartilhados. Levam-se em conta as condições físicas do
prédio, se pode receber a central de computadores, se pode receber a
central de língua estrangeira, a biblioteca; a disponibilidade de um corpo de
professores totalmente habilitado, a categoria da liderança escolar e a
localização geográfica, para evitar ou reduzir, tanto quanto possível, o
desconforto dos deslocamentos.

Esses são os critérios que, em conjunto, orientam, mas, às vezes, quando
se caracteriza uma escola como excepcionalmente boa, esse critério de
excelência passa a valer mais que os outros, e aquela escola é escolhida.

Até agora, diria que nossa margem de erro é pequena para uma inovação
extremamente ousada, para a qual esperávamos muito mais reação do que
de fato houve. Por quê? Porque tivemos o cuidado de percorrer o Estado
inteiro, conversando com a sociedade, com os profissionais, com os
sindicatos, com as Prefeituras, com a direção das escolas e com os
colegiados, explicando com total transparência. Infelizmente, não fizemos
isso em Belo Horizonte. Foi um erro, mas, em geral, no Estado não o
cometemos. Finalmente, Deputado, permita-me a correção. Se em Minas
Gerais, na faixa etária de 15 a 17 anos, tivéssemos 1.500.000 pessoas, ao
invés de 1.160.000, a população de Minas não seria, hoje, 16.700.000, mas
sim cerca de 20 milhões, e isso não é verdade. Temos, hoje, algo em tomo
de 1.150.000, portanto, menos de 1.200.000, que é o total da população de
15 a 17 anos. Provavelmente, a informação que o senhor tem dá conta da
faixa etária de 15 a 18, mas de 15 a 17 tem 1.150.000, aproximadamente.
Não há nenhuma dúvida, pois esse é um dado da contagem populacional do
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IBGE. Aliás, estou escrevendo um livro sobre a nossa experiência e estou
trabalhando demografia com o maior rigor. Para me ajudar no que não sabia,
procurei meu mestre, que é um dos melhores demógrafos do mundo, é
consultor da ONU e mora em Belo Horizonte, o José Alberto Magno de
Carvalho. Esses dados estão disponíveis no IBGE e não chegam a esse
número, felizmente. Entretanto, há um problema que o Deputado apontou
corretamente: se temos 1.150.000, tora a população com mais de 17 anos
que já terminou a 8a série há mais tempo e está esperando o ensino médio,
isso significa que tudo está bem no ensino médio? Não. Falei que, até o ano
2006, teremos o crescimento da matrícula, até atender a todos. Depois, a
situação se estabiliza, e esse número cai, não havendo mais defasagem
série-idade. A rede estadual, hoje, tem de 670 a 680 mil matriculas; as
municipais não chegam a 30 mil, e a rede particular, o que é espantoso, não
ajuda, pois tem apenas 100 mil alunos, quando já teve 200 mil, e perderá
mais. Somando-se tudo, temos 800 mil alunos, que, de 1.150.000 pessoas,
representa algo mais do que 60%, que é a melhor "performance" nacional.
Mas não queremos a melhor "performance" nacional com esse patamar.
Queremos chegar a 100%. Para chegar aos 100%, teremos que trabalhar
nessa linha até o ano de 2006. Ai sim, todos terão concluído o ensino médio,
e quem terminar o ensino fundamental aos 14 anos terá a sua matrícula
garantida. Nesse caso, estaremos resolvidos.

Agora, chegamos a essa situação em três anos de Governo. Quando
terminou 1994, havia 311 mil alunos no ensino médio. Abrimos 1995 com
341 mil alunos. Agora, 4 anos depois, temos quase 700 mil alunos, ou seja,
um aumento de mais de 100% de matrículas no ensino médio. Falei isso
para o Ministro Paulo Renato, e ele não acreditou, mas mostrei a ele os
dados. Vocês se lembram deste famoso quadro em que se mostra a
evolução da oferta de vagas e a realização de matrículas? (- Mostra o
quadro.) Estamos fazendo, inclusive, o controle de quem não se matriculou.
Quero saber por que 30 mil alunos que deveriam estar no 1 0 ano do ensino
médio não estão. Às vezes, estamos cometendo um erro grave e não
sabemos. Estou contratando a "Vox Populi" para fazer essa pesquisa para
mim, identificando os 30 mil, em sua pessoa física. Onde estão? Porque não
foram? Quais são as suas críticas? Quero saber tudo a esse respeito, pois
eles podem nos indicar um caminho para melhorar. Portanto, estou atrás
desses alunos. Não estou dando graças a Deus por eles não terem se
matriculado e por estarem nos proporcionando uma economia. Estamos
preparados para 708.500 matrículas no ensino médio este ano. Com isso,
creio que prestei os esclarecimentos ao Deputado Gilmar Machado, a quem
reitero meus agradecimentos. Foram perguntas muito fecundas e muito
interessantes. Inclusive, gostaria de, em uma oportunidade, em breve,
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respondê-las por escrito, para que fiquem registradas.

Com relação às questões do Deputado Marcos 1-lelênio, não tenho, de
memória, em detalhes, os dados específicos do que se passa em Montes
Claros, no que diz respeito à questão FLJNORTE. Se a questão FUNORTE
tem outra conotação, gostaria de nada ter a ver com essa outra questão, que
é mais doméstica, e espero que a racionalidade e o bom senso contribuam
para esclarecê-la. Posso dizer o seguinte: não há nenhuma razão para, no
Município de Montes Claros, se conceder bolsa, a qualquer titulo, no ensino
fundamental. Tanto isso é verdade, que o Governador Eduardo .Azeredo,
nesse sábado, além de ter inaugurado, junto com o Prefeito Jairo Ataide, o
anel viário do contorno de Montes Claros, inaugurou cinco escolas. Foram
cinco escolas construídas pelo Estado, duas ou três municipalizadas e as
demais estaduais. No ensino médio, com toda a certeza, e é aí que deve
residir a questão, lemos não alunos concluintes da nossa sa série ou da 53
série municipal, pois esses têm a vaga garantida no nosso sistema estadual
de ensino médio, mas alunos que há mais tempo concluíram, que já estejam
com 17, 18 anos, e que optem por determinado tipo de curso - não conheço
o funcionamento da FUNORTE -, nesse caso haveria uma justificativa legal
e social para a concessão de bolsa, no caso do ensino médio, mas não para
os concluintes da 53 série do ano passado. E o máximo de esclarecimentos
que posso prestar, com o que acho que respondi à primeira pergunta do
Deputado Raul Lima Neto.

Quanto ao problema de deslocamento de aluno de sua moradia para a
escola, temos experiências recentes em Juiz de Fora, com o Prefeito que
antecedeu Tarcísio Delgado - o Bejani -, e em Vitória, com o atual
Governador do Espírito Santo, que, naquela época, era Prefeito de Vitória.
Ambos criaram nessas duas cidades - estou falando de cidades que têm
receitas maiores - um sistema de subsidio ao transporte escolar. Não durou
seis meses: elas iam quebrar. As Prefeituras iam quebrar. Imaginem Juiz de
Fora, com seus 450 mil habitantes, se faz uma pesquisa socioeconômica e
fixa um critério rigoroso, estabelecendo que 30 mil alunos terão direito ao
passe escolar, quem controla isso? Esses 30 mil viram 100 mil Não há jeito
de se controlar. Foi o que aconteceu em Juiz de Fora e em Vitória. Estou
falando de duas experiências com dois partidos diferentes.

Segundo: eqüidade. E justo alocar dinheiro no transporte escolar e deixar
de oferecer melhor escola na zona rural? É justo alocar dinheiro no
transporte escolar e deixar de oferecer vaga no ensino médio? Nós todos
aqui somos de gerações diferentes, mas sabemos do nosso tempo de
estudante. Chegar ao ginásio antigo era um privilégio, chegar ao ensino
médio era privilégio e meio. Hoje recebi um Prefeito que veio me falar de
ensino médio na zona rural, a uma distância de 20km. Isso é que é
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interessante de se conversar. Existe matrícula para todos, mas o que ocorre?
Na área do ciclo da 13 à 43 série, crianças de 7 a 10 anos; embora a
Constituição autorize uma distância de até 3km de deslocamento, asseguro
aos Deputados que isso não existe em Minas Gerais, a não ser na zona rural,
com transporte escolar já garantido. Não existe. Minas Gerais tem uma rede
física, estadual e municipal, que é alguma coisa que nunca vi em nenhum
lugar do mundo. É quase que uma relação bairro-escola. Já não é a mesma
coisa no 20 cicio, mas é muito perto disso. Isso não ocorre no ensino médio,
em que, em qualquer lugar do mundo, o aluno toma ônibus, é andarilho. Nos
Estados Unidos, por exemplo, o pais mais rico do planeta, as escolas de
ensino médio são do tipo "campus" universitário. As pessoas se deslocam
para um único ponto. E isso está sendo entendido, tanto que a nucleação
hoje é muito bem aceita. Agora, onde temos de quebrar a regra geral e criar
exceção é em caso limite, como Cachoeira da Manteiga, região do
Deputado Wanderley Ávila; extremo norte de Buritizeiro, que é o 3 0 maior
município de Minas em área territorial. O povo trabalha na plantação de
eucalipto, chega às 5h30min em casa, troca de roupa, pega a balsa do São
Francisco, vai para a margem direita, pega estrada de terra e vai para Ponto
Chique fazer o ensino médio. São 62 alunos. Agora, já pegou balsa em
tempo de chuva, com cheia do São Francisco? Não dá. Aí tenho de criar o
ensino médio lá. Mas é uma situação - limite, não é regra geral. Os
deslocamentos que se fazem em Minas Gerais...

O Deputado Raul Lima Neto - Só para orientar V. Exa... Mas antes quero
parabenizá-lo pela eloqüência, pela colocação das palavras. V. Exa. se
estende bastante, mas dá prazer ouvi-lo. Entretanto, acho que ou a pergunta
não foi colocada como deveria ou V. Exa. não a entendeu, em virtude do
caminho que escolheu para fazer a sua apologia, defendendo,
evidentemente, a continuidade da situação de não subsidiar passes
escolares para alunos de 1 0 e 20 graus - até de 3 0 grau temos exemplos na
jurisprudência de alguns países. V. Exa. citou os Estados Unidos, que deve
conhecer. Eu já estive lá, e o ensino de 1 0 e 20 graus é problema socializado,
com rarissimas exceções. O ônibus pega o escolar na porta, leva-o à escola
e depois o traz.

Vou explicar por que fiz essa pergunta. Deve-se refletir sobre a resposta,
mas já existe uma jurisprudência de como fazer isso. E fato. E público. E
notório. Certa época, quando era Vereador, o SBT passou uma reportagem
muito grande sobre inúmeras famílias que não podiam ter os seus filhos
estudando porque não achavam vagas na rede pública perto de sua casa,
mas achavam em outros bairros. Mas a ida e a volta à escola em outros
bairros ficam carissimas. Essa reportagem mostrou, inclusive, uma mãe
caminhando 4km para levar os filhos à escola.
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No Rio de Janeiro existe o passe escolar. Existe porque se sabe que as

companhias que exploram o transporte coletivo nos grandes centros do
nosso País têm um lucro exorbitante. Aqui, em Belo Horizonte, são mais de
3 milhões de pessoas que pegam ônibus todos os dias para ir e voltar ao
trabalho. Certa feita, perguntaram ao Secretário de Educação do Rio de
Janeiro se a Prefeitura não estaria quebrando, pelo fato de os estudantes de
lá não pagarem passagem. Ele respondeu para a jornalista que o transporte
coletivo do Rio de Janeiro tinha mais dinheiro do que o Estado do Rio de
Janeiro. O que estamos propondo é que isso se tomasse uma condição "sine
qua non", para que o transporte coletivo nos grandes centros tivesse
condição de transportar os alunos do 1 0 e 20 graus para as suas escolas,
quando não se achasse vaga nas escolas locais. O Rio teve essa
experiência e deu certo. E as passagens do Rio são mais baratas do que as
passagens de Belo Horizonte. Então, não seria viável o Governador fazer um
projeto para que os transportes coletivos, nos municípios onde existir uma
quantidade muito grande de pessoas - e o lucro é muito grande, porque se
paga antes de se usar o transporte coletivo -, concedessem passe escolar
aos alunos de 1 0 e 20 graus? Descumprimos a Constituição, que diz que é
dever do Estado, da União e do município promoverem o acesso dos alunos
às suas escolas. Queremos isso não no sentido de onerar o Estado, mas de
o Estado permitir que empresas que querem concorrer e colaborar com a
educação tenham prioridade para ter a permissão de explorar o transporte
coletivo. Foi nesse sentido que fiz a pergunta.

O Sr. Presidente - O nosso tempo já está ultrapassado em 40 minutos.
Pediria ao Secretário que resumisse a resposta, e depois esta Presidência
concederá a palavra ao Deputado Gilmar Machado, por 3 minutos, para
tréplica.

O Secretário João Batista dos Mares Guia - No caso, a expressão "acesso",
na Constituição, refere-se à cobertura escolar, à garantia de vaga. E o
ingresso, a permanência e o sucesso. Não é o acesso por meio de
transporte. Não há nenhuma referência na Constituição brasileira a
transporte escolar. Aliás, seria um absurdo uma Constituição falar sobre
transporte escolar. Seria uma autocontradição.

• Deputado Raul Lima Neto - E uma questão de hermenêutica.
• Sr. João Batista dos Mares Guia - O Deputado está fazendo uma livre

interpretação. O texto é claro. E acesso no sentido da matrícula escolar, da
cobertura escolar, e não do meio de se chegar à escola. Mas é claro que há
regra. E qual é? No caso das crianças de 7 a 10 anos, a distância não pode
ultrapassar 3km. No caso de Minas Gerais, exceto na zona rural, o transporte
escolar cobre a distância quando se trata de um pequeno aglomerado de
família, que não é nem um povoado. As vezes, uma escola der ciclo ou de
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51 a 8 série está na sede do povoado, e o acesso é somente por meio de
transporte, a não ser que se faça como o Prefeito de Teófilo Otôni fez no
Distrito de Topázio. De bicicleta fica mais barato do que de ônibus e resolveu
muito bem o problema, porque a topografia nessa região é plana. As
crianças e os homens adoraram. A bicicleta custa R$90,00, e fica muito mais
barato do que comprar e manter o ônibus.

No caso da cidade, temos tido um cuidado para evitar que haja
deslocamento, especialmente das crianças pequenas. Não tenho informação
sobre um caso específico. Admito que possa haver um ou outro caso.
Havendo, por gentileza, nos informe, para que possamos resolvê-lo em
parceria com a Prefeitura, porque não é razoável uma criança pequena se
deslocar muito. No caso do 20 ciclo, seria tolerável até 3 km. Mas ainda
assim posso assegurar que, se isso ocorre, é uma exceção, não é a regra.
Agora, no caso do ensino médio, vamos ser bem realistas. Estamos
caminhando para ter ensino médio para todos. Que não se diga que os
pobres não podem pagar o transporte coletivo.

Em primeiro lugar, morei - foi escolha minha - dois anos e meio numa
favela de Belo Horizonte, quando estudava sociologia. Morei. Conheço-a
como a palma da minha mão. Sempre fiz pesquisa empírica. Gosto de ler as
pesquisas que os outros fazem. Rodo o mundo. Vou às periferias. Visito
escolas. Passei um dia inteiro na Vila Cafezal. O interessante é o seguinte:
olhem para os pés dos jovens das favelas e vilas dos bairros mais pobres de
Belo Horizonte. E de Nike para cima, tênis que custa R$80,00 o par; é de
calça Zoomp para cima, Subam o morro do Papagaio - moro embaixo, no
Bairro Santo Antônio - e verão a quantidade de barracos em que se construiu
o segundo andar depois do Plano Real. Os Opalas sumiram de Belo
Horizonte, subiram os morros e só descem às sextas-feiras, aos sábados e
aos domingos. Não há lugar que não tenha aparelhos de som caros,
comprados na Arapuã ou no Ponto Frio, pagos em 60 prestações, por um
"office-boy", para dar de presente para sua mãe. Mas comprou. Agora, não
podem pagar um ônibus para estudar numa escola de 2 0 grau, onde
aprendem computação e inglês de graça? Quando se trata de ajudar a
construir a igreja, se é católico, todos contribuem; se são evangélicos,
contribuem para a construção do templo. A escola vale por uma missa e um
culto. Por que não contribuir também pagando, pelo menos, o transporte
escolar? Ele poderia ser mais barato, sim. Mas não cabe aqui uma
comparação com os Estados Unidos, porque o transporte escolar de lá é
municipalizado.

Tenho uma sobrinha nascida nos Estados Unidos, que é tetraplégica e
mora em Miami. Ela tem toda a assistência. Por quê? Na guia do imposto
predial de Miami vem escrito assim: 40% do imposto que o senhor e a
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senhora estão pagando vão para a educação. E vem especificado quanto é
para atender isso, quanto para atender aquilo. E ai do Prefeito que não
aplica. Então, o estudante dispõe do transporte escolar. E Miami recebe 36
milhões de turistas estrangeiros por ano, para tomar transatlântico para o
Caribe e fazer compras. É outra realidade. O P16 americano é de
US$7.200.000.000,00. O do Brasil vai chegar a US$1 .000.000.000,00 no ano
2000. Quando chegarmos lá, o PIB do americano já será de
US$10.000.000.000,00. Então, não dá para comparar. Se tivéssemos o
dinheiro que eles têm, faríamos o transporte como eles fazem.

O Deputado Raul Lima Neto - S. Exa. expôs os dados com muita
propriedade, entretanto, não é a verdade. O nosso povo sofre muito, e o Rio
de Janeiro é um exemplo disso para nós, não os Estados Unidos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, para a
tréplica. Seu tempo esgotou.

O Deputado Gilmar Machado - Secretário, agradecendo as respostas que
V. Exa. formulou às questões que abordei, pediria que nos enviasse o que
pedimos. Tenho aqui até os ofícios que a Assembléia enviou à Secretaria
solicitando informação das escolas nucleadas sobre o total de turmas
desativadas e a quantidade de professores contratados que foram
dispensados em função dos processos de nucleação, para que tivéssemos
condições de acompanhar os fatos. V. Exa. tem acesso a esses dados, a
Secretaria encomenda as pesquisas. Não é o nosso caso, na Comissão de
Educação. Cabe-nos solicitar informação. Evidentemente, é em cima dos
dados que recebo que consigo trabalhar. Não consigo nem fazer contestação
de dados e números, não posso falar sobre isso, porque não tenho
informação. Estamos aqui cobrando e solicitando de V. Exa. o envio desses
números, para que eu não faça inferência que não corresponda à realidade.

Em segundo lugar, quero solicitar a V. Exa. informações sobre o plano de
carreira. Essa é uma preocupação muito grande que tenho. Concordo com V.
Exa. quando diz que os cursos de qualificação motivam. Mas é duro o
indivíduo fazer um curso, capacitar-se e ganhar a mesma coisa. Acaba todo
o processo. A pessoa se capacita, estuda e se esforça. E o esforço dela, ela
faz, batalha. Tem gente até querendo fazer tora e não consegue. Depois
chega lá e fica do mesmo jeito.	-

Isso é realmente muito complicado. E muito difícil as pessoas se sentirem
motivadas a trabalhar dentro do mesmo quadro. Ai, tem que vir o plano.
Tudo bem, eu concordo. Inclusive, já o afirmei aqui. Eu teria medo de fazer
um debate aqui e votar o plano de carreira em agosto e setembro. Seria uma
temeridade, no meio da campanha eleitoral em que os Deputados estarão
envolvidos, estarmos aqui debatendo o futuro da motivação, do estímulo
desses educadores. Eu, particularmente, acho correto, mas é preciso que
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tenhamos tempo e que todo esse pessoal tenha tempo na escola para
discutir. Ele está lá dentro da escola, batalhando. Ele não tem muito tempo
para sair. No tempo que ele tem, ele está se capacitando. Ele precisa ter
uma oportunidade e tem que ter propostas objetivas para discutir e oferecer
sugestões. É essa a solicitação que estamos fazendo. A Assembléia
Legislativa, tenho certeza, não vai se furtar, em momento algum, a promover
esse debate, como já promoveu outros. A Comissão de Educação está
aberta. Queremos fazer isso, queremos contribuir. Estamos aqui
independentemente de partido. Nós nunca nos fechamos ao debate e ao
diálogo. Queremos a melhoria do ensino do Estado. Não queremos saber se
o Governo é A, B ou C.

Concluindo, Secretário, ouvi pacientemente a todos, dentro dos prazos.
Essa é a questão que queremos colocar. As outras questões, nós vamos
estar pacientemente discutindo. Com as informações, fica muito mais fácil
trabalhar. O que queremos aqui é discutir. Quanto ao Acertando o Passo,
queremos ter um conhecimento maior, podendo inclusive levá-lo para os
municípios. Vários municípios têm nos procurado. Eles querem ter seu
supletivo, mas precisam ter também recursos. E é presencial o supletivo que
os municípios estão fazendo. Eles querem um tratamento igual. Ninguém
quer privilégios, eles querem receber o mesmo tratamento. E,
pedagogicamente, como educador, me interessa saber como está sendo
esse processo. Isso é interessante para todos nós. Nós também temos
parentes e amigos que estão lá, e, mesmo que não tivéssemos, seria do
nosso interesse saber qual é a qualidade. O mundo hoje está cada vez mais
globalizado, e a disputa é cada vez mais acirrada, exigindo logicamente uma
qualificação maior. Precisamos ver a qualidade do ensino que está sendo
ofertado. Isso é uma grande preocupação que nós temos. Eu tenho irmãos
estudando no ensino médio. A escola dele foi escolhida para ser sede central
de computação, de línguas. Estamos esperando. Queremos ver como é que
vai ser isso, daqui a quanto tempo teremos isso. É lógico que sabemos que
temos que esperar, mas como fica esse processo? Queremos realmente que
eles fiquem em escolas públicas de qualidade, para depois disputarem vaga
com qualquer um. Isso é realmente o que desejamos para todos. Muito
obrigado.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Em relação a esse último aspecto,
todas as 1.300 escolas que oferecem hoje, em Minas, na rede estadual, o
ensino médio, já receberam recursos em conta bancária da caixa escolar
para instalação das centrais de língua estrangeira. Setecentas já receberam
os recursos e já instalaram as centrais de computadores. Isso, com recursos
nossos. E é bom lembrar que o Ministério da Educação e o Governo Federal
haviam afirmado que, com recursos da banda B da telefonia celular,



317
lançariam o Pró-Info, um programa de centrais de computadores em todas
as escolas de 53 a 8a séries e do ensino médio. Como isso está demorando,
nós nos antecipamos, já chegamos a 700 escolas e neste ano chegaremos a
1.300. Portanto, toda escola de ensino médio terá, além da central de língua
estrangeira, uma ou duas, a sua central de computadores.

Quanto à questão central que o Deputado coloca, estou de pleno acordo
com ela. Hoje o nosso professor é estimulado a fazer a licenciatura
emergencial plena, amanhã é estimulado a fazer um mestrado, é estimulado
a participar do PROCAP 1, do PROCAP II ou do Pró-Médio, que são cursos
de excepcional qualificação. Como é que isso repercute na carreira dele?
Não repercute, porque não há carreira. Por outro lado, o dinheiro está lá no
que existe hoje. Há um plano de cargos e salários cuja lógica é: basta estar
biologicamente vivo, sendo bom ou péssimo, que eu tenho direito a tudo,
como qualquer um que é muito bom tem. É o que é chamado de carreirismo,
que data de longe. Isso vem dos anos 50, vem sendo mantido, mantido e
mantido e recebe agregados ou pendurucalhos que cada vez pioram mais.
Só que mesmo o professor que faz todos esses cursos e busca excelência, a
não ser premiado por isso, olhem que contradição, a cada 2 anos tem o
biênio, ganha sobre o salário mais 5%. Se é mulher, é 5% sobre 5% sobre
5% sobre 5% sobre 5%, cujo resultado não são mais 25% sobre o salário
nominal do último ano da carreira. E um incidindo sobre o outro, deve dar
mais de 30%. Afora isso, tem a cada 5 anos um qüinqüênio, fixado em 10%.
A inflação não chega a 4% ao ano, e o qüinqüênio é fixado em 10% além da
inflação. Qual Prefeitura, qual Governo agüenta pagar isso? Não é
necessário acabar com o qüinqüênio, mas não se pode estabelecer um
percentual fixo, pois as receitas não crescem nessa perspectiva. Como se
não bastasse, ainda tem a premiação trintenária. Quem é que agüenta isso?
E como se não bastasse, um sistema previdenciário que aposenta por tempo
de serviço. Não estou aqui criticando quem aposentou e muito menos
deixando de reconhecer direito de quem o tem. Mas a coisa é muito óbvia,
matematicamente clara. A longevidade da mulher brasileira éda ordem de
80 anos, e a do homem, da ordem de 73 anos. Uma moça forma-se na
universidade, faz um concurso conosco, numa Prefeitura, tem dois cargos.
Trabalha 23 anos, conta as férias-prêmio em dobro e com 45 anos aposenta-
se. Na linha da longevidade tem a chance de viver, estatisticamente, como
projeção, mais 35 anos. Nos seus 23 anos de carreira, não contribuiu para a
formação de um fundo de aposentadoria, mas vai receber, durante 35 anos,
o último salário da carreira, indexado aos próximos aumentos na vida
inativa. Como 35 anos desfrutados na vida inativa podem ser pagos por 23
anos trabalhados na vida ativa, sem recolhimento previdenciário? Saque a
descoberto no Tesouro. Eu tive, de janeiro do ano passado até agora, 25.540
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pedidos de aposentadoria. Tenho de fazer 25.540 contratos. Quem é que
agüenta isso? O dinheiro do salário está ai, só que o sistema de
aposentadoria é perverso. Ao mexer no sistema de aposentadoria do
assalariado, tem que mexer no sistema de aposentadoria do Brasil inteiro.
Aliás, o Poder Legislativo está dando um bom exemplo ao colocar o assunto
em discussão e tomar essa iniciativa. Tomara que todos façam o mesmo.
Não é justo: mexe-se na aposentadoria dos assalariados, mas não se mexe
na aposentadoria das elites estatais, de um modo geral, qualquer que seja o
Poder, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público ou os
tribunais. Tem-se que mexer, porque, caso contrário, teremos um país de
mandarins feudais. Mexe-se com reforma tributária no bolso do povo e do
assalariado, mas não se mexe em geral na vida estatal. E necessário mudar.
O dinheiro para melhorar o salário do professor está aí. A nossa parte está
sendo feita: acabando a repetência, acabando a evasão, maximizando
oferta, melhorando qualidade, cooperando com município, tem muito
caminho a percorrer. Agora, existe uma outra esfera, mas aí, Deputado, o
senhor há de convir comigo que, quando o Presidente da República, que não
é um homem que só tem virtudes, tem muitos aspectos a serem criticados,
tem a perspectiva de fazer as reformas constitucionais, o partido que o
senhor representa aqui é um dos primeiros a liderar a oposição sistemática
contra as reformas. O sindicato dos professores e a CUT são os primeiros a
liderar a luta contra as reformas. Ora, como é prover um sistema de recursos
para melhorar salário e implantar uma boa carreira se os próprios
trabalhadores, representados por suas centrais sindicais e seus sindicatos,
são contra as reformas constitucionais? Isso é uma contradição. Se o povo
entendesse claramente essa contradição, eu acho que esses críticos, que
ainda, com muita sinceridade, colocam o problema, ficariam numa situação
muito difícil. Pede-se aqui melhor salário, o que é legitimo. Pede-se uma
ótima carreira, e estou absolutamente identificado com a posição do
Deputado nesse aspecto. Queremos uma carreira, mas para fazer uma
carreira tem-se que acabar com o carreirismo. Mas quando aqui entrar um
projeto de lei - também adio inoportuno no período eleitoral - I o que quero
saber é se haverá um consenso básico entre nós e o próprio sindicato para
quando as manifestações, que passam por fora do sindicato, de tipo
corporativo, vierem pedir privilégio, como é que nós vamos fazer ou se o
Secretário vai ficar falando sozinho. Essa é uma questão delicada de se
enfrentar, porque, caso contrário, não há carreira possível. O dinheiro aí
está, mas por que não aprovar? Não estou dizendo concordar com a
proposta do Governo, mas por que não aprovar as reformas constitucionais?
Por que colocar em risco a votação da reforma previdenciária?

0 Deputado Gilmar Machado - A reforma previdenciária que nós
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propusemos estabelece um teto de R$1.200,00; acima disso, passa a ser
particular. Essa a proposta que todos estão defendendo. Mas o que também
queremos é que se mexa na aposentadoria dos Ministros e das demais
autoridades. E isso o Fernando Henrique não quer atacar. Essa a nossa
diferença. Queremos, sim, mexer na reforma previdenciária.

Para quem ganha até R$1.200,00, nós vamos assegurar, acima disso, que
pague por fora, que faça um plano particular com um Banco ou com quem
quiser. Essa é a proposta que defendemos. Está lá escrito. Só não vê quem
não quer.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Essa tese é brilhante e faz do senhor
um digno social-democrata.

• Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado.
• Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho ) - Esgotado o prazo

destinado aos debates, a Presidência agradece a presença do Sr. Secretário
de Estado da Educação, Dr. João Batista dos Mares Guia.

ATA DA i oa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURARA INSTALAÇÃO
DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de abril de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Anivaldo Coelho, José Militão, Paulo Piau, Raul Lima Neto e
Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente,
também, o Deputado Wanderley Ávila. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Anibrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir o
depoimento dos Srs. Ignácio Gabriel Prata Neto, Delegado; Antônio
Femandes Martins, Presidente da Cooperativa Regional dos Garimpeiros de
Diamantina; Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho; e Sinvaldo
Pereira do Nascimento, Presidente do SINDILESTE, de Nova Era. O
Presidente convida o Delegado Ignácio Gabriel Prata Neto para compor a
Mesa, faz os esclarecimentos necessários acerca do funcionamento das
Comissões Parlamentares de Inquérito e, logo após, passa a palavra ao
depoente, para que faça suas considerações iniciais. A seguir, o Sr. Ignácio
Gabriel Prata Neto é inquirido pelos Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo
Coelho. Encerrada a participação do depoente, o Presidente agradece sua
presença e o coloca à vontade para se retirar. A seguir, solicita seja
conduzido à reunião o Sr. Antônio Femandes Martins, Presidente da
Cooperativa Regional dos Garimpeiros de Diamantina. 0 Presidente faz os
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esclarecimentos necessários e passa a palavra ao segundo depoente, que,
após fazer seu pronunciamento inicial, é questionado pelos Deputados
Anivaldo Coelho, Raul Lima Neto, José Militão e Wanderley Ávila. Encerrada
a participação do Sr. Antônio Femandes Martins, a Presidência agradece a
sua participação e o coloca à vontade para se retirar. Após, solicita a
presença do terceiro depoente, Sr. Jorge Machado, Delegado Regional do
Trabalho, O Presidente presta as informações necessárias e passa a palavra
ao depoente, que faz o seu pronunciamento inicial e entrega à Comissão
alguns documentos, entre os quais uma vistoria feita no garimpo de
esmeraldas de Nova Era, em 1995. O Presidente solicita ao Sr. Jorge
Machado seja feita nova vistoria naquele garimpo e elaborado um relatório
comparativo entre a situação encontrada em 1995 e a atual. A seguir, o
depoente é inquirido pelos Deputados Anivaldo Coelho e Raul Lima Neto.
Encerrada a participação do depoente, a Presidência agradece sua
colaboração e o coloca à vontade para se retirar. A seguir, solicita seja
conduzido à reunião o Sr. Sinvaldo Pereira, Presidente do SINDILESTE. O
Presidente faz os esclarecimentos necessários e passa a palavra ao
depoente para que faça seu pronunciamento inicial. Logo após, ele é
inquirido pelos Deputados Anivaldo Coelho e Raul Lima Neto. Encerrada a
participação do Sr. Sinvaldo Pereira, o Presidente agradece a sua presença
e o coloca à vontade para se retirar.A seguir, indaga se há alguma
proposição a ser apresentada. O Deputado Raul Lima Neto, com a palavra,
apresenta dois requerimentos: no primeiro, solicita seja intimado a depor
nesta Comissão o representante da Mineração Rio Novo Ltda., em data a ser
marcada oportunamente; no segundo, solicita sejam convidados a depor na
Comissão os Srs. Marcos Borghetti I-lartmann e Viviane Albertino Santos.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Anivaldo Coelho passa a Presidência ao Deputado
Ambrósio Pinto e apresenta dois requerimentos: no primeiro, solicita seja
enviado ofício ao Sr. Jorge Henrique Schmidt, Diretor - Superintendente da
Receita Estadual, pedindo que indique um representante do órgão para
acompanhar os trabalhos da Comissão; no segundo, solicita seja feito o
mesmo pedido ao Sr. Geraldo Magela, Superintendente da Receita Federal.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Ambrósio Pinto retoma a direção dos trabalhos ao
Deputado Anivaldo Coelho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - Wilson Pires - Wanderley
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Ávila.

ATA DA 63 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio,
Arnaldo Canarinho e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão.
Encontra-se presente, também, o Deputado Raul Lima Neto. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos
os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda à leitura da
ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão,
a Presidência dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A Presidência acusa o recebimento das
proposições a seguir citadas e designa seus respectivos relatores:
Requerimentos nOs 2.510, 2.513, 2.525, 2.529 e 2.537198 (relator Deputado
Aílton Vilela). Acusa, também, o recebimento dos Requerimentos n°5 2.550,
2.561, 2.564 e 2.568198. Passa-se â 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°s 2.510, 2.513, 2.525, 2.529 e 2.537196 com as emendas
que receberam o n° 1 (relator: Deputado Aílton Vilela) e 2.550, 2.561, 2.564
e 2.568198. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Amaldo Canarinho.

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Paulo
Piau, Jorge Eduardo de Oliveira e Tarcísio Henriques, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gil Pereira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Tarcísio
Henriques que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira requer a dispensa da leitura, o que é aprovado
pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos Deputados
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir convidados a respeito da
aplicação da lei que autoriza o licenciamento e o emplacamento de
motocicletas destinadas ao transporte remunerado de passageiros - moto-
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táxi - e de seu impacto na economia e no sistema de transporte do Estado. A
seguir, o Presidente coloca em votação o Requerimento n° 2.553198, do
Deputado Ambrósio Pinto, que é aprovado. O Deputado Gil Pereira, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem aos convites, tece suas
considerações iniciais e passa a palavra aos Srs. Frankiin de Mello Neto,
Gerente Executivo da ABRACICLO; Oswaldo Meio Campos Carvalho de
Oliveira, Diretor-Presidente da Motocity e representante do Sr. Renato César
Scarante, Presidente da ASSOHONDA; Gabriel Milbrats, Presidente
Regional da ABRACY - Minas Gerais e representante do Sr. Sérgio Antônio
Reze; Theo Mascarenhas, jornalista do "Caderno de Veículos" do jornal
"Estado de Minas"; Aracy Fátima Rocha, proprietária de moto-táxis em Belo
Horizonte, e Luiz Antônio Zanto, Prefeito de Frutai. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
padamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Raul Lima Neto - Paulo Piau - Tarcísio Henriques.

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia cinco de maio de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ronaldo Vasconceilos, Antônio Roberto e Amaldo Penna (substituindo este
ao Deputado Mauro Lobo), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconceilos, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura
da ata da reunião anterior. O Deputado Antônio Roberto requer a dispensa
da leitura, o que é aprovado pela Comissão. A Presidência dá por aprovada
a ata, solicita aos Deputados que a subscrevam, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento de
ofício do Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão de Política
Agropecuária e Agroiridustrial, em que convida os membros da Comissão
para participar de reunião no dia 715198, às 15 horas, no auditório desta
Casa, para dar continuidade à revisão da Lei Florestal, com a discussão do
calendário de reuniões e a sistematização de elaboração do documento zero.
Em seguida, passa-se à 33 Fase da P Parte da reunião. A Presidência
informa a designação do Deputado Antônio Roberto para relator do Projeto
de Lei n° 1.479197. Na seqüência dos trabalhos, o Deputado Ronaldo
Vasconcelios anuncia o inicio da ? Fase da ordem do dia, com a discussão
e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário.
Nesse momento, passa a Presidência ao Deputado Antônio Roberto, o qual,
na qualidade de relator do Projeto de Lei n° 1.320197, do Deputado Ronaldo
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Vasconcellos, procede à leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação
do projeto com as Emendas n°5 1 e 2, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública, respectivamente. Submetido a discussão
e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Ronaldo Vasconcellos
apresenta requerimentos em que solicita seja realizada audiência pública da
Comissão com a finalidade de se debater, com representantes de diversas
entidades, a situação atual de degradação e as ações desenvolvidas pelo
poder público com vistas à melhoria das condições ambientais do rio São
Francisco, em especial os planos diretores de recursos hídricos daquele rio e
de seus afluentes, a cargo da RURALMINAS; e sejam convidados os
membros da Comissão de Representação do Seminário Legislativo Aguas de
Minas para debater os Projetos de Lei n°s 1.179197 e 1.706198, do Deputado
Gil Pereira e do Governador do Estado, respectivamente, que dispõem sobre
a política estadual de recursos hídricos. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado Ronaldo
Vasconcellos reassume a Presidência e, cumprida a finalidade da reunião,
agradece a presença dos parlamentares , convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 1996.
Antônio Roberto, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Mauro Lobo- Olinto

Godinho.
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia cinco de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Olinto
Godinho, Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por
indicação da Liderança do PSDB) e Anivaldo Coelho , membros da
Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Raul
Lima Neto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Olinto

.	Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é

; subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente distribui os
Projetos de Lei n°s 1.688198 ao Deputado Wilson Trópia; 1.691 e 1.684198 ao
Deputado Anivaldo Coelho; 1.376197 e 1.680198 ao Deputado Bené Guedes;

' e 1.671198 ao Deputado Carlos Pimenta. Prosseguindo, o Presidente passa à
discussão e à votação dos Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 1.506 e 1.537197, os quais são aprovados. A seguir, passa à discussão e
à votação de proposições da Comissão. O Deputado lvo José requer seja
convidado o Sr. Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais, para participar de audiência pública da Comissão a ser realizada no
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próximo dia 14, na cidade de Ipatinga, com a finalidade de debater o
desemprego que vem ocorrendo na indústria extrativa de Minas Gerais.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente
apresenta requerimento do Deputado Erniano Batista, que requer que o
Projeto de Lei n° 1.698198 seja apreciado em reunião conjunta com a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. Ato continuo, a Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir a Sra. Sandra Isa de Almeida , Diretora do Setor
de Projetos e Pesquisas da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente; e os Srs. Lindberg Ribeiro Garcia, Assessor de Coordenação e
Planejamento Operacional da Diretoria de Operação de Via do DER-MG;
Rubens Lessa Carvalho, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais - SINDPAS - e José
Batista Silva, Diretor da Federação dos Aposentados e Pensionistas de
Minas Gerais, e convida-os a tomar assento à mesa. A Presidência
comunica que a reunião tem por objetivo debater a Lei n° 9.760189, que
institui o passe livre para deficientes e idosos. A seguir, o Deputado Ivo José
apresenta requerimento em que solicita seja a reunião transformada em
audiência pública para proporcionar maior participação das referidas
entidades. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Antes de inicar
a reunião, a Presidência anuncia as presenças dos Srs. Juarez Perena,
Valdimiro Delmaschio e Maria de Lourdes, representantes da União dos
Paraplégicos de Belo Horizonte; Maria da Penha Silva, representante da
Associação dos Portadores de Deficiência Física de Ipatinga; Dadimar
Martins, da Associação Mineira dos Deficientes Físicos de Minas Gerais;
Altair Gomes dos Santos, Presidente do Colegiado de Grupos de Idosos de
Minas Gerais -COGIMIG-; Osvaldo Eduino, Presidente da Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Construção Civil de Belo Horizonte; José
Pereira Sobrinho, Vice-Presidente da Associação de Aposentados e
Pensionistas da Construção Civil de Belo Horizonte; Luiz Gonz.aga Santos
Rocha, defensor ecológico e representante da Associação dos Deficientes
Físicos de Vespasiano e da Grande BH; José Maria Soares, Presidente da
Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa de Minas Gerais; Joel
Pimenta Pacheco; Emanuel Nascimento, Vice-Prefeito de Coronel
Fabriciano; Jardel Lopes, Secretário do Trabalho de Coronel Fabriciano;
Lourdes, representante do Grupo Alegria de Viver de Belo Horizonte: Valéria,
representante da APAE de Ipatinga e Timóteo; Nereu Nunes, Diretor da
FITIEMG; José Maria, Presidente da FITIEMG; Aracy Santos, da Associação
dos Maiores de 65 Anos e Deficientes Físicos do Brasil; representantes do
Grupo Renascer de Coronel Fabriciano, de entidades de Ipatinga, do
Movimento Terceira Idade, do Clube da Amizade da Terceira Idade da Vila
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Celeste, da Associação dos Portadores de Deficiência Física, das
comunidades do Canaã e do Bairro Jardim, do Departamento de
Desenvolvimento Comunitário da Prefeitura Municipal de Ipatinga, da
comunidade do Bairro Industrial de Santana do Paraíso, da Associação dos
Portadores de Deficiência Física de Timóteo; e Adão Silvério de Andrade,
Vereador pelo Município de Naque. O Presidente solicita ao Deputado
Anivaldo Coelho que faça a leitura de oficio do Sr. Rômulo de Carvalho
Feri-az, Promotor de Justiça Especializado de Defesa dos Deficientes Físicos
e Idosos do Ministério Público, que justifica a sua ausência e tece
considerações sobre o assunto a ser tratado. A seguir, a Presidência passa a
palavra à Sra. Sandra isa e aos Srs. Undberg Ribeiro e Rubens Lessa
respectivamente. Na fase dos debates, participam os parlamentares
presentes e os representantes das entidades mencionadas, 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, 12 de maio de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho.

ATA DA 91 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio Bouças,
Ajalmar Silva, Amaldo Penna e Gilmar Machado (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do P1), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Leonidio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura
em virtude de requerimento aprovado pela Comissão, o Presidente dá a ata
por aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os convidados, que
vão debater a situação atual da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
e prestar esclarecimentos sobre eventuais ingerências do Governo Estadual
na mencionada autarquia. O Presidente comunica o recebimento de ofícios
dos Srs. José Tarcísio Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Janaúba
(2) e José Décio Martins, Presidente da Câmara Municipal de Itajubá.
Comunica, também, o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designa os relatores a seguir citados: no 10 tumo, Projetos de Lei n° 1.597e
1.494197 (Deputado Marcos Helênio) e 1.666197 (Deputado Arnaldo Penna);
Emendas n

u
s 7 a 19 ao Projeto de Lei n° 959196 (Deputado Leonídio

Bouças); Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 1.394197 (Deputado Antônio
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Andrade) e Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 1.397197 (Deputado Ajalmar
Silva). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Na ausência do relator anteriormente designado, Deputado Marcos Helénio,
o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.514197 ao Deputado Ajalmar
Silva, a quem indaga se está em condições de emitir o parecer. O relator,
com a palavra, apresenta seu parecer, concluindo pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa à
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Presidente convida a compor a Mesa os Srs.
Luiz Antônio Athayde Vasconcelos, Secretário Adjunto da Fazenda; José
Maria da Mata Mourão, Diretor da Imprensa Oficial; Sebastião Soares da
Silva, Presidente da União Nacional de Servidores Públicos - UNSP -: e a
Sra. Joelísia Moreira Feitosa, Diretora de Finanças da UNSP. Com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que suscitou a
reunião, tece seus comentários iniciais. A seguir, o Presidente passa a
palavra aos convidados. Segue-se amplo debate entre estes e os Deputados,
conforme consta nas notas taquigráficas. O Sr. Sebastião Soares entrega ao
Presidente da Comissão documento contendo solicitação da UNSP com
relação à Imprensa Oficial. 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, 13 de maio de 1998.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio Maria José Haueisen -

Antônio Júlio - Marco Régis - Miguel Martini.
ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados HeIy
Tarqüinio, Marcos Helênio, Sebastião Costa, Antônio Júlio e Ermano Batista,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara abertos os trabalhos, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a Presidência dispensa
sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a
subscrevam. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
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constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 1.509197 com a Emenda n 01 (relator: Deputado António Júlio) e 1.698198
(relator Deputado Sebastião Costa), registrando-se, em ambos, o voto
contrário do Deputado Marcos Helênio. O Projeto de Lei n° 1.654198 teve sua
votação adiada em virtude de requerimento aprovado pela Comissão.
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 dia 1215198, às 15 horas, com a finalidade de
se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.733198, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Marcos Helênio - Ermano Batista - João Batista de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.635198

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.635198, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, visa
a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Carmo do Paranaiba, 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 10

tumo, na forma regimental.
Fundamentação

A entidade referida trabalha em prol da reabilitação e da educação do
excepcional, tendo em vista a sua inserção social, única maneira de se
conseguir o seu completo bem-estar.

Para que ela possa prosseguir com seu trabalho, reconhecemos a
conveniência de declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.635198

em turno único, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.639/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela tem por

escopo declarar, de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
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Manoel Figueiredo Linhares, com sede no Município de Astolfo Dutra.

Após sua publicação, foi o projeto apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juildicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma em que foi apresentado.

Agora, cumpre a este órgão colegiado apreciar conclusivamente a matéria,
atendo-se aos lindes de sua competência regimental.

Fundamentação
Fundada em 1988, no Município de Astolfo Dutra, a referida Associação

possui personalidade jurídica própria e tem como objetivos, entre outros,
desenvolver atividades nas áreas social, educacional, cultural, recreativa e
desportiva; promover o congraçamento com as demais entidades de ação
comunitária e social do município e da região adjacente; e prestar
assistência, prioritariamente, às crianças, aos adolescentes e aos deficientes
físicos.

Diante do exposto, é justo conferir à entidade o pretendido título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.639198

em turno único, na forma originária.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Wilson Trôpia, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.648/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Lar Hermes Antônio Pinto, com sede
no Município de Governador Valadares.

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma proposta.

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

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade assistir e abrigar meninas carentes,

órfãs ou abandonadas.
Em cumprimento a seu objetivo, oferece a essas crianças desamparadas

atendimento médico-odontológico e educação, de forma a integrá-las na
comunidade em condições ideais.

Prestando relevantes serviços, meritório se torna outorgar-lhe o título de
utilidade pública.

No entanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de
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emenda ao art. 1 0 do projeto de lei para que se esclareça o nome correto da
instituição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.648198

com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1 0 do projeto a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Hermes Antônio Pinto,

com sede no Município de Governador Valadares.".
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.653/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Francisco Ramalho, propõe seja

declarada de utilidade pública a entidade denominada Obras Sociais da
Paróquia São João Batista, com sede no Município de Visconde do Rio
Branco.

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 ai 103, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é sociedade civil com personalidade jurídica, sem

fins lucrativos. Cuida para que, em todas as suas realizações, prevaleçam os
ensinamentos de Cristo por meio do Evangelho e de São João Batista,
padroeiro do Município de Visconde do Rio Branco. Além disso, desenvolve
ações filantrópicas, destacando-se o amparo aos idosos, aos enfermos e às
crianças abandonadas, contribuindo para a prática do amor ao próximo.

Tais atividades demonstram a sua importância, tomando-a merecedora do
título declaratório de utilidade pública.	 -

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.653198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.660/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.660198, do Deputado José Henrique, visa a declarar

de utilidade pública o Lar dos Meninos do Coração de Jesus da Comunidade
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dos Flechas de Abre Campo, com sede no Município de Abre-Campo.

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, na forma regimental.

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando importantes serviços à comunidade

de Abre-Campo, uma vez que tem conseguido concretizar o principal
objetivo constante em seu estatuto, que é o de prestar assistência às
crianças carentes da região. Para isso, procura zelar pelo Dom
desenvolvimento físico e mental delas, facilitando-lhes o acesso a
programas voltados para as áreas de educação, saúde, cultura e lazer.

Fica demonstrado, pois, que ela se tomou merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública ora proposto.

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

1.660198 em turno único, nos lermos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.672198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação das Pioneiras de Leopoldina -
APIL -, com sede no Município de Leopoldina.

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

Fundamentação
A Associação das Pioneiras de Leopoldina - APIL - é sociedade civil com

personalidade jurídica e tem por objetivo manter, promover ou coordenar
atividades assistenciais em Leopoldina, instalando estabelecimentos
especializados em prestar serviços a gestantes, a crianças e a idosos.
Promove também a integração das famílias desprovidas de recursos por
meio da educação para o trabalho. Incentiva ainda o desenvolvimento da
cultura e a produção do artesanato e estimula a solidariedade entre seus
associados.

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratóno de utilidade
pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.672/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1996.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.391197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei n° 1.391197 visa a

declarar de utilidade pública o Rotaract Clube de Monte Carmelo, com sede
no Município de Monte Carmelo.

Aprovada a matéria no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, em cumprimento às
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A finalidade do Rotaract Clube de Monte Carmelo é prestar serviço à

comunidade e estabelecer laços de compreensão entre as pessoas.
Para o cumprimento de seus objetivos, os associados na faixa de 18 a 30

anos de idade reconhecem as lideranças profissionais dispostas a servir à
sociedade, além de desenvolverem programas que atendem aos interesses
comuns do povo de Monte Carmelo.

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.391197 no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 3 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO
PROJETO DE LEI N° 1.026196

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o Projeto de Lei n°
1.026196 dispõe sobre a estruturação do quadro de pessoal dos serviços
auxiliares daquele Tribunal e dá outras providências.

Publicado no 'Diário do Legislativo" em 2111 1/96, o projeto foi distribuído
às comissões competentes para receber parecer. A Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer preliminar em que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Administração
Pública emitiu parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. Por
seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou por
sua aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1.
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Durante a discussão em Plenário, o projeto recebeu a Emenda n° 3 ao

Substitutivo n° 1, razão pela qual retoma a matéria a esta Comissão para
que a referida emenda receba parecer, que fundamentamos nos seguintes
termos.

Fundamentação
A emenda tem por escopo assegurar ao servidor enquadrado na Lei n°

10.470, de 1991, que tenha sido colocado à disposição no ano em que se
deu a absorção determinada pela referida lei e que esteja na condição de
efetivo, inclusive se obtida nos termos do inciso 1 do art. 70 da Lei n° 10.254,
de 1990, o posicionamento em carreira dos serviços auxiliares do Tribunal de
Contas ou do órgão da administração pública estadual em que tenha
prestado serviços por mais de cinco anos ininterruptos, na forma de
regulamento específico.

A carreira é um instituto que possibilita o crescimento do servidor na
hierarquia do serviço, com a conseqüente elevação do padrão de
vencimento.

A emenda cuida, ainda, de estabelecer o tempo mínimo de cinco anos de
efetivo exercício no mesmo órgão, bem como de permitir a contagem do
tempo de serviço público prestado para fins de posicionamento na carreira.

Reconhecemos tratar-se de medida justa e oportuna, uma vez que significa
a realização de velha aspiração dessa categoria de servidores.

Com efeito, cumpre-nos ressaltar que, com a instituição do Regime
Jurídico único pela Lei n° 10.254, de 1990, os servidores nela enquadrados,
entre os quais estão os mencionados na emenda, passaram a se submeter
ao regime da Lei n° 869, de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado), e da legislação de pessoal complementar em vigor, onde se
consubstanciam todos os direitos e deveres dos servidores, notadamente, o
direito a uma carreira no serviço público.

Objetivando tão-somente o aprimoramento do conteúdo da emenda em
apreço, sob o aspecto da técnica legislativa, apresentamos ao final a
Subemenda n° 1.	 -

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação da Emenda n° 3, apresentada em

Plenário, ao Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.026196, na forma da
Subemenda n° 1.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°3
Inclua-se onde convier.
"Au.. .... - Ao servidor do Estado abrangido pela Lei n° 10.470, de 15 de

abril de 1991, que tenha sido colocado à disposição no ano em que se deu a
absorção determinada pela referida lei e que detenha a condição de efetivo,
inclusive a obtida nos termos do inciso 1 do art. 7 0 da Lei n° 10.254, de 20 de
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julho de 1990, fica assegurado posicionamento em carreira dos serviços
auxiliares do Tribunal de Contas ou do órgão da administração pública
estadual em que tenha prestado serviços por mais de 5 (cinco) anos
ininterruptos, na forma de regulamento próprio, observado o disposto na Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990.".

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Leonídio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 372a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1315198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco

Ramalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1  Fase (Expediente): Ata

- Correspondência: Ofícios, telegrama e representação - ? Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar n°
34198 - Requerimentos dos Deputados Anderson Adauto e Sebastião
Navarro Vieira - Comunicações: comunicações das Comissões de
Transporte, do Trabalho e de Educação - Oradores Inscritos: discursos dos
Deputados Ronaldo Vasconcelios, Sebastião Navarro Vieira, Carlos Pimenta,
lbrahim Jacob, Raul Lima Neto e Gilmar Machado - ? 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°
54198 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira; inclusão do Projeto de
Lei no 1.266197 para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de 1990 -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.642198; rejeição; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição do número regimental; existência de squorum
para votação; renovação da votação do parecer; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição - Votação de Requerimentos: requerimento
do Deputado Anderson Adauto; rejeição; verificação de votação; existência
de "quorum" para discussão; anulação da votação -? Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.461197; discurso do Deputado Wilson Pires; encerramento da
discussão - Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° 1.465197; discurso
do Deputado Anderson Adauto; encerramento da discussão - Chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de "quorum" para
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
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Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim
Jacob - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secretária, nas funções de 20- Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Wilmar de Oliveira Filho, Secretário da Saúde, informando a

impossibilidade de seu comparecimento à reunião da Comissão de Saúde
realizada no dia 715198. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador,
enviando cópia das informações prestadas pelo DER-MG sobre pedido de
colocação de sinalização catadióptrica nas rodovias estaduais. (- Anexe-se
ao Requerimento n° 2.466198.)

Da Sra. Dóris Simch Brochado, Oficial de Gabinete da Casa Civil da
Presidência da República, informando o encaminhamento do Ofício n°
542198 ao Ministério da Educação e do Desporto para as providências
cabíveis.

Da Sra. Dóris Simch Brochado, Oficial de Gabinete da Casa Civil da
Presidência da República, informando o encaminhamento do Ofício n°
620198 ao Ministério do Trabalho para as providências cabíveis. (- A
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Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Aureliano Luiz do Prado, agradecendo a manifestação de pesar por
ocasião do falecimento de sua esposa, Sra. Clara Solia Prado.

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, informando, em atenção a

requerimento do Deputado Leonídio Bouças, que o assunto objeto do
referido requerimento foi encaminhado à RIJRALMINAS, para exame.

REPRESENTAÇÃO
Do Sr. Paulo Affonso Silveira, apresentando reclamação contra o

Procurador-Geral de Justiça do Estado. (- Indeferido o pedido pelo Sr.
Presidente, nos termos do Parecer n° 3.564, de 1998, da Procuradoria-Geral
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.)

23 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 34198

Institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Gerais

Ari. 1 0 - Este código estabelece normas de proteção e defesa do
contribuinte em relação à administração pública.

Art. 20 - Contribuinte é toda pessoa física ou jurídica inscrita no Cadastro
de Contribuintes do ICMS e do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais.

§ 1 0 - Equipara-se a contribuinte qualquer pessoa física ou jurídica que,
independentemente de inscrição em cadastro:

- realize operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços,
descrita como fato gerador do ICMS;	 -

II - detenha a propriedade de veículo automotor;
III - seja destinatário de bens imóveis havidos por herança ou doação;
IV - seja usuário dos serviços prestados pela administração pública.
§ 20 - Também são equiparadas a contribuinte, para efeitos deste código,

as entidades de classe, as associações e as cooperativas de contribuintes,
agindo em nome coletivo.

Capítulo II
Dos Direitos do Contribuinte

Seção 1
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Dos Direitos Básicos

Art. 30 - São direitos básicos, garantidos ao contribuinte:
- a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade, em qualquer

repartição administrativa ou fazendária do Estado de Minas Gerais;
- o acesso a todos os dados e informações registrados nos sistemas de

tributação, arrecadação e fiscalização, com o fornecimento de certidões, se
solicitadas;

III - a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral e, em
especial, aqueles prestados pelos órgãos e pelas unidades da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais;

IV - a adequada e eficaz orientação tributária e de procedimentos
administrativos;

V - ter a identificação do funcionário nas repartições administrativas e
fazendárias e nas ações fiscais, com exibição da respectiva ordem de
serviço;

VI - ter recibo detalhado de mercadorias ou documentos, quando
apreendidos;

VII - não prestar informações por requisição verbal, se preferir intimação
por escrito;

VIII - ser informado dos prazos de pagamento e reduções de multa, quando
autuado;

IX - exigir mandado judicial para permitir busca em local em que sabe não
haver mercadoria ou documento de interesse da fiscalização;

X - não ser pressionado ao pagamento imediato de nenhuma autuação,
exercendo seu direito de defesa, se assim o desejar;

XI - pagar impostos ou taxas na administração fazendária, quando a
agência bancária, por qualquer motivo, se recusar a receber,

XII - obter certidão em repartição pública estadual, independentemente do
pagamento de taxa, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
seu interesse, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias pela
autoridade competente para fornecimento das informações e das certidões
solicitadas;

XIII - a observância pela administração pública dos princípios de
legalidade, igualdade, anterioridade, irretroatividade, publicidade, capacidade
contributiva, impessoalidade, uniformidade, não-diferenciação e vedação de
confisco;

XIV - a faculdade de comunicar-se com seu advogado ou representante
classista, quando sofrer ação fiscal;

XV - a proteção contra o exercício arbitrário ou abusivo do poder público
nos atos de constituição e cobrança de tributo;

XVI - a facilitação da defesa e a reparação de danos aos direitos do
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contribuinte no âmbito do processo administrativo e judicial;

XVII - a fiscalização dos valores dos custos que servirem de base de
cálculo à instituição de taxas.

Art. 40 - E vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias asseguradas ao
contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição Federal, no art. 18,
inciso 1, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado e na legislação complementar específica:

- instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual ou
que implique distinção ou preferência em relação a um município em
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as
diferentes regiões do Estado;

II - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer
natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Art. 50 - A concessão de benefícios e incentivos fiscais deverá atender aos
princípios da legalidade e da igualdade entre os contribuintes, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 20, XII, Ug, da Constituição Federal.

Art. 60 - A alteração nas condições ou a antecipação da data de
recolhimento de tributos de competência do Estado deverão viger apenas no
exercício seguinte ao da publicação da lei modificativa.

Art. 70 - Não haverá inclusão de contribuinte em dívida ativa sem sua
prévia intimação ou do representante legal devidamente habilitado.

Art. 80 - A inclusão indevida do contribuinte em dívida ativa sujeitará o
Estado à reparação dos danos morais e patrimoniais dela decorrentes, na
forma da lei, além da multa prevista no art. 33, inciso II, deste código.

Seção II
Dos Direitos Complementares

Art. 90 - O contribuinte tem direito à liberdade de gerir seu próprio negócio,
preservando o sigilo das decisões gerenciais e das informações que não
envolvam os fatos geradores de impostos.

Art. 10- Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 112 do Código
Tributário Nacional, a interpretação e a aplicação da legislação tributária
atenderão aos princípios de continuidade das empresas e de manutenção
dos empregos.

Art. 11 - Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes
de tratados ou convenções, da legislação ordinária, de regulamentos
expedidos pelas autoridades competentes, bem como todos que derivem da
analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito.

Art. 12 - Fica vedado impor restrição á fruição de qualquer benefício ou
incentivo fiscal ao contribuinte que seja parte em processo administrativo ou
judicial antes da coisa julgada administrativa ou de sentença transitada em
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julgado.

Art. 13 - Não será exigida certidão negativa pelo Estado quando o
contribuinte se dirigir à repartição fazendária competente para formular
consultas e requerer regime especial de tributação, celebração de termo de
acordo e restituição de impostos.

Art. 14 - Fica assegurado ao contribuinte recompor sua conta gráfica
quando for detectado erro que não resulte em recolhimento atrasado de
imposto, bem como fica permitido escriturar créditos não apropriados no
momento oportuno.

Art. 15 - Fica instituído rito sumário, regido pelos princípios da celeridade e
da economia processuais, nos processos tributários administrativos a serem
instruídos e julgados pelo Conselho de Contribuintes do Estado com valor
individual de até R$4.600,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Parágrafo único - O Estado estabelecerá, em regulamento, outros critérios
e a forma de se estabelecer o rito sumário em razão da menor complexidade
da matéria discutida.

Capítulo III
Da Proteção, da Orientação e da Informação ao Contribuinte

Seção 1
Da Proteção ao Contribuinte

Art. 16 - O Estado estabelecerá, nas repartições administrativas e
fazendárias, normas e rotinas de atendimento que permitam ao contribuinte:

- o acesso imediato aos superiores hierárquicos, quando violados seus
direitos nas repartições administrativas e fazendárias e nas ações fiscais;

II - a facilidade de defesa de seus direitos, nos processos administrativos e
tributários;

III - a proteção contra o exercício abusivo do direito de cobrança de tributo
instituído em lei;

IV - o sigilo sobre sua condição de contribuinte, pontual ou inadimplente,
junto à Administração Fazendária, vedada a divulgação nos meios de
comunicação de dados sobre seus débitos;	 -

V - a defesa da cobrança vexatória e a exposição pública de suas
dificuldades econômico-financeiras;

VI - a efetiva prevenção e a reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes da violação dos seus
direitos.

Seção II
Da Informação e da Orientação

Art. 17 - No prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar da publicação
desta lei, , o Estado criará o serviço gratuito e permanente de orientação e
informação ao contribuinte, subordinado à Secretaria de Estado da Casa
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Civil e Comunicação Social, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 18 - Do produto da arrecadação das taxas de expediente, de que trata
o Anexo 1, a que se referem os arts. 50 e 60 da Lei no 12.425, de 27 de
dezembro de 1996, serão aplicados , no mínimo, 10% (dez por cento) na
implantação e na melhoria do serviço de que trata o artigo anterior.

Capítulo IV
Da Administração Tributária

Seção 1
Da Responsabilidade pela Cobrança de Tributos

Art. 19 - O valor das taxas cobradas sobre os serviços públicos não poderá
ultrapassar o seu efetivo custo nem ser seu recebimento vinculado ao
pagamento de quaisquer outros tributos.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, para
efeitos deste artigo, planilha de custos a ser aplicada no exercício
subseqüente.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará medidas para ampliar
a rede de estabelecimentos destinados à arrecadação dos tributos estaduais
e combater as medidas restritivas dos Bancos.

Art. 21 - Não será exigido visto prévio no Documento de Arrecadação
Estadual para pagamento de impostos fora do prazo, responsabilizando-se o
contribuinte pela exatidão dos cálculos e pelo pagamento de eventuais
diferenças, com os acréscimos legais.

Ari. 22 - E assegurada ao contribuinte a possibilidade de liquidação
antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, mediante redução
proporcional dos juros e dos demais acréscimos.

Art. 23 - As normas que estabeleçam condições mais favoráveis ao
contribuinte serão aplicáveis, de plano, alcançando benefícios sobre
parcelamento de crédito tributário já deferido ou que se encontre em
tramitação.

Capítulo V
Das Normas e das Práticas Fiscais Abusivas

Seção 	 -
Das Normas Abusivas

Art. 24- São nulas de pleno direito as normas que:
- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, constrangedoras ou

excessivas, que coloquem o contribuinte em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé, a eqüidade e os bons costumes;

II - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do contribuinte;
III - obriguem o contribuinte a assumir as custas da cobrança de sua

obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o Estado;
IV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas de bom relacionamento
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entre o Fisco e o contribuinte;

V - estejam em desacordo com o sistema de proteção do contribuinte;
VI - obriguem a renúncia do direito de indenização.
Art. 25 - Presume-se abusiva, entre outros casos, a exigência que:

- ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico;
II - restrinja direitos ou obrigações fundamentais aos negócios do

contribuinte;
III - seja excessivamente onerosa para o contribuinte, ultrapassando sua

capacidade econômica e financeira e reduzindo sua competitividade no seu
ramo de atividade;

IV - interfira nas decisões gerenciais dos negócios do contribuinte, fora do
âmbito tributário.

Seção II
Das Práticas Abusivas

Art. 26- É vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena
de responsabilidade:

- condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências
burocráticas, sem previsão legal;

II - negar autorização de procedimento ao contribuinte, exigindo-lhe o
cumprimento de obrigações na esfera de outros órgãos;

III - recusar atendimento às demandas do contribuinte, na exata medida de
sua solicitação, restringindo suas operações;

IV - negar ao contribuinte a autorização para impressão de documentos
fiscais sob o argumento de haver débito de obrigação principal ou acessória;

V - prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância do contribuinte de pequeno
porte para impor-lhe exigências burocráticas;

VI - impor ao contribuinte a cobrança e induzir autodenúncia de débito cujo
fato gerador não tenha sido devidamente apurado e demonstrado;

VII - arbitrar o valor da operação ou da prestação presumindo
circunstâncias não comprovadas em relação ao estabelecimento autuado;

VIII - fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais, apenas para
efeito coativo, em estabelecimentos comerciais e industriais, sem que tenha
sofrido nenhum embaraço ou desacato;

IX - condicionar o recebimento de tributos ao pagamento em dinheiro e em
agência bancária determinada;

X - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo
contribuinte no exercício de sua atividade econômica;

XI - bloquear, suspender ou cancelar inscrição do contribuinte sem motivo
fundamentado ou comprovado por agente do Fisco;

XII - recusar a se identificar quando solicitado;
XIII - inscrever o contribuinte em divida ativa ou ajuizar ação executiva
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fiscal sem fundamentos.

Capítulo VI
Dos Bancos de Dados e dos Cadastros

Art. 27 - O contribuinte terá acesso pleno às informações existentes em
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e empresariais a seu respeito
na repartição fazendária e no DETRAN-MG, bem como às suas respectivas
fontes.

Art. 28 - Os cadastros de que trata o artigo anterior devem ser objetivos,
claros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter fatos já
prescritos, solucionados ou não comprovados.

Art. 29 - O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão a que não tiver
dado causa nos seus dados cadastrais, poderá exigir sua imediata correção,
sem quaisquer ônus, devendo o funcionário responsável comunicar a
alteração ao requerente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único - A correção de qualquer equívoco nos dados cadastrais
do contribuinte será feita em 46 (quarenta e oito) horas a partir da data da
solicitação, sob pena do disposto no art. 33, VI, deste código.

Art. 30 - Consumada a prescrição ou a decadência relativa aos créditos
tributários de responsabilidade do contribuinte, as repartições fazendárias
deverão, de oficio, excluir de seus sistemas qualquer referência a eles.

Art. 31 - Os dados cadastrais não poderão ser utilizados pelas autoridades
fazendárias para opor impedimentos ou dificultar o exercício dos direitos
conferidos ao contribuinte.

Capítulo VII
Das Sanções

Seção 1
Das Infrações e das Penalidades

Art. 32 - As infrações às normas de defesa do contribuinte, sem prejuízo
das sanções de natureza administrativa, civil e penal, ficam sujeitas às
seguintes sanções pecuniárias e administrativas:

- multa;
II - nulidade do ato administrativo.
Art. 33 - Será aplicada ao Estado a multa prevista no art. 32, 1, sem

prejuízo daquelas aplicadas pelo Poder Judiciário, compensável com o
imposto a recolher, às seguintes irifringências:

- divulgar valores devidos, autuados ou não, por inadimplência do
contribuinte, expondo seus negócios nos meios de comunicação -
R$2.000,00 (dois mil reais);

II - inscrever, indevidamente, crédito tributário na Dívida Ativa -
R$1.000,00 (mil reais);

111 - utilizar ameaça, coação ou constrangimento na cobrança de crédito
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tributário - R$11 .000,00 (mil reais);

IV - adotar procedimento de cobrança que exponha o contribuinte ao
ridículo ou interfira na administração do seu estabelecimento - R$1.000,00
(mil reais);

V - impedir ou dificultar o acesso do contribuinte às informações sobre sua
empresa constantes em banco de dados, fichas e registros - R$1 00,00 (cem
reais);

VI - deixar de corrigir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informação
inexata - R$1 00,00 (cem reais);

§ 1 0 - O regulamento a que se refere o art. 47 desta lei criará no
documento utilizado para pagamento de tributos estaduais campo específico
destinado ao lançamento do valor da multa a ser compensável com o valor
do imposto devido.

§ 20 - As multas previstas neste artigo terão seu valor corrigido,
anualmente, em 1 0 de janeiro, com base em índice utilizado para atualização
dos impostos a recolher.

§ 30 - No caso de recusa do Estado em deduzir do imposto devido o valor
da multa nas hipóteses enumeradas nos incisos 1 a VI deste artigo,
independentemente de procedimento judicial, será facultado ao contribuinte
instaurar contencioso administrativo, assegurando-se o rito sumário previsto
na Lei n° 7164, de 19 de dezembro de 1977, com a redação dada pela Lei n°
12.704, de 23 de dezembro de 1997.

Art. 34 - Será aplicada ao Estado a penalidade prevista no art. 32, II,
liberando-se o contribuinte da obrigação acessória vinculada à ocorrência,
nas seguintes infringências:

- negar autorização para impressão de documentos fiscais, sob qualquer
pretexto, a contribuinte regularmente inscrito;

II - cancelar, de ofício, com base em simples suposição, inscrição de
contribuinte que se encontrar no exercício de suas atividades;

III - determinar ação fiscal em qualquer estabelecimento sem expedir
ordem de serviço para o Fiscal de Tributos Estaduais ou o Agente Fiscal de
Tributos Estaduais;

IV - mencionar informações falsas, incorretas ou enganosas no termo de
ocorrência ou no auto de infração;

V - expedir termo de ocorrência ou auto de infração sem indicação dos
procedimentos realizados para levantamento, deixando de descrever os
fatos que conduziram à autuação;

VI - adotar técnicas e procedimentos de fiscalização não mencionados no
regulamento do ICMS e nos demais atos normativos estaduais;

Seção II
Das Agravantes
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Art. 35 - São circunstâncias agravantes das infrações ás normas deste

código:
- serem cometidas por agente do Fisco Estadual;

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III - serem cometidas em situação de emergência ou de calamidade

pública;
IV - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;
V - serem cometidas em detrimento de contribuinte microempresa,

empresa de pequeno porte, cooperativa, microprodutor e pequeno produtor
rural, assim definidos em lei estadual.

Capítulo VIII
Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte

Seção 1
Dos Órgãos e das Competências

Art. 36 - O Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte - SISDECON - é
órgão de composição paritária, integrado por representantes dos poderes
públicos e de entidades empresariais e de classe, com atuação em defesa
dos interesses do contribuinte, na forma desta lei e conforme dispuser o
regulamento.

§ 1 0 - Os representantes, indicados pelas entidades mencionadas no artigo
seguinte, serão nomeados pelo Governador do Estado.

§ 20 - Os membros do SISDECON não serão remunerados, e suas funções
são consideradas serviço público relevante.

Art. 37 - Integram o SISDECON, mediante atuação de departamentos
específicos instalados no âmbito de cada órgão ou entidade:

- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Ministério Público;
III - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais;
IV - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais;
V - Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais;
VI - Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais;
VII - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; -
VIII - Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais;
IX - União dos Varejistas de Minas Gerais;
X - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais;
Xl - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais.
Parágrafo único - No prazo máximo de 90 (noventa) dias da aprovação

desta lei, os representantes das entidades nomeadas nos incisos 1 a XI se
reunirão para escolher entre si o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário
da Diretoria do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte, bem como para
elaborar e aprovar o seu regulamento.
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Art. 38 - Os Departamentos de Proteção e de Defesa do Contribuinte são
organismos de coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do
Contribuinte, cabendo-lhes:

- planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de
proteção ao contribuinte:

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou
sugestões apresentadas por contribuintes ou entidades representativas dos
contribuintes;

III - prestar orientação permanente ao contribuinte sobre seus direitos e
suas garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o contribuinte por meio dos veículos
de comunicação;

V - orientar sobre procedimentos para apuração de faltas contra o
contribuinte e litigar como assistente em processo judicial, na forma prevista
na lei processual. civil.

Seção II
Da Apuração de Ocorrências

Art. 39 - Constatada infração às disposições do Código de Defesa do
Contribuinte, as pessoas referidas no art. 2 0 poderão apresentar reclamação
fundamentada e instruída, quando possível, a órgão ou entidade do
SISDECON.

§ 1 0 - Caberá ao órgão que receber a reclamação orientar o interessado
quanto aos procedimentos a serem adotados para apuração da falta e
propositura de medida disciplinar no âmbito administrativo e ação judicial
cabível.

§ 20 - A iniciativa de propositura da ação reparatória ou outro procedimento
judicial pertinente será sempre das pessoas referidas no art. 2 0 desta lei,
cabendo-lhes informar ao órgão que recebeu a reclamação, facultando-se a
este intervir no processo como assistente, na forma da lei processual civil.

Capítulo X
Disposições Finais

Art. 40 - O imposto de que trata o art. 155, 1, "c", da Constituição Federal,
será cobrado de acordo com o algarismo final da placa do veículo, mês a
mês, iniciando-se sua arrecadação no mês de março de cada ano, na forma
do regulamento.

Art. 41 - O recolhimento do seguro DPVAT, de que trata a Lei Federal n°
6.194. de 1974, será exigido juntamente com a última parcela do IPVA.

Art. 42 - Qualquer redução ou revogação de benefício ou incentivo fiscal
relativo ao imposto de que trata o art. 155, 1, "b", da Constituição Federal, de
que resulte aumento da carga tributária ou situação desfavorável ao
contribuinte, somente entrará em vigor 90(noventa) dias após a data de



346
publicação de lei ou decreto normatizando a situação nova.

Art. 43 - Fica vedada a vinculação de qualquer tributo na conta mensal de
consumo medido, de qualquer serviço público prestado diretamente ou
mediante concessão.

Art. 44 - O Estado atenderá prioritariamente o contribuinte quanto aos
pedidos de consulta, assinaturas de termos de acordo e pedido de restituição
de impostos, nos prazos a serem fixados em regulamento.

Art. 45 - Em qualquer fase do processo tributário-administrativo fica
assegurado ao contribuinte vista dos autos pelo prazo mínimo de 20(vinte)
dias, para manifestar-se e requerer o que for de direito, ficando-lhe também
assegurada, por igual prazo, a manifestação no processo sempre que for
juntado a ele documento novo.

Art. 46 - Em cada sede de administração regional funcionará a Auditoria do
Conselho de Contribuintes, cabendo-lhe instruir e emitir parecer sobre os
processos tributários administrativos da jurisdição de cada administração
regional, encaminhando-os, em seguida, para julgamento do Conselho de
Contribuintes.

Art. 47 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 1998.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Este projeto de lei complementar, que contém o Código de

Defesa do Contribuinte, visa a assegurar, na forma do art. 18, 1, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, a
efetividade dos direitos do contribuinte mineiro , mediante a simplificação de
procedimentos administrativos pertinentes à área tributária, bem como a
instituição de penalidades para o Estado, caso deixe de cumprir as normas
nele estabelecidas.

Com efeito, o referido art. 18 determina:
"Art. 18 - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Estado disciplinará em

lei:
- Os procedimentos administrativos pertinentes à área tributária

destinados a garantir a efetividade dos direitos do contribuinte;".
Percebe-se, assim, que a lacuna existente na legislação infraconstitucional

continua, mesmo decorridos nove anos da promulgação da Constituição do
Estado. Objetiva, portanto, este projeto de lei dar cumprimento ao
estabelecido na Constituição Estadual.

Ressalte-se o pioneirismo contido na proposta: ao concretizar o desejo do
constituinte mineiro, este projeto de lei é o primeiro do Pais a cuidar das
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relações entre o Estado e o contribuinte. Tal cuidado é exercido de maneira
reguladora e não regulamentadora, o que, por si só, já é um grande avanço
no relacionamento do poder público com o segmento mantenedor da
máquina do Estado: o contribuinte.

Por último, importa esclarecer que este trabalho contou com a decisiva
participação de entidades representativas das classes produtoras do Estado,
que enviaram sugestões para inclusão no texto ora apresentado.

Dessa maneira, espera o signatário que o augusto Plenário desta
Assembléia Legislativa aprove a proposição.

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

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Anderson Adauto e Sebastião Navarro Vieira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Transporte, do Trabalho e de Educação.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com aalavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias, assessoria da Casa,
profissionais da imprensa, nosso Presidente cometeu, há poucos dias,
incontinência verbal, quando chamou de vagabundos todos aqueles que se
aposentam com menos de 50 anos de idade. O Presidente, Prof. Cardoso,
como se refere a ele o presidenciável Ciro Gomes, cometeu essa
incontinência verbal talvez por não estar conseguindo levar à frente as
reformas constitucionais e por estar sentindo declínio na sua popularidade.

Não podemos concordar com essa opinião, porque a Constituição
brasileira, discutida, votada e promulgada em 1988, é que prevê as regras de
aposentadoria e, em alguns casos, de aposentadoria especial, como a das
professoras, com 25 anos de trabalho, e a dos professores, com 30 anos.
Assim, se quem cumpre as determinações de nossa Constituição recém-
promulgada é chamado de vagabundo, não podemos entender que Pais e
que govemante são esses. Não se pode conceber que uma professora que,
durante 25 anos, enfrentou distância, às vezes, poeira, pó de giz e a energia
nem sempre controlada da infância e da juventude, trabalhando nesse
período ao mesmo tempo na sala de aula e em casa, possa ser coroada com
esse adjetivo de tão baixo nível. Baixou o nível o Presidente da República,
ao se referir ao funcionário público como vagabundo, quando se aposenta
com menos de 50 anos de idade.

Entende-se que nesse adjetivo enquadram-se também aqueles que
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labutam no magistério, sejam os professores ou as professoras. Trata-se de
incontinência verbal do Prof. Cardoso com os seus colegas de profissão,
também professores - em situação diferente, é claro, pois o Prof. Cardoso
lecionava em salas com ar- condicionado, em ambientes fechados e, eu
diria, em classes até escolhidas. Quando estava em seu auto-exílio e
lecionava, o fazia da mesma maneira, talvez gastando muito mais tempo no
preparo das aulas do que no enfrentamento de uma classe ou de uma turma
de estudos.

O professor primário, o professor de 2 0 grau, o professor universitário e, da
mesma maneira, as nossas professoras da infância e outras labutam, em
alguns casos, em ambientes inóspitos e, em outros casos, até inacessíveis,
como disse antes, enfrentando poeira, barro e chuva, e agora recebem do
Prof. Cardoso o adjetivo de vagabundos. Não concordamos de maneira
nenhuma com essa denominação. Achamos que o Prof. Cardoso cometeu
incontinência verbal, para não dizer adjetivo de sentido mais forte que esse.

Gostaria de lembrar que é de autoria do Presidente do PL, em nível
federal, Deputado Alvaro ValIe, a emenda constitucional que prevê a
aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho para as professoras e de 30
anos para os professores. Ontem, mantive contato com o nosso Presidente,
que também fez vigoroso discurso na Câmara dos Deputados, plenamente
contrariado com essas afirmações do Presidente da República.

Gostaria ainda de aproveitar a nossa posição de contrariedade e
constrangimento para dizer que até entendemos essa situação. O Presidente
tinha a sua reeleição garantida de forma tranqüila e clara, segundo os
grandes órgãos da imprensa nacional, mas agora começa a sentir queda nos
seus índices de popularidade e percebe que haverá 2 0 turno nas eleições.

Quero anunciar de público que o PL, o Partido Liberal, deve ter como
candidato o ex-Presidente mineiro, Dr. Itamar Franco. Se não for S. Exa. a
opção do PMDB, que não é a nossa posição, é a posição do PMDB, o Pi-
deverá marchar com Ciro Gomes para a Presidência da República. Fazendo
um comentário "en passant" às declarações tristes, como o próprio
Governador Eduardo Azeredo classificou as declarações do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, digo que não se pode chamar de vagabundos
ou de vagabundas os nossos mestres, as nossas professoras, aquelas
pessoas que se dedicam à educação da infância e da juventude e ao ensino
do 30 grau, e que somos inteiramente favoráveis à greve dos professores
universitários do Brasil. Agora, o Ministério da Educação começa a dialogar
com esses professores, mostrando que estava errado e que os professores
estavam certos. Portanto, gostaria de deixar clara a nossa posição
inteiramente favorável ao movimento grevista dos professores universitários
do nosso Brasil.
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O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço-lhe o aparte, Deputado

Ronaldo Vasconcellos, porque respeitamos bastante o seu posicionamento
político. Mais que isso: respeitamos a sua trajetória política em Minas Gerais,
de Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte a Deputado Estadual.

Gostaríamos de fazer en passant" um breve relato de sua fala. Agora há
pouco, conversávamos em nosso gabinete com uma tecelã aposentada, e
ela nos disse estar extremamente ofendida com a fala do Presidente da
República, pois ela começou a trabalhar como fiandeira aos 14 anos de
idade e se aposentou após 32 anos de trabalho, com 47 anos de idade.
Portanto, ela se sentiu extremamente ofendida por ter sido tachada de
vagabunda.

Ontem, ao fazer um aparte ao Deputado Geraldo Nascimento, eu dizia que
o Presidente da República, com a arrogância que lhe é peculiar, sentindo-se
o supra-sumo da intelectualidade brasileira, tem realmente machucado o
povo. Se esse povo tiver brios, irá se rebelar contra o comportamento do
Presidente da República. Em primeiro lugar, porque ele não cumpriu a
promessa dos cinco dedos, todos distorcidos. Em segundo lugar, o
Presidente da República é um useiro e vezeiro em maltratar, por meio de
palavras, o povo brasileiro. Eu dizia ontem, no meu aparte ao
pronunciamento do Deputado Geraldo Nascimento, que o Presidente da
República chamou o povo brasileiro de neobobo e caipira. Então, são
expressões que estão no seu íntimo. Nos seus momentos de insensatez e
desequilíbrio emocional, ele deixa extravasar aquilo que está contido no seu
intimo, porque ele se julga o supra-sumo da intelectualidade brasileira. Ele
não é capaz de descer do seu pedestal intelectual, imaginando que todos nós
somos vagabundos, caipiras e neobobos. Muito obrigado pela oportunidade.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Marco Régis, que veio enriquecer a nossa fala. Ao terminar, eu gostaria de
dizer que se alguém procurar no dicionário o significado da palavra
vagabundo irá constatar que as características que lá estão citadas não
correspondem ao trabalho das nossas professoras e dos nossos professores.
Muito obrigado.	 -

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - A atuação parlamentar possibilita

momentos de grande alegria. E muito bom a gente perceber que o trabalho
do legislador encontra respaldo em grupos organizados da sociedade civil
que querem ser ouvidos. Mais até: grupos que querem contribuir para o
aprimoramento dos textos das leis que esta Casa, por função precipua,
entrega ao povo mineiro.

Desde o inicio de meu mandato tenho voltado minha atuação parlamentar
para a defesa do contribuinte mineiro. Em meados do ano passado
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apresentei o Projeto de Lei n o 1.266197, que dispõe sobre a proteção do
contribuinte, cria o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências, com o objetivo de estimular o debate e de
encontrar caminhos para que o relacionamento entre o Estado e o seu
provedor maior - o contribuinte - seja pautado por ações nitidamente
voltadas para o desenvolvimento da cidadania.

Nunca vi o Estado como o algoz implacável. Também, nunca vi o
contribuinte como o sonegador contumaz. Essa visão retrógrada, mas que
ainda insiste em perdurar em vários segmentos sociais, precisa ser
desmascarada.

Para tanto, o Estado, como agente arrecadador, precisa deixar de lado a
sanha voraz e altamente arbitrária que muitas vezes impera no
relacionamento com as classes produtivas de Minas. Por outro lado, o
contribuinte deve ter sempre em mente que o imposto pago é fator de
desenvolvimento social, e sua sonegação deve ser severamente coibida no
texto da lei.

E o desmascarar da visão "Estado algoz e contribuinte sonegador" foi,
pouco a pouco, ganhando vulto entre as diversas entidades diretamente
ligadas às classes produtivas de Minas e sua Assembléia Legislativa.

Em boa hora o Presidente desta Assembléia, Deputado Romeu Queiroz,
direcionou os trabalhos parlamentares para o fortalecimento das comissões
temáticas. E a resposta não veio tarde: a Comissão de Fiscalização
Financeira promoveu debate sobre a oportunidade de se criar o Setor de
Atendimento ao Contribuinte, junto ao Centro de Atendimento ao Cidadão.
Esse debate, com várias personalidades dos segmentos acadêmico, jurídico-
legal e empresarial, permitiu que caminhássemos para a elaboração do
Projeto de Lei 1.266197.

Daí, Sras. e Srs. Deputados, a minha alegria em poder, na tarde de hoje,
apresentar à Mesa da Assembléia requerimento em que solicito a retirada de
tramitação do mencionado projeto e, ao mesmo tempo, entregar-lhe, para
que dê inicio à tramitação, o projeto de lei complementar que institui o
Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

Foi gratificante perceber que a Associação Comercial de Minas Gerais, a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, a ABRACAVE, a Associação
Brasileira de Florestas Renováveis, a Associação Mineira de Floricultura, a
Associação Comercial de Viçosa, a Associação Comercial de Juiz de Fora, a
FAEMG, o SEBRAE e a União dos Varejistas de Minas Gerais fizeram
chegar às minhas mãos um volume considerável de sugestões que
possibilitaram transformar os acanhados 18 artigos do projeto em robustos
49 artigos do projeto de lei complementar que, hoje, apresento para debate
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entre os Deputados mineiros.
Por dever de justiça, ressalto a participação da Associação Comercial de

Minas Gerais, que patrocinou um café parlamentar para discussão sobre o
assunto, e da CDL de Belo Horizonte, que promoveu um encontro em sua
sede para entregar-me um volumoso e denso estudo sobre o tema,
aproveitado em sua quase totalidade.

Entendo que o projeto de lei complementar que hoje inicia sua tramitação
nesta Casa irá despertar o interesse de todos os colegas Deputados. Sei,
também, que ele não é uma peça perfeita e que ainda deverá receber as
mais variadas sugestões. Sei, principalmente, que ele foi fruto de debates
democráticos e norteadores de seu texto.

Deixo, portanto, o projeto nas mãos de Vossas Excelências, com a
confiança de que conseguiremos entregar ao povo mineiro um estatuto de
defesa do contribuinte, que, além de pioneiro na federação, é digno de nosso
tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente, Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, representantes da imprensa,
antes de tocar no assunto que me traz a mais um pronunciamento nesta
Casa Legislativa, gostaria de fazer um cumprimento especial aos Vereadores
da cidade de Matias Cardoso, que estão presentes, em companhia do
Prefeito daquela cidade, e têm procurado, aqui em Belo Horizonte, uma
oportunidade de lutar para conseguir alguns recursos, projetos, enfim, uma
ajuda para aquele próspero município.

Sou testemunha, Srs. Deputados, do trabalho das lideranças daquela
cidade, uma pequena cidade localizada às margens do rio São Francisco, no
baixo São Francisco, vizinha da cidade de Manga. Matias Cardoso faz parte
do Projeto Jaíba, na sua parte comercial, empresarial, e é responsável, hoje,
pela produção de uma grande quantidade das frutas produzidas com a ajuda
desse Projeto.

Os Vereadores aqui presentes nesta tarde deslocaram-se por quase 800km
para percorrer algumas Secretarias de Estado do Govemo Eduãrdo Azeredo,
principalmente a Secretaria da Educação, em busca de melhor qualidade de
vida e de projetos educacionais para sua cidade. Também queremos
destacar a peregrinação desses Vereadores e sua luta constante no combate
á seca que se verifica naquela região.

Realizamos alguns contatos importantes para ajudar o Município de Matias
Cardoso na perfuração de poços artesianos, na construção de barragens,
principalmente na luta para que o nosso grande Rio Verde não sofra as
conseqüências que sofreu o ano passado e está sofrendo este ano.

Vocês, Vereadores da cidade de Matias Cardoso, estão de parabéns.
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Reafirmo meu compromisso, como Deputado majoritário desse município, de
estar sempre ao lado dessa busca incessante de alternativas para que
possamos levar qualidade de vida ao povo, principalmente da zona rural.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o motivo que me traz hoje a fazer este
pronunciamento é um dos maiores projetos que Minas Gerais tem
possibilidade de ganhar ainda este ano. São maiores os investimentos e as
repercussões sociais desse projeto do que a implantação de algumas
montadoras de veículos, que vemos serem inauguradas ou anunciadas no
nosso Estado e em outros. É um projeto que interessa ao Norte de Minas e
ao vale do Jequitinhonha e interessa muito particularmente ao nosso Estado.
Refiro-me ao projeto de implantação da hidrelétrica de ]rapé. E uma usina
que vai ser implantada no Norte e no vale do Jequitinhonha e que vai fazer
com que aquela região dê um colossal salto de desenvolvimento. Serão
aproveitadas as águas do rio Jequitinhonha. A hidrelétrica será exatamente
no meio da ferida social do Estado de Minas Gerais, que são as regiões
Norte e do vale do Jequitinhonha.

A barragem de lrapé interessa particularmente aos Municípios de Grão-
Mogol, Botumirim, Cristália e Josenópolis, do lado de cá do rio
Jequitinhonha. E aos Municípios de Leme do Prado, Turmalina, José
Gonçalves de Minas, Virgem da Lapa, Minas Novas e Araçuaí, do outro lado
do rio.

Essas 11 cidades constituem exatamente o desafio de governos, de
governantes, de lideranças, o desafio social do Estado de Minas Gerais. É a
região predileta, principalmente das caravanas demagógicas que vemos por
ai. E a região predileta de políticos que não têm o que falar, de políticos que
não conhecem a miséria e a desgraça deste Estado e que citam o vale do
Jequitinhonha como seu alvo político-eleitoreiro. É a região que desafia o
bom-senso do Governo de Minas, que desafia o bom-senso de muita gente,
principalmente agora.

Acontece, senhores, que foram realizadas audiências públicas, no ano
passado, em Leme do Prado e Cristália, com a participação de milhares de
pessoas, principalmente dos produtores rurais, que vão perder as suas terras
para o lago que a barragem de ]rapé irá formar.

E vencemos esses dois desafios. Mostramos a necessidade social, a
necessidade cristã, a grave responsabilidade daqueles que estão à frente da
construção da barragem de ]rapé. Vencemos esses dois desafios quando a
população, os interessados, os atingidos entenderam a necessidade de se
construir a barragem, com o compromisso do Governo do Estado e do
próprio Governador Eduardo Azeredo, com o compromisso desta Casa
Legislativa, tão bem administrada sob a responsabilidade do Deputado
Romeu Queiroz. Conseguimos superar esses dois possíveis obstáculos e
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mostrar a imperiosa necessidade da construção da Barragem de lrapé.

No final do ano passado, foi realizada uma reunião no COPAM,
orquestrada por grupos políticos bem identificados, por segmentos que se
dizem responsáveis e defensores das pessoas que vão perder as suas terras.
Mas, mesmo assim, conseguimos a licença prévia durante uma tumultuada
reunião.

Quando pensávamos que os principais obstáculos estavam sendo
superados pelo argumento da necessidade de se trazer esse
empreendimento para Minas Gerais, eis que a Fundação Palmares, órgão
pertencente ao Ministério da Cultura, entrou com um recurso, publicado no
Diário Oficial da União" em 2611198, dizendo que esse empreendimento,

cujo valor é de US$670.000.000,00 e que vai transformar toda aquela região
do Estado, não poderia ser construído, porque na região de Porto Coriz, um
minúsculo distrito de Leme do Prado, que é uma pequena cidade, teria
existido, há 70 anos, um quilombo e porque hoje existem remanescentes
negros naquela localidade, que têm a proteção da Constituição brasileira.

A principio, recebemos essa notícia com muita surpresa, com muita
expectativa, mesmo porque sabemos da importância de um sitio histórico,
da sua preservação, de toda lei que protege o meio ambiente, a fauna, a
flora. Contratamos imediatamente, por determinação do Sr. Governador do
Estado, do Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, e do Vice-
Governador do Estado, Dr. Walftido dos Mares Guia, dois documentos
históricos, dois trabalhos responsáveis, da UFMG e da UNICAMP.

Técnicos da UFMG e da UNICAMP estiveram em Porto Coriz, no
Município de Leme do Prado, e fizeram um levantamento minucioso. Nem o
Governo sabia quando seria feito esse trabalho, porque queríamos a
comprovação documental da existência ou não de um quilombo
remanescente desses escravos negros na região de Porto Coriz. Os dois
documentos que temos em mãos comprovam que nessa região nunca
existiu, nem no passado, nem há 10 anos, nem há 70 anos, esse quilombo e
que nela também não existe nenhum remanescente de escravo. Não
satisfeita, a Fundação Palmares entrou com recurso na Agêncía Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL - e, por meio dele, tenta de todas as formas
impedir esse projeto, com uma luta que jamais vi em minha vida, uma luta
que suplanta em muito o nosso esforço para implantar no Norte de Minas e
no vale do Jequitinhonha a Usina Hidroelétrica de lrapé, no valor de
US$670.000.000,00. A Fundação Palmares, então, entrou com mais um
recurso, que será julgado, em última instância, no dia 21 de maio, na
ANEEL, em Brasília. Faço esse pronunciamento, Sr. Presidente, para
mostrar o grande trabalho que temos, o grande sacrifício do Norte do nosso
Estado, principalmente quando temos a expectativa de realizar um projeto
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dessa natureza, que é muito mais importante do que uma montadora que se
implanta no Sul de Minas, uma vez que vai gerar empregos e combater a
miséria, mudando a face de uma região. Portanto, estou aqui denunciando a
nossa dificuldade e mostrando o trabalho sobre-humano do Governador
Eduardo Azeredo, do Vice-Govemador e do Presidente e dos Deputados
desta Casa, para que possamos reverter esse quadro. Além disso, faço
agora um convite, que já fiz ao Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
aos Deputados desta Casa, à imprensa escrita - "Estado de Minas", "Hoje em
Dia" e «O Tempo" - e às emissoras de televisão, sendo que já tivemos
contato com a Rede Globo de Televisão, no Rio de Janeiro e em São Paulo:
peço que nos acompanhem para que possam ver o absurdo de uma
denúncia dessa natureza, feita por pessoas que não querem ver o
desenvolvimento do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha; pessoas
que querem ver, cada dia mais, caravanas de Vereadores, como temos aqui
uma de Matias Cardoso, com pires nas mãos, em busca de recursos;
pessoas que não querem, principalmente neste ano eleitoral, ver vitórias
dessa magnitude do nosso Governo, desta Casa, enfim, desta sociedade. O
dia 21 de maio será um dia histórico para o Norte de Minas e o vale do
Jequitinhonha. Tomamos o cuidado de contratar um ônibus e teremos todos
os Prefeitos e Presidentes de Câmaras dessas 11 cidades em Brasília, para
que possamos mostrar a nossa versão e apresentar as provas documentais
de órgãos como a UFMG e a UNICAMP, que têm a credibilidade do povo e
da sociedade científica deste Pais. Assim, mostraremos que existe um
complô armado, um trabalho contrário de grupos de políticos, de pessoas
que se dizem representantes dos pequenos e dos desfavorecidos, mas que
não querem ver, na verdade, o progresso no Norte de Minas e no vale do
Jequitinhonha. Enquanto isso, temos cidades sem saúde e educação
públicas, sem estradas, sem água para beber, com pessoas morrendo de
sede, vivendo a expectativa de ter essa barragem de US$670.000.000,00 na
região.

Fica aqui o nosso convite ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados para que
possamos aumentar essa caravana, não a caravana da demagogia que vai
para o Jequitinhonha, mas a caravana do Jequitinhonha para Brasília, em
busca desse recurso que será fundamental para todos nós. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a Palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de acordo

com a propaganda falaciosa do Governo, a educação no Brasil vai às mil
maravilhas. Na realidade, porém, nós, que vivemos no meio do povo, e não
nos gabinetes oficiais, sabemos que vai mal a nossa escola, não só a de
níveis fundamental e médio, mas, sobretudo, a superior.
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Até parece que há nisso um propósito perverso e doloso, bem ao gosto da

política neoliberal que emana de Brasília: desmantelar a universidade
pública, entregando-a, de bandeja, aos grupos privados, numa ação
criminosa, que, por certo, envergonha mineiros ilustres, como Darcy Ribeiro,
que tanto lutou por uma escola de qualidade, e o grande Presidente
Juscelino Kubitsctiek, estadista que realizou, em cinco anos, o que era para
ser feito em cinqüenta.

Qualquer país minimamente comprometido com a educação tem, nas suas
universidades, o pilar que sustenta, com idéias e pesquisas, o progresso e o
desenvolvimento. E nelas que se lapidam as inteligências e se forjam os
talentos que vão alumiar a nação e traçar os destinos de seu povo.

Nação sem universidade é cabeça desprovida de cérebro, sem as
faculdades que possibilitam o conhecimento e o saber; é universo sem
estrelas, onde impera a escuridão da ignorância e do atraso; é nau sem
rumo, que jamais encontrará um porto seguro.

Desmantelar, pois, a estrutura universitária é renunciar à autonomia
tecnológica e à própria soberania nacional, colocando-se, eternamente, sob a
dependência estratégica de potências estrangeiras.

Para se ter uma idéia precisa do ensino de 3 0 grau no Brasil, nem
precisamos confrontá-lo com o do Primeiro Mundo. Basta compará-lo com o
de países da América Latina, e constataremos que a taxa de escolarização
superior entre nós é das mais baixas. Perdemos feio para a Argentina, numa
proporção de quatro por um, e até mesmo para nações como Venezuela e
Chile.

O mais triste, entretanto, é que o pouco que conseguimos construir com
trabalho árduo está sendo destruído pelo atual Governo. Não contente em
dilapidar nossa economia com atos de entreguismo explícito, ele quer acabar
também com nosso patrimônio intelectual.

Atraídos pelos salários das escolas particulares, estão batendo em retirada
de nossas universidades públicas os cérebros mais brilhantes, gente que
devotou anos à busca do conhecimento e ao ensino de gerações.

O que está acontecendo é um verdadeiro crime de lesa-páfria, pois essa
migração desmonta grupos de pesquisa armados ao longo de décadas e
desmantela o pouco de vida acadêmica que o País conseguiu produzir,
corno pondera o Reitor da USP, Prof. Jacques Marcovitch.

E exatamente esse liame de solidariedade intelectual entre as gerações
que forma a mentalidade acadêmica, peça essencial da cultura de um pais.
Com a migração que vem ocorrendo, claro está que tudo isso vai por água
abaixo.

Sem dúvida, o objetivo desse desmonte, que convém aos propósitos da
política neoliberal, é colocar o ensino superior definitivamente no terreno dos
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negócios sob o signo do lucro. Nada temos contra o lucro; entendemos,
contudo, que ele deve ficar restrito aos domínios do comércio e da indústria.
Com certeza, a boa educação não é a que dá lucro; é aquela que forma bons
cidadãos e bons profissionais.

No Brasil, as universidades públicas foram criadas a partir dos anos 30,
exatamente quando, rompendo o esquema político da oligarquia café-com-
leite, assumiu o poder o grande estadista Getúlio Vargas.

Mantidas durante muitos anos como as jóias da elite nacional, por essas
instituições passaram, excetuados os militares, que se formaram em colégios
do Exército, praticamente todos os Presidentes da República, inclusive o
atual. Não deixa de ser irônico que a maioria dos Ministros do Governo
Fernando Henrique Cardoso, entre eles o da Educação, se fizeram em
universidade pública. Agora, convertidos à ideologia neoliberal, todos eles se
empenham em desmontá-la.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é triste dizer, mas essas preciosidades
do patrimônio nacional, como tantas outras do solo pátrio, estão na iminência
de desaparecer, tragadas pela incúria de uma administração que só se
preocupa em aplicar aqui dentro o figurino proposto pelo Consenso de
Washington.

Há quase quatro anos sem reajuste e com perdas que se aproximam de
30%, os docentes de nossas universidades públicas vêm abandonando a
vida acadêmica, aposentando-se precocemente ou migrando para as
particulares, um mercado de trabalho em expansão, onde reina a política da
lucratividade.

Para se ter uma idéia dessa "diáspora de cérebros", basta lembrar que, das
mais de 50 mil vagas existentes nas universidades federais, cerca de dez mil
permanecem abertas porque os salários estão baixíssimos, e, só de janeiro
de 1994 a setembro de 1996, quase cinco mil professores pediram
aposentadoria.

Não obstante, o êxodo de profissionais de qualidade não se restringe às
nossas fronteiras.

Como denuncia a Presidente da Associação Profissional dos- Docentes da
UFMG - APUBH - em documento que me chegou às mãos, "estudantes
brasileiros de pós-graduação no exterior, que anteriormente retomavam após
a conclusão de seus estudos para trabalhar nos centros de pesquisa do Pais,
em grande parte nas universidades federais, agora permanecem em número
expressivo na Europa e na América do Norte, constituindo um êxodo
altamente qualificado e prejudicial. Basta verificar os quadros docentes das
principais universidades americanas para se comprovar essa tendência, com
vários jovens doutores desenvolvendo lá o que poderiam, em melhores
circunstâncias, estar agregando a nosso patrimônio científico e tecnológico".
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Como se vê, é crítica a situação por que passa a universidade federal

brasileira, essa venerável instituição e celeiro do saber, brutalmente atingida
pela criminosa política educacional adotada pelo Planalto. E uma crise que
prejudica sobretudo este Estado, pois é em Minas que se localiza o maior
número de unidades dessa instituição; mais ainda, porque é nelas que se
concentra a maioria de cursos de qualidade nas várias áreas do
conhecimento.

Nesse processo de desmonte, como se não bastasse o congelamento de
salários, que tem provocado o êxodo de tantos mestres ilustres, as
universidades federais vêm sofrendo com cortes de recursos na área de
pesquisas, redução do número de bolsas de mestrado e doutorado e até
mesmo restrição de material de consumo permanente.

Senhoras e senhores, é sombrio o quadro em que se encontra o ensino
público superior no Brasil, mormente em Minas Gerais.

Em greve há quase dois meses, após baldadas todas as tentativas de
diálogo, os professores exigem urna solução para a crise, que afeta milhares
de alunos em todo o Pais. Mais do que reajuste salarial (aliás, urna
promessa não cumprida pelo Governo Federal), o que se quer é que os
docentes sejam tratados com decência, respeito e dignidade.

Solidário com o movimento desses bravos heróis do ensino, que bem
traduz aspirações justas, e em nome do povo mineiro, queremos hipotecar a
eles o nosso apoio e manifestar, do alto desta tribuna, o nosso repúdio e
indignação pelo vergonhoso e criminoso sucateamento de nossas
universidades públicas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, já que falamos em greve, aproveito para
registrar - com muito espanto - a greve nacional dos fiscais de contribuições
previdenciárias. Antes de me eleger Deputado Estadual, aposentei-me como
fiscal do INSS e nunca, em toda a minha experiência, presenciei ou soube
de paralisação de fiscais.

A que ponto, senhores, chegou o Governo Fernando Henrique Cardoso! A
greve, que por sinal não é de paralisação do trabalho - os fiscais estão
trabalhando, mas naquelas atividades que não significam arrecadação, estão
trabalhando em diligências, fornecendo orientações a empresas na simples
conferência de documentações, mas com a determinação de nada arrecadar,
esta greve está sendo coordenada pela Associação Nacional de Fiscais e
pela federação que congrega sindicatos e associações de fiscais em todo o
País.

Os Fiscais de Contribuições Previdenciárias, classe a que tenho a honra de
pertencer, só no ano passado contribuíram para a elevação da arrecadação
bancária do INSS em mais de 13% acima da inflação. E alertam para os
números: no Plano Real, o custo da habitação subiu 120,44%; os aluguéis,
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218,95%; os serviços de médicos e dentistas, 112,32%; o gasto com
educação, 108,58%; além de as tarifas públicas terem sido elevadas em
103,791/o, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Tudo isso com zero por
cento de reajuste salarial; os fiscais, bem como toda a massa do
funcionalismo público federal, vêm sendo tratados com descaso. Eles, que
são os responsáveis pela saúde financeira do sistema público da
Previdência, que arrecadaram, nos últimos três anos, nada menos que
R$36.000.000.000,00, ajudando a manter em dia o pagamento de 17 milhões
de aposentadorias e pensões, estão sendo ignorados pelo Governo.

O que querem, afinal? Transformar a Previdência num negócio bilionário
para enriquecer ainda mais grandes grupos econômicos? Privatizar a
Previdência Social?

Daí as justas reivindicações que estão na pauta do dia das federações de
fiscais. Que empenhamos como nossas, que vimos desta tribuna divulgar,
procurando sensibilizar a todos quantos acompanham os rumos que vem
trilhando o governo neo-liberal, no sentido da desnacionalização de nossas
instituições, do menosprezo pelas condições de vida do povo e do
alinhamento explícito com os grandes conglomerados econômicos nacionais
e intemacionais.

Sr. Presidente, aproveitando o minuto que temos a nosso favor, quero
apresentar um projeto de lei do seguinte teor: (- Lê:)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- O 'caput' do art. 11 da Lei n° 12.735, de 31 de dezembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 11-O IPVA será recolhido anualmente, a partir do dia 15 de fevereiro,

por intermédio da rede bancária credenciada pela Secretaria do Estado da
Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou
em 3 (três) parcelas mensais consecutivas.'.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 1998.
lbrahim Jacob".
Sr. Presidente, através dos tempos, o Direito positivo sempre manteve

uma íntima relação com os fatos sociais, que constituem, na realidade, a sua
fonte material. Essa dependência da ordem jurídica das manifestações
sociais é fato comum na história do Direito. Na atualidade, o Direito escrito já
absorveu a quase totalidade das normas consuetudinárias.

O projeto de lei que determina que o IPVA seja cobrado a partir de 15 de
fevereiro de cada ano, tendo em vista os gastos de Natal, do Ano Novo, das
Férias, sob qualquer aspecto, ocupa-se em resguardar uma conduta social,
evitando o acúmulo de gastos no mesmo período. Por hábito espontâneo do
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povo, a mudança de ano é sempre um período conturbado, de muitos gastos
em razão de festas e compras. E nessa época, devido ao verão e ao período
prolongado de férias, que as famílias preferem viajar. Sendo assim, julgamos
oportuno apresentar esta proposição. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus

senhores e minhas senhoras, hoje está na pauta a Proposta de Emenda à
Constituição n° 29196, que propõe a correção de uma injustiça que sem
dúvida nenhuma clama aos céus. O profeta Malaquias, chamado o jornalista
dos ministros, escreve, no seu Capítulo II, que Deus será testemunha veloz
contra a nação que assalaria com injustiça os seus jornaleiros. Ainda no
primeiro ano de exercício do nosso mandato parlamentar, fizemos uma
proposta para que se aumentasse a verba orçamentária para que o povo de
Minas pudesse dar segurança ou amenizar o sofrimento daqueles que são
encarregados, por Deus e pelo povo, de dar segurança ao cidadão mineiro.
Naquela época, chamamos a atenção, tendo como testemunha Deus e toda
esta Casa, para o fato de que os integrantes das Policias Militar e Civil
constituíam membros de um corpo mais importante ainda que as Forças
Armadas, que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, pelo tato de que a eles
foi dada a incumbência de defender os "interna corporis", de garantir a
segurança do cidadão que vive em nosso Estado e em nosso País.
Chamávamos também a atenção para a injustiça que fazia com que essa
categoria, que deveria ter tranqüilidade, que deveria ter segurança por
constituir um órgão tão importante a fim de garantir esse sentimento à
população, não fosse segura - como o povo inseguro e intranqüilo - porque o
próprio corpo sofria desesperadamente. Citávamos o exemplo de certa
ocasião em que, ainda titular da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara Municipal desta cidade, indo almoçar perto da Câmara, chegou ao
recinto um soldado ou cabo da policia, não me lembro, e, caminhando para o
balcão, perguntou ao dono do bar quanto custava um bolinho de carne. E
depois de receber o preço, deu uma saída, consultou seu bolso e pediu um
pastel e uma média, um café com leite, isso na hora do almoçõ. Percebi que
a injustiça clamava não somente aos ouvidos de Deus, mas das autoridades
constituídas por Ele e pelo povo, para que corrigíssemos essa injustiça.
Alertamos, nesta tribuna, para o fato de que a polícia era um corpo, e um
corpo, quando sadio, tem dor. E que um dia o clamor desse corpo vituperado
pelos injustos salários poderia ressonar no Estado de Minas Gerais.

Srs. Deputados, essa ressonância aconteceu com o grito de dor dos praças
da Polícia Militar e da Polida Civil, que redundou naquele movimento tão
contestado, mas também tão defendido por políticos de nosso Estado e de
todo o País. Já no ano de 1996, entramos com a Proposta de Emenda à
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Constituição no 29, para que aos policiais fosse concedido o que lhes é de
direito, ou seja, o acréscimo de seus salários em face da situação de perigo
em que constantemente se encontram, por imposição da própria vocação e
profissão. A imprensa, especificamente o jornal de Minas", fez, na
época, uma reportagem mostrando que a policia, que cada militar ou
militante civil da polícia estava em constante situação de perigo e,
conseqüentemente, cabia-lhe por direito constitucional um acréscimo pela
situação de insalubridade ou de perigo. Srs. Deputados, eis que essa
proposta de emenda chega a este Plenário, e temos a convicção absoluta de
que tem a aprovação de todos os senhores. Queremos, nesta tribuna, neste
momento, parabenizar S. Exa. o Governador do Estado por ter mandado
uma instrução a esta Casa, pedindo e solicitando que a proposta seja
aprovada na integra. Srs. Deputados, nós compreendemos que esse
aumento ainda não é o suficiente para que nossa Nação seja classificada
como um pais realmente justo, democrático e a caminho do Primeiro Mundo.
A característica principal de uma nação de Primeiro Mundo é que o valor
mais enaltecido é o homem. Nós percebemos que em nosso País todos os
produtos são caros. A sobrevivência das classes menos favorecidas dá-se
por milagre, porque a lógica humana não consegue explicar como um pai de
família pode viver enfrentando um custo de vida tão alto como o nosso, com
salários tão vis quanto os nossos.

Sabemos que a nação toda compõe um corpo social. Um dos maiores
sociólogos deste mundo, São Paulo, escrevendo a uma nação filosófica que
apreciava a reflexão, a filosofia, a sabedoria, disse, certa feita, que unem
pelos pés não serem as mãos não significa que os pés não sejam membros
do corpo, e nem pelos ouvidos não serem os olhos não significa que os
ouvidos não sejam membros do como". Todos os membros são de suma
importância em nosso corpo. E são de tanta importância que, se um membro
sofre, todos os outros sofrem com ele. Se alguém pisa num toco de cigarro
ou se fere, ainda que no pé, o corpo inteiro padece daquela dor.

Srs. Deputados, a nossa Nação tem padecido. Muitos, por terem as suas
mentes cauterizadas pela falsa impressão de bem-estar quë nos dão as
riquezas ilusórias deste mundo, que não trazem paz, não consideram que
estão sofrendo, como membros da Nação brasileira. Há sofrimento quando
qualquer trabalhador, em qualquer função que exerça, recebe o salário de
miséria, um salário vil, que faz com que sua família ande apertada e não
tenha condições de gozar do mínimo necessário sequer para ser considerada
uma família digna, que tenha uma capacidade de compra que, ao menos,
dê-lhe condições de se classificar como uma família que tem condição de
viver bem no país em que nasceu.

Voltando-me especificamente para a área dos policiais, afirmo, sem
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nenhum medo de errar, que os salários que os nossos Estados... talvez com
raríssimas exceções de alguns, que procuraram amenizar o sofrimento da
população inteira e passaram a pagar um salário mais justo àqueles
encarregados de garantir a tranqüilidade e a segurança de toda a população
estadual.

Essa proposta de emenda constitucional vem amenizar e, sem dúvida,
trazer ao Estado de Minas uma situação de alívio, ao ver que estamos
caminhando para corrigir as falhas e os pecados sociais que pesam contra
todos nós. Sabemos que a situação de um militar, que luta constantemente
contra o crime e que sai de sua casa sem saber com certeza se voltará,
porque não pode prever o que irá acontecer na próxima esquina, é uma
situação de perigo. Conseqüentemente, esse trabalhador deveria gozar do
direito constitucional que lhe garante a lei, ou seja, o adicional de
periculosidade.

Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras, sabemos que não há
"quorum" para votar uma emenda constitucional, mas temos a esperança,
porque não dizer, a certeza de que esta Casa, por unanimidade, há de
responder ao clamor dessa categoria que tem nos escrito e que tem nos
telefonado. Hoje mesmo recebi um telefonema de um Sargento que clamava
para que este Deputado estivesse em Plenário para votar essa emenda
constitucional.

Senhores e senhoras, usei desta tribuna no prazo regimental que me
concede a Casa para repetir o que já disse de antemão, mesmo sabendo que
os senhores já sabem disso, a fim de despertar ou alimentar a esperança
que, sem dúvida, já se encontra no coração de cada policial civil e militar do
nosso Estado, que tem a consciência, a palavra e a promessa de cada um
dos membros deste corpo legislativo de que esta Casa encaminhará, para a
sanção, a S. Exa. o Governador do Estado essa proposta de emenda â
Constituição, que amenizará e nos dará condição de gloriar, ainda que com
humildade, por este Estado da inconfidência, esses servidores, dar um passo
à frente e ser um exemplo para os outros Estados de correção de falhas, de
demonstração de justiça e juizo. Agradeço a paciência - dos demais
companheiros e tenho a convicção de que, quando tivermos "quorum", essa
proposta de emenda à Constituição será aprovada por unanimidade. Muito
obrigado, meu Presidente Deputado Romeu Queiroz.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a Palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes

nas galerias e imprensa, acho que 3 minutos é tempo suficiente para o meu
pronunciamento. Lembrando os meus tempos de movimento estudantil e de
movimento sindical, vamos ser rápidos e sintéticos naquilo que queremos
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dizer. Em primeiro lugar, gostaríamos de convidar os Deputados e as
Deputadas da Casa para um debate que amanhã a Bancada do PT estará
promovendo aqui, no auditório da Assembléia, das 17 às 21 floras. Nesse
encontro estaremos debatendo a reforma do Estado, quando
aprofundaremos a discussão sobre os projetos enviados pelo Governo que
modificam e reestruturam a composição do Estado e, ao mesmo tempo,
interferem na vida dos servidores, como, por exemplo, o projeto do Governo
assinado pelo Deputado Miguel Martini, em tramitação, que trata das
organizações sociais e terceiriza serviços na área da educação e da saúde.

Por exemplo, hoje, quando a servente escolar é despedida, contrata-se
uma empresa para fazer a limpeza; quando os enfermeiros são dispensados,
contrata-se uma agência que vai contratar pessoas para fazer o serviço nos
hospitais. Ou seja, essas pessoas seriam funcionárias dessas agências e
prestariam serviço nos hospitais, como já vimos em outros Estados. Hoje
vemos os problemas que esses Estados estão enfrentando, mas Minas
Gerais está querendo adotar esse modelo.

Vamos discutir ainda por que o Governo do Estado, no momento em que
vai privatizar, envia vários projetos para a Casa privatizando as rodovias e
solicita um empréstimo de R$92.000.000,00 para aplicar em rodovia que ele
vai privatizar. Endivida-se para mexer em urna estrada que vai ser
privatizada. Arruma a estrada para entregá-la à iniciativa privada. Que
negócio é esse? Estamos interessados em debater essa questão. Assim,
gostaríamos de convidar a todos para que participem desse debate.

Hoje precisamos ser claros. Não podemos mais assistir a um Presidente da
República que, depois daquilo que está escrito para ele, faz um fechamento
falando a bobagem que ele disse. O problema não é o que ele falou, o
problema é que ele pensa exatamente aquilo.

Gostaríamos de encerrar, hoje, dia 13 de maio, quando, principalmente
nós, da comunidade negra, estamos refletindo que o dito processo de
liberdade ainda não existe, porque ainda continuamos tendo Presidentes
como Fernando Henrique, Governadores como Eduardo Azeredo, que
desprezam e arrebentam o povo, não só os negros, mas também os brancos.
Por isso, queremos, hoje, levantar a voz da liberdade de todos os brancos e
negros, a fim de que possamos ter um outro país, onde não tenhamos de
ouvir bobagens como aquelas ditas pelo Presidente da República, porque o
povo brasileiro é muito trabalhador. Quem precisa trabalhar é quem usou
aquela expressão. Muito obrigado.

2Z Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Esgotada a hora destinada a
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esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a ta 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 no 54198. Pelo
PSDB: efetivo - Deputado José Militão; suplente - Deputado Carlos Pimenta;
pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado
Jorge Hannas; pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente -
Deputado Antônio Roberto; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira;
suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar
Machado; suplente - Deputado Anivaldo Coelho. Designo. A Area de Apoio
às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na
14 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n

o
s 1.490197, do Deputado

Ronaldo Vasconcellos; 1.628198, do Deputado Francisco Ramalho; 1 .658/98,
do Deputado Glycon Terra Pinto; 1.664198, do Deputado lbrahim Jacob;
1.626198, do Deputado João Batista de Oliveira; e 1 .670/98, do Deputado
Wanderley Ávila; de Educação - aprovação, na 11a Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n

o
s 1.646 e 1.647198, do Deputado Dilzon Mello; e de

Transporte - aprovação, na 7a Reunião Ordinária, do Requerimento n°
2.570198, do Deputado Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-Se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.266197,
distribuído às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira. Inclua-se o
projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de
1990.	 -

Discussão e Votação de Pareceres	-
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei

n° 1.642198, do Deputado Tarcísio Henriques, que altera a Lei n° 12.622 de
2519197, que cria a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto.
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço verificação.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai fazer a verificação pelo

processo eletrônico.
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- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Contando com o

Presidente, há 18 Deputados. Não há, portanto, "quorum" para votação. A
Presidência a toma sem efeito e, nos termos do § 6 0 do art. 249 do
Regimento Interno, determina seja feita chamada para a recomposição de
aquowml Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada dos
Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados; há 11

Deputados em reunião nas comissões, perfazendo um total de 40
Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos, motivo
pelo qual a Presidência vai renovar a votação do parecer da Comissão de
Justiça sobre a inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.642198. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim 4 Deputados; votaram "não" 24. Foi

computada a presença do Sr. Presidente e de mais 11 Deputados em
comissões, perfazendo um total de 40 Deputados. Está ratificada a rejeição
do parecer. À Comissão de Administração Pública.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto,

solicitando seja o Projeto de Lei n° 1.733198, do Governador do Estado,
distribuído também à Comissão de Saúde. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação pelo processo eletrônico. Solicito aos Deputados que ocupem
seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados, que, somados ao Sr.

Presidente, perfazem um total de 32 Deputados presentes. Não havendo
"quorum" para votação, mas apenas para discussão das matérias constantes
na pauta, a Presidência toma sem efeito a votação do requerimento.

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

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

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os
Projetos de Lei n°5 488195 e 1 .543/97, em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de
Lei n° 1.595198, que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido à
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.461197,

do Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre a emissão de cédula de
identificação para menores de 21 anos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra,
o Deputado Wilson Pires.

O Deputado Wilson Pires - Somos favoráveis à aprovação do projeto do
ilustre Deputado, Líder do PSDB, Arnaldo Penna.

Mas gostaria, Sr. Presidente, nesta terça-feira, dia 13, de trazer a esta
Casa aquilo que toca profundamente a cidade de Teõfilo Otôni, quando ela
comemora 100 anos da extinta estrada de ferro Bahia-Minas.

Era uma terça-feira incomum para os teofilotonenses. Praticamente toda a
população da cidade estava de pé já nas primeiras horas do dia. Realmente,
nada seria a mesma coisa depois daquele 3 de maio de 1898: estava
inaugurada a Estrada de Ferro Bahia-Minas em Teõfilo Otôni.

A inauguração dessa estação foi uma grande festa: baile em clubes,
foguetório, hotéis e pensões lotados. Onze horas e trinta minutos: foi dada a
chegada da locomotiva. Teófilo Otôni estava ligada ao Oceano Atlântico com
dois dias de viagem.

Essa ferrovia assumiu um papel de grande importância para o crescimento
regional, transportando, além de café, madeira para a indústria mobiliária e
construtiva. Ao mesmo tempo era meio de transporte para a população.

Com a crise econômica, a atividade cafeeira se desarticula. Outro duro
golpe na ferrovia é o desenvolvimento da indústria automobilística
internacional. As construções da Rio-Bahia e da Estrada do Boi representam
o golpe final. Os anos 60 enterraram a agonizante ferrovia. Não se ouvem
mais os apitos, foram-se os trilhos e a velha estação. Ficou, porém, a eterna
lembrança.

E há que se dizer que realmente ficamos tristes, porque tirou-se de nossa
região uma estrada que realmente fazia o seu progresso. Eram essas as
minhas colocações.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.465197, do Deputado
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Wanderley Ávila, que dispõe sobre medidas educativas de proteção à
criança e ao adolescente contra a violência, o uso de drogas e as doenças
sexualmente transmissíveis e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina por
sua aprovação com as Emendas n°5 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2,
da Comissão de Saúde, e 3 e 4, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos
chegando a um ponto, em nosso País, em que não podemos acreditar em
nenhuma projeção e em nenhum dado que nos é trazido pela área
governamental. A maioria dos índices de projeção e de probabilidade de
análise são verdadeiros chutes dados pelos responsáveis por aquelas
respectivas áreas. Apresentei o Requerimento n° 2.475198, e não houve
"quorum" para a sua votação. Gostaria apenas de informar ao Sr. Presidente
e aos Srs. Deputados que esse requerimento é muito simples. Há um tempo,
o Presidente do INDI deu uma entrevista coletiva, que saiu em todos os
órgãos de comunicação de Minas, dizendo que, de janeiro de 1995 a
dezembro de 1997, o ll'4Dl havia feito o detalhamento e executado projetos
da ordem de US$4.000.000.000,00, que geraram 48.500 empregos. Sendo
assim, de acordo com essa nota divulgada, são esses os índices e as
projeções, mas, na minha avaliação, eles são mentirosos, inverídicos. Se
essa colocação do Presidente do INDI for verdadeira, poderemos enaltecê-
la, mesmo porque esse Presidente tem uma responsabilidade maior do que a
maioria dos mineiros, uma vez que está na linha de frente para trazer novos
investimentos para Minas Gerais. Fica bastante inadequado para ele dar
uma entrevista coletiva, divulgando dados que, no nosso entendimento, não
condizem com a verdade. Porém, o que me assusta e me deixa ainda mais
perplexo é o fato de o Poder Legislativo não ter a coragem de aprovar um
simples requerimento, solicitando apenas o detalhamento dos projetos.

Se ele diz, numa entrevista coletiva, que nesse prazo de janeiro de 1995
até dezembro de 1997, detalhou, desenvolveu e executou projetos da ordem
de US$4.000.000.000,00, que geraram praticamente 50 mil empregos, acho
que seria bom Minas toda tomar conhecimento do detalhamento desses
projetos. Quais as regiões em que esses projetos foram desenvolvidos e, se
possível, as cidades onde foram implantados, com o respectivo número de
empregos gerados por cada um deles. Então, gostaria de alertar os nobres
companheiros de que o requerimento é muito inocente, é muito razoável. No
nosso entendimento, na nossa avaliação, não tem por que o Poder
Legislativo se recusar a conhecer o detalhamento desse projeto. São essas
as minhas observações, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Esgotada a matéria em fase de discussão, a Presidência,
verificando, de plano, que persiste a falta de "quorum" para votação, solicita
à Sra. Secretária que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
de "quorum".

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam â chamada 23 Deputados. Não há

"quorum" para continuação dos trabalhos.
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 14, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 t REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Dilzon Meio, Geraldo Rezende, Francisco Ramalho e
Elmo Braz, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Navarro Vieira e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,
declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada.
Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar
processos de prestação de contas da aplicação de recursos liberados por
esta Casa a titulo de subvenção social, auxílios para despesas de capital e
transferências a municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de
2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes.
Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Erïnano Batista,
Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, verificando as
prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Abaeté Atlético Clube,
Ação Social São João Bosco, Albergue São Francisco Assis, Assistência
Social São Judas Tadeu, Associação Amigos Várzea Palma, Associação
Benef. Santo Antônio Pádua, Associação Benef. São Francisco Assis,
Associação Comun. Amparo Crianças Carentes Bairro São Bento,
Associação Comun. Bairro Porto Alegre, Associação Comun. Barro Abreu,



368
Associação Comun. Bonsucesso, Associação Comun. Desenv. Esp. Asa S.
Amigos S. S. Paraíso, Associação Comun. Desportiva Bairro Jadir Marinho
Faria, Associação Comun. Fraternidade Ipaba, Associação Comun. Irmã
Cantas, Associação Comun. José Luiz, Associação Comun. São Romão,
Associação Damas Caridade Paraguaçu, Associação Evangélica Bairro
Veneza, Associação Evangélica Nova Jerusalém, Associação Guarda Mirim
Santa Maria Suaçui, Associação Moradores Bairro Baixão, Associação
Moradores Bairro Flores, Associação Moradores Bairro Nova Esperança -
Várzea Palma, Associação Moradores Conj. Residencial Santo Inácio,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Pitangui, Associação Pequenos
Produtores Rurais Sítio, Associação Pró-Desenvolvimento Comun. Sagrado
Coração Jesus, Associação Servidores Cristãos - ACRISPU -, Associação
Solidariedade Pequenos Produtores Região Limeira, Caixa Escolar Centro
Interescolar Estadual Línguas, Caixa Escolar Dr. Fidélis Reis, Caixa Escolar
Escola Municipal Celina Soares Paiva, Caixa Escolar Escola Municipal Santa
Maria, Caixa Escolar Guimarães Rosa, Caixa Escolar Inineu Paiva, Caixa
Escolar Joubert Carvalho, Caixa Escolar Maristela Miranda, Caixa Escolar
Padre Clodomiro Mesquita Reis, Caixa Escolar Paulo Pontes, Caixa Escolar
Professor Anísio Teixeira, Caixa Escolar Professora Maria Magalhães Pinto,
Caixa Escolar Santo Antônio, Centro Comun. Pró-Morar Baixinha, Centro
Comun. Promoção Assist. Criança Carente Renata G. Silv, Clube Serviços
Amigos Curral Novo Adjacências, Conselho Comun. Desenv. Rural
Queixada, Conselho Desenv. Comun. Martinho Campos, Conselho Particular
Bom Despacho SSVP, Conselho Particular Capitólio Sociedade São Vicente
Paulo, Creche Criança Esperança, Creche Criança Feliz Bairro Industrial,
Creche Educacional Nascer Esperança, Esporte Clube Social, Ferro Velho
Esporte Clube, Grupo Amigos Criança, Grupo Oração Caminhando com
Jesus, Prefeitura Municipal Bandeira, Prefeitura Municipal Central Minas,
Prefeitura Municipal lpuiúna, Prefeitura Municipal Itamarandiba, Prefeitura
Municipal Lagoa Patos, Prefeitura Municipal Piüi, Prefeitura Municipal
Senhora Porto, Prefeitura Municipal Visconde Rio Branco, Sociedade
Musical Sr. Bom Jesus Matozinflos, União Deficientes Nova Lima,
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente - Dilzon Meio - Elmo Braz - Francisco

Ramalho - Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio -
Antônio Roberto.- Ermano Batista.
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ATA DA 66a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia trinta de abril de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Aílton Vilela e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado
Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui ao Deputado Ailton Vilela os Projetos de Lei n° 5 1.610198 e 1.506197
e ao Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei n° 1.537/97. Encerrada a ia
Parte dos trabalhos, passa-se à V Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.610198 (relator: Deputado Aílton Vilela).
Passa-se, a seguir, à discussão e à votação de matéria de deliberação
conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nOs 1.506197
(relator Deputado Aílton Vilela) e 1.537197 (relator: Deputado Ajalmar Silva).
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 maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela - Amaldo Penna.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDERA APURAÇÃO
DE DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS

GERAIS, TAIS COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS,
SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO

DE POLICIAIS COM AS DENÚNCIAS, ENTRE OUTROS DELITOS
As quinze horas e trinta minutos do dia seis de maio de miínovecentos e

; noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar
da Silveira Júnior, Antônio Roberto, Durval Angelo e Irani Barbosa
(substituindo este ao Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do

' Bloco Social Progressista), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Irani Barbosa que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Antônio Roberto requer a

g	dispensa da leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por
aprovada a ata e solicita aos Deputados que a subscrevam. Em seguida,
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passa a palavra ao Deputado Irani Barbosa, que apresenta requerimento,
solicitando seja realizada reunião da CPI na cidade de Bambui, para apurar
possíveis irregularidades na realização de bingo promovido pela Liga
Amadora Bambuiense, e sejam intimados os Srs. Paulo Irene de Faria,
Prefeito Municipal de Bambui; Aloísio de Carvalho, Presidente da Liga
Amadora Bambuiense; o Presidente da Associação João XXIII e os
contemplados com veículos no bingo realizado em Bambuí, para prestarem
depoimento a esta Comissão. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento.A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
a Dra. Magali de Carvalho, Procuradora do Estado; o Dr. Jaime Francisco
Monteiro de Barros, Delegado de Polícia da Seccional Norte, e o Sr. HaIlim
KhaliI Lebbos, que fica dispensado por esta Presidência, uma vez que o Sr.
Munir KhaIil Lebbos já foi ouvido. O Presidente tece esclarecimentos sobre
alguns pontos referentes às CPI5 e passa a ouvir o depoimento da Dra.
Magali de Carvalho, que é inquirida pelos membros da Comissão. A
Presidência suspende a reunião para que dê entrada na sala o segundo
depoente. Reabertos os trabalhos, são prestados, novamente,
esclarecimentos referentes às CPI5, e é concedida a palavra ao Dr. Jaime
Francisco Monteiro de Barros, que, após fazer seu depoimento, é inquirido
pelos membros da Comissão. Registra-se que as exposições, os
depoimentos, os questionamentos, bem como todo o conteúdo da reunião
constam, na integra, 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, 13 de maio de 1998.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Antônio Roberto - Paulo Sctiettino -

Durval Angelo.	-	 .	 -
ATA DA 2? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quinze horas do dia doze de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio,
Sebastião Costa, Ermano Batista, Marcos Helênio, João Batista de Oliveira,
membros da supracitada Comissão, e o Deputado Sebastião Helvécio.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara
abertos os trabalhos, informa que a finalidade da reunião é a apreciação da
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento
aprovado pela Comissão, o Presidente dispensa a leitura da ata, considera-a
aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A Presidência acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.741198 e designa para relator o Deputado
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Antônio Genaro. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Ermano Batista,
relator do Projeto de Lei n° 1 .733/95, solicita a distribuição de avulsos do seu
parecer, o que é deferido pela Presidência..Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1995.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio - Ermano Batista - Antônio

Júlio - Sebastião Costa - Antônio Genaro - João Batista de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
"MENSAGEM N° 266198

Senhor Presidente,
No cumprimento do dever constitucional e motivado pelo compromisso de

relatar aos representantes do povo mineiro a situação geral do Estado e as
realizações anuais, envio a essa egrégia Assembléia Legislativa mensagem
em que presto contas das ações do governo, relativas a 1997. Inaugurando
mais uma iniciativa para dar mais consistência à prestação de contas e das
ações do governo, encaminho, simultaneamente a esta Mensagem, o
Balanço Geral do Estado.

No terceiro ano de governo, seguimos firmes a determinação de consolidar
as condições para o desenvolvimento, iniciadas no primeiro ano, para
preparar Minas Gerais para os desafios do século XXI. E 1997 foi o ano em
que firmamos as bases para a criação de um Estado capaz de impulsionar o
desenvolvimento com justiça social e, ao mesmo tempo, iniciamos a colheita
dos frutos das nossas opções.

Os resultados no setor educacional, nossa maior prioridade, mostram que
Minas Gerais realiza a mais bem-sucedida e abrangente experiência
educacional do Pais, com crescente melhoria do rendimento dos alunos, das
condições de trabalho e da qualidade do ensino, reconhecida no Brasil e no
exterior por instituições como o Unicef e a Unesco. Merecem destaque,
ainda, nesse ano, o Programa de Cooperação Educacional entre Estado e
municípios e a ampliação da oferta de vagas no ensino médio. Em 1997, os
recursos destinados à educação representaram 45% das nossas receitas,

o	quase o dobro da obrigação constitucional, reafirmando claramente a opção
o
	de Minas pela educação.

Dando continuidade à consolidação do ambiente necessário ao
desenvolvimento, marcamos 1997 com investimentos em infra-estrutura de
transporte, energia, telecomunicações, melhorias urbanas e saneamento
ambiental, com destaque para as grandes obras do Prosam, da duplicação
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da Fernão Dias, num total de R$218,5 milhões, e o lançamento do Programa
Mineiro de Concessões de Rodovias.

Ao lado desses esforços de investimentos, mantivemos um consistente
trabalho de atração de projetos estratégicos, aliado a um sistemático
programa de promoção e fomento industrial. Nesses três anos de governo, já
contabilizamos quase R$13 bilhões de investimentos privados.

As sinalizações positivas de Minas Gerais para os investidores podem ser
verificadas através do nível de atividade da economia mineira, que, até o
início do quarto trimestre de 1997, estava 1,2 ponto percentual à frente do
País, em relação ao mesmo período do ano anterior. No setor industrial, na
mesma ocasião, enquanto Minas crescia 7,1%, a indústria nacional
registrava 5,5%.

No combate às desigualdades sociais, pessoais e regionais, além do
vitorioso programa da educação, houve avanços do Programa Robin Hood,
nosso mais importante instrumento de promoção do desenvolvimento
municipal e regional. Entre 1995 e 1997, enquanto o repasse da cota-parte
do ICMS teve um incremento de 24,79% no Estado, cresceu 410,12% na
região administrativa do Alto do Jequitinhonha e 278,82% na do Vale do
Jequitinhonha, por exemplo. Destacaram-se também as ações do Programa
Comunidade Solidária, Programa de Mobilização de Comunidades e
Programa Minas Joga Limpo, Jaíba 1 e Somma, que totalizaram
investimentos de R$114 milhões em saneamento ambiental, urbanização e
infra-estrutura agropecuária. A parceria com o Programa Comunidade
Solidária, em vários projetos, representou um aporte de recursos de R$100
milhões em 1997.

Complementando as ações para a garantia dos direitos constitucionais e de
cidadania, deu-se prosseguimento à implantação das políticas relativas à
saúde, de geração de emprego e renda e de segurança pública, das quais
destaco alguns indicadores do desempenho da ação governamental. Na área
da Saúde, os Consórcios Intermunicipais de Saúde envolveram 758
municípios e urna população de 10.867.092 pessoas, e o Programa Saúde
da Família, com um total de 581 equipes em 309 municípios, abrange
2.324.000 pessoas. O programa de qualificação profissional, em 1997,
treinou 160 mil trabalhadores em todo o Estado com recursos da ordem de
R$35,7 milhões. Na segurança pública, além dos investimentos em
equipamentos e frota, foram definidas as diretrizes e projetos estratégicos da
política estadual de Defesa Social.

As ações de reforma agrária desenvolvidas pelo Incra e o governo do
Estado a paritir de 1996 foram responsáveis pelo assentamento de 6 mil
famílias em 92 projetos de assentamento até 1997. Com  o início dessa
parceria, em abril de 1996, aos 36 projetos criados até então foram
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acrescentados 56 novos projetos. Os conflitos no campo foram negociados
pela Assessoria Especial para a Reforma Agrária do governo estadual, o que
resultou em um ano sem conflitos graves, como os ocorridos em outros
estados.

Durante 1997 prosseguiram os projetos de reforma do estado e o ajuste
fiscal, iniciados no primeiro ano deste governo. Além do Programa Estadual
de Concessões de Rodovias e da privatização do Credireal, acertaram-se os
termos da renegociação da dívida. No final do ano, iniciou-se a operação do
Sistema de Programação, Acompanhamento e Avaliação da Ação
Governamental (Sipag), sistema inédito no País para a gestão do gasto
público e avaliação de resultados.

Na permanente busca de contenção de despesa e aumento da receita,
manteve-se firme domínio da parcela sobre a qual o Estado tem poder de
administração. Vale ressaltar a modernização da máquina arrecadadora, o
combate à sonegação de impostos e o controle dos gastos públicos.

Foram muitas as dificuldades para todo o setor público em 1997,
especialmente para os governos estaduais. Os ajustes macroeconômicos
realizados pelo governo federal, necessários à manutenção da estabilidade
econômica atingiram diretamente os estados, penalizando-os na obtenção de
receitas e no pagamento dos juros das dividas.

O certo é que, apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor público, 1997
foi um ano positivo, com realizações decisivas para o desenvolvimento do
nosso Estado.

O harmonioso relacionamento do Poder Executivo com essa Casa, dentro
dos princípios da autonomia e independência dos poderes, eu enfatizo como
decisivo para os resultados do desempenho da ação governamental na
busca de uma Minas Gerais mais rica e justa.

Agradeço a Vossa Excelência e aos senhores deputados a cooperação, a
solidariedade e o clima de respeito que pudemos estabelecer.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado."
As Essencialidades do Balanço Geral do Estado Relativo ao Exercício de

1997 foram publicadas na edição de 1415198.	 -
* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.690198
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar de utilidade pública a Banda Filarmônica Edmundo Araújo, com
sede no Município de Monte Azul.

Nos termos regimentais, a proposição foi apreciada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucional idade e legalidade na forma apresentada.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar o projeto, atendo-se aos
lindes de sua competência.

Fundamentação
A Banda Filarmônica Edmundo Araújo é organização civil que promove

festas religiosas e folclóricas, reuniões e eventos de caráter social, cultural e
cívico.

Saliente-se que a agremiação tem o mérito de resgatar a beleza singela
das manifestações da cultura popular, tão cara aos nossos municípios do
interior.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.690198

na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Marco Régis, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.692198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei n° 1.692/98 visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião da
Vertente Ocidental do Caparaó - AMOC -, com sede no Município de
Caratinga.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, dc o ali. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7196, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade objeto do projeto de lei em questão
tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.692198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.693/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja
Simbólica Fraternidade e Justiça de Curvelo, com sede no Município de
Curvelo.

Após publicado, foi o projeto distribuído a esta Comissão, a quem compete,
nos termos do art. 102, III, 'a', do Regimento Interno, apreciar a matéria
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, a loja maçônica em

referência encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, cumprindo
suas finalidades estatutárias e tendo por Diretores pessoas de reconhecida
idoneidade, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos pela Lei n° 3.373, de
12/5/65, alterada pela Lei n° 12.240, de 5/7196, para a declaração de
utilidade pública de entidades.

No entanto, oferecemos emenda à proposição com o objetivo de fazer
constar no texto do art. 1 0 a correta denominação da entidade, o que será
efetivado na parte final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.693198 em turno único, com a
Emenda n° 1, nos termos seguintes.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja

Simbólica Fraternidade e Justiça de Curvelo, com sede no Município de
Curvelo.".

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio Júlio

- Antônio Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

30/98	 -
Comissão de Constituição e Justiça	-

Relatório
De autoria da comissão parlamentar de inquérito responsável por apurar

diversas denúncias que envolvem o sistema penitenciário do Estado, o
'	projeto de lei complementar em epígrafe visa a alterar a Lei Estadual n°

5.406, de 1969, que dispõe sobre a lei orgânica da Polícia Civil.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 1413198, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.
Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto quanto aos aspectos de

•juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.
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Fundamentação

A proposição de lei em estudo foi fruto de exaustivo trabalho da CPI, que,
em 90 dias, ouviu várias pessoas, entre elas autoridades responsáveis pelo
sistema penitenciário, representantes da sociedade civil e detentos. Como
conclusão, percebeu-se que deveria ser alterada a lei orgânica da Polícia
Civil, como passo importante para sanar os problemas nas penitenciárias.

Buscando-se na Constituição do Estado as regras pertinentes à
competência para desencadear processo legislativo dessa natureza, verifica-
se, do disposto na alínea "1 do inciso III do art. 66, que é competência
privativa do Governador do Estado apresentar proposição que trate da
organização da Polícia Civil,

Cumpre acrescentar que a iniciativa reservada das leis que tratam do
regime jurídico dos servidores públicos se revela, enquanto prerrogativa
conferida pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo, projeção
específica do principio da separação de Poderes, conforme entendimento
pacífico do Supremo Tribunal Federal, expresso, por exemplo, na ADIN n°
248.

Todavia, nos termos do art. 70, § 2 0, da Carta Estadual, a sanção do
Governador do Estado poderá sanear o vício mencionado. Cumpre, neste
ponto, esclarecer que o Supremo Tribunal Federal entende que a sanção
supre o vício de iniciativa, desde que não haja aumento de despesa (ADIN5
n°5 248 e 1.070, Representação n° 1.099 e Recurso Extraordinário no
119.103), o que não ocorre na proposição em pauta.

Sendo assim, em vista da possibilidade de que seja sanado o vício em
questão pelo Governador do Estado, a sua ocorrência não constitui obstáculo
intransponível à tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei Complementar no 30198.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Sebastião

Costa - Marcos Helênio - Ermano Batista - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.614/98

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em
epígrafe visa a alterar a Lei n° 12.708, de 29/12197, que dispõe sobre o
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -,
acrescentando o § 2 0 ao art. 23, passando seu parágrafo único a § 1 0 , e dá
outras providências.
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Publicada no 'Diário do Legislativo" de 2712198, a matéria foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a proposição recebeu
parecer concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade no
dia 1014198.

Cabe, agora, a esta Comissão examinar o projeto no limite de sua
competência.

Fundamentação
Por meio da alteração do dispositivo em questão, pretende-se ampliar o

incentivo previsto no art. 23 da Lei n° 12.708, de 1997, que concede de 4% a
30% de desconto no ICMS devido, correspondente ao número de
empregados regularmente contratados, mediante a aplicação em dobro dos
percentuais, na hipótese de a contratação recair sobre pessoa portadora de
deficiência.

O art. 179 da Constituição Federal determina que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os municípios deverão dispensar às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciánas e creditícias, ou pela eliminação
ou redução destas por meio de lei.

O art. 224, § 1 0 , III, da Constituição Estadual, dispõe que incumbe ao poder
público estimular a empresa, mediante a adoção de mecanismos, inclusive
incentivos fiscais, a absorver a mão-de-obra de portador de deficiência.

Em face da forma federativa do Estado brasileiro, da repartição dos
tributos e da autonomia dos entes federados, há de se concluir que cabe a
cada unidade federada disciplinar essa matéria com liberdade, no âmbito de
sua competência, desde que não se frustre a orientação constitucional do
tratamento favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno
porte.

Como demonstrado por toda a legislação a favor da matéria, não há o que
se discutir sobre a justeza da proposição em pauta. O Estado precisa e deve
prover os meios com que os deficientes, seres humanos marginalizados e
com direitos iguais garantidos pela Carta Magna, possam sobreviver, labutar
pelo próprio sustento e se sentir úteis e capazes de exercer atividades
compatíveis com sua deficiência. O incentivo que se pretende dar com a
alteração do art. 23 da Lei n° 12.708, de 1997, é mais uma forma de o
Estado prestar sua obrigação constitucional de apoiar e assistir o portador de
deficiência para sua integração na sociedade. Por outro lado, a redução da
carga tributária é incentivo para que as empresas de pequeno porte e as
microempresas tenham em seus quadros portadores de deficiência,
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realizando verdadeira parceria para desenvolvimento das empresas e do
Estado, enquanto órgão arrecadador, e para benefício dos deficientes físicos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no

1.614197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1995.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Piau, relator - Tarcísio Henriques.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.312197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Haroldo da Silva
Mendes n° 836, com sede no Município de Guarará.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, compete agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Cumpre-nos, portanto, elaborar a redação do vencido, que segue em
anexo e é parte deste parecer.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto,

entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade pública a
entidade mencionada, tendo em vista a relevância de seus trabalhos de
natureza filantrópica em prol dos segmentos carentes de Guarará.

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

1.312197 no 20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Saladas Comissões, 13 de maio de 1998.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.312/97

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Haroldo da Silva Mendes n°
836, com sede no Município de Guarará.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Haroldo da

Silva Mendes n°836, com sede no Município de Guarará.
AU. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AU. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.484197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
0 projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, visa a declarar
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de utilidade pública a Federação Mineira de Judô - FMJ -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. Cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Cumpre-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O objetivo da referida entidade é social e educativo. Assim, promove o

judô tanto para difundir o civismo e a cultura física quanto para promover o
encontro das pessoas por meio do trabalho em equipe e da realização de
competições e campeonatos.

Dessa forma, é justo que seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.484197
na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1995.
Marco Régis, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.484/97

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Judô - FMJ -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Judô -

FMJ -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 373a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1415198
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 13 Fase (Expediente): Ata
- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
no 1.752/98 - Requerimento n° 2.595195 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte e de Administração Pública e dos Deputados Irani
Barbosa, Arnaldo Penna, Miguel Martini, Wanderley Ávila (2), Gil Pereira e
Mauri Torres - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Anderson Adauto; rejeição;
verificação de votação; inexistência de quorum" para a continuação dos
trabalhos; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Maria OUvia - Adelrno

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Braga - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Tarcísio Henriques - Wandertey Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14ti14min, a lista de

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

ia Parte
.ja Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secretária, nas funções de 2 0- Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
r 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 e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.752198

Proíbe a destinação de verbas públicas para veiculação de propaganda
institucional quando ocorrer atraso na quitação da folha de pagamento do
pessoal da administração direta e indireta do Estado e na quitação de débitos
junto aos fornecedores do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica proibida a destinação de verbas públicas para a veiculação de

propaganda institucional quando ocorrer atraso na quitação da folha de
pagamento do pessoal da administração direta e indireta do Estado e na
quitação de débitos junto aos fornecedores do Estado.

§ 1 0 - Considera-se atraso na quitação da folha de pagamento do pessoal
da administração direta e indireta do Estado o não-pagamento dos salários
até o 50 (quinto) dia útil do mês subseqüente ao mês trabalhado.

§ 20 - Considera-se atraso de pagamento de fornecedores o não-
pagamento da divida até 30 (trinta) dias após seu vencimento.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: O Govemo de Minas Gerais tem despendido vultosas somas

em campanhas publicitárias executadas nas melhores empresas de
propaganda do nosso Estado.

Tais campanhas têm por objetivo a divulgação de obras que, em sua
maioria, são realizadas com recursos provenientes da União ou oriundos de
empréstimos feitos junto a Bancos nacionais ou internacionais.

Fomos informados de que as viagens que o Governador faz a diferentes
países, com o intuito de buscar novos investimentos para Minis Gerais, são
antecedidas pela veiculação, na imprensa de cada um deles, de extensa
propaganda informativa.

Por outro lado, todos nós sabemos que inúmeros servidores públicos estão
recebendo seus vencimentos após o 200 dia do mês subseqüente ao mês
trabalhado. Temos conhecimento, também, de que muitas empresas estão
falindo ou entrando em concordata porque vendem mercadorias ou prestam
serviços ao Estado e não recebem na data convencionada.

Nos dias atuais, as licitações públicas para a aquisição de bens e serviços
promovidas pela administração direta e indireta do Estado já não despertam,
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entre as empresas mineiras, o interesse que existia anteriormente, pois
contratos de fornecimento assinados com tais órgãos não passam de
contratos de risco, uma vez que o Governo de Minas não repassa as verbas
na data aprazada.

Não se justifica, diante de um quadro como esse que acabamos de expor,
que o Estado continue a gastar tanto com publicidade e que, ao mesmo
tempo, continue a cumprir com atraso seus compromissos, afastando das
concorrências públicas empresas sólidas e sérias, que não querem correr o
risco de não receber. Inadmissível também é sacrificar ainda mais o servidor
público, atrasando o pagamento de seus salários.

Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

REQUERIMENTO
N° 2.595198, das Comissão de Política Agropecuária e de Direitos

Humanos, solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IMA com
vistas a que apresente às Comissões de Política Agropecuária e de Direitos
Humanos cópias das notas fiscais das vacinas adquiridas pelo proprietário da
Fazenda Cedro, no Município de Coromandel, entre junho de 1996 e junho
de 1997. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Transporte e de Administração Pública e dos Deputados Irani Barbosa,
Arnaldo Penna, Wanderley AvOs (2), Gil Pereira e Mauri Torres.

r Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Balanço Geral do Estado relativo

a 1997 e o parecer prévio do Tribunal de Contas foram publicados, em sua
essencialidade, no "Diário do Legislativo" de hoje, dia 1415198, e serão
distribuídos em avulso aos Deputados amanhã, dia 1515198. A Presidência
informa, ainda, que o prazo de dez dias para requerimento de informações
ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas será contado a partir de
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segunda-feira, dia 18/5/98, encerrando-se na quarta-feira, dia 2715198.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na 92 a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.405197, do
Deputado Paulo Piau; de Transportes - aprovação, na 8 a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos n°s 2.589196, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e
2.590198, do Deputado José Henrique; e pelos Deputados Irani Barbosa -
informando que irá se ausentar do País no período de 13 a 2515198; Arnaldo
Penna - informando que irá se ausentar do País no período de 15 a 1615198;
e Miguel Martini - informando que irá se ausentar do País no período de 14 a
1815198 (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.733198, do Governador do Estado, também
distribuído â Comissão de Saúde. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A fim de que se proceda à verificação de

votação, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se á verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 13 Deputados. Não há, portanto,

'quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. A Presidência toma sem
efeito a votação.

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

Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 15, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EQUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-

As nove horas e trinta minutos do dia seis de maio de mil novecentos e
inoventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, Gilmar Machado, Marco Régis e Anderson Adauto, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a requerimento do Deputado Gilmar Machado, a qual
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado
Gilmar Machado lê o Oficio n° 976198, da Profa. Maria Beatriz Morais
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Correa, Diretora da Superintendência Executiva do Conselho Estadual de
Educação, que, por ordem do seu Presidente, encaminha o relatório do
grupo de trabalho instituído pela Lei n° 12.766, de 1998. O Presidente passa
a designar os relatores dos Projetos de Lei n°s 1.312197 e 1.637198
(Deputado Gilmar Machado); 1.484197, 1.659 e 1.690198 (Deputado Marco
Régis); 1.617 e 1.646198 (Deputado José Henrique); e 1.647198 (Deputado
Sebastião Navarro Vieira). Esgotada a matéria destinada à 10 Parte da
reunião, o Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia, compeendendo a
discussão e a votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário.
Devido à ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto
de Lei n° 1.462197, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Gilmar
Machado, que emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
proposição na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o
Presidente registra a presença do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e
passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de matéria de deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente
determina seja retirado da pauta o Projeto de Lei n° 1.503197, para
cumprimento do disposto no art. 285 do Regimento Interno. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, em 20 turno, os Projetos de Lei n°s
836196 e 1.439197 (relator. Deputado Gilmar Machado); 1.455197 (relator:
Deputado Marco Régis); 1.456197, na forma do vencido em ? turno (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.468197 (relator: Deputado José
Henrique); em turno único, os Projetos de Lei n°s 1.538 e 1.589197, este com
a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
Gilmar Machado); e 1.612197 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira).
Após, o Presidente submete a votação os Requerimentos n°s 2.558 e
2.559198, que são aprovados. Esgotada a 2a Fase, o Presidente passa
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento
do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja realizada reunião conjunta
desta Comissão com a de Política Agropecuária e Agroindu!ftrial, para se
ouvir a palestra da Dra. Mitzi Brandão sobre o tema "As Novas Fronteiras da
Produtividade no Cerrado Mineiro", bem como conste o nome da Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia na placa comemorativa que será
entregue à palestrante. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - José Henrique.
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ATA DA 1 lREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAÇÃO
DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dez horas e dez minutos do dia seis de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo
Coelho, Raul Lima Neto, Wilson Pires e Wanderley Ávila (substituindo este
ao Deputado José Militão, por indicação da Liderança do Bloco Social),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência solicita ao Deputado Raul Lima Neto que faça a
leitura de correspondência dos Srs. Rubens Barroso, advogado do Sr. Chang
Ya Ching, em que justifica a ausência do seu cliente na reunião; Nilo
Augusto, em que justifica a ausência dos Srs. Roberto Gonçalves Millah e
Stravos Panagiote Papadopoulos; e Celso Luiz Garcia, Chefe do 30 Distrito
do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, em que indica o
Sr. Emílio Garibaldi, engenheiro de minas, para acompanhar a Comissão na
visita a Diamantina, em 715198. O Presidente faz pronunciamento a respeito
dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão e, em seguida, esclarece que a
finalidade desta reunião é ouvir o depoimento dos Srs. Roberto Gonçalves
Millah, Stravos Panagiote Papadopoulos, Chang Ya Ching e Antônio Celso
Cipriani, sócios da Alexandrita Mineração Ltda.; e dos Srs. Marcos Boihetti
Hartmann e Viviane Albertino Santos. O Presidente convida a compor a
Mesa dos trabalhos os Srs. Antônio Celso Cipriani, Marcos Borghetti
Hartmann e Viviane Albertino Santos, presta esclarecimentos a respeito do
funcionamento das comissões parlamentares de inquérito e passa a palavra
ao Sr. Antônio Celso Cipriarii para o seu pronunciamento inicial. A seguir, o
depoente é inquirido pelos Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo Coelho.
Encerrada a participação do Sr. Antônio Celso Cipriani, aPresidência
agradece a sua colaboração. Antes de sair, o depoente entrega documentos
ao Presidente, que os recebe e determina que sejam juntados aos autos. A
Presidência passa, então, a palavra ao Sr. Marcos Borghetti Hartmann, que
faz suas considerações iniciais e, logo após, é inquirido pelos Deputados
Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho e Wilson Pires. Encerrada a sua
participação, a Presidência agradece-lhe a colaboração. Logo após, concede
a palavra à Sra. Viviane Albertino Santos, que faz suas considerações
iniciais e responde aos questionamentos dos Deputados Raul Lima Neto e
Anivaldo Coelho. O Presidente agradece a sua colaboração. A seguir, indaga
se há algúma proposição a ser apresentada. 0 Deputado Raul Lima Neto,
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com a palavra, apresenta cinco requerimentos com as seguintes solicitações:
seja ouvido nesta reunião o Sr. Robson Caio de Andrade, Presidente da
Associação dos Corretores do Comércio de Pedras Preciosas e
Semipreciosas de Teófilo Otôni; seja convidado para depor nesta CPI o Sr.
Salvador Moreira Gomes, Presidente da Cooperativa dos Garimpeiros dos
Três Vales - COOPERVALE -; seja quebrado o sigilo bancário dos Srs.
Marcos Borghetti Hartmann, Maurício Marques Silveira, Ivete Marques
Silveira, Alcides Rogério S. Branco, José Wilson Coelho, Viviane Albertino
Santos, Marcelo J. Santos, Victor S. T, H. S. Sião Rim Fa, Leandro Santos,
Valmir Cláudio da Cruz, Mark Bosly e Geraldo Antônio Cunha e das
empresas Mineração Rio Novo, CIDAMA e CIDAM; sejam convidados a
prestar esclarecimentos a esta Comissão os Srs. Valmir Cláudio da Cruz e
Geraldo Antônio Cunha; e que a Comissão passe a se reunir duas vezes por
semana para que se possam concluir os trabalhos dentro do prazo.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. A Presidência convida para participar da reunião o Sr. Robson
Caio de Andrade, conforme requerimento aprovado, e passa-lhe a palavra. O
convidado faz sua exposição e, em seguida, responde a questionamentos
dos Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho e Wilson Pires. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação do Sr. Robson
Caio de Andrade pelos subsídios prestados, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a viagem à
Mineração Rio Novo e a um garimpo de Diamantina, em 715196, e para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - Ambrósio Pinto - Wilson

Pires - Wanderley Ávila.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.704198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.704198, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, visa
a declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Bairro
Saudade, com sede no Município de Itabirito.

Publicada em 1514198, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 156, c/c o art. 102, III, nau, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A cilada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,
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tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição de que trata atende aos requisitos
constantes nas leis que disciplinam o processo declaratório de utilidade
pública.

Estamos apresentando emenda somente para acrescentar o nome do
município ao art. l°do projeto de lei.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.704195 com a
Emenda n° 1, apresentada a seguir.

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

Comunitário do Bairro Saudade, com sede no Município de Itabirito.".
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - João Batista de

Oliveira - Antônio Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.719198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.719/98, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de
utilidade pública a Assistência Social São Judas Tadeu - ASSJT -, com sede
no Município de Uberaba.

Publicada em 3014198, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública. Apresentamos
emenda somente para acrescentar a sigla - ASSJT - ao nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.719198 com a
Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. ? - Fica declarada de utilidade pública a Assistência Social São
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Judas Tadeu - ASSJT - t com sede no Município de Uberaba.".

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.721198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.721198, do Deputado Péricles Ferreira, visa a
declarar de utilidade pública o Lar-Creche Pingo de Gente - LCPG -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 3014198, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, dc o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, o Lar-Creche Pingo de Gente é

pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de dois anos, e os
membros de sua diretoria são pessoas idôneas, não remuneradas pelos
cargos que exercem.

A entidade encontra-se, portanto, em perfeita consonância com os
requisitos contidos na Lei n° 12.240, de 5)7196, que disciplina a concessão do
título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.721198 na forma original.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tafflüinio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio -

Marcos Helênio - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.722/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Timothy Hugh Famer, com
sede no Município de Uberlândia.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no ai. 188, c/c o ai. 102, (II, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a

declaração de utilidade pública.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se que a

entidade em questão cumpre as exigências contidas na citada lei.
Assim sendo, nada impede a tramitação do processo declaratório que
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submetemos a esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.722198 como apresentado
originalmente.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1996.
Hehj Tarqüinio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio -

Marcos Helênio - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.724195

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Igreja Pentecostal
Novo Céu e Nova Terra, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão
colegiado, a quem compete, nos termos regimentais, proceder ao exame
preliminar da matéria, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
As normas para que as sociedades civis, as associações e as fundações

constituídas ou em funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade
pública estão contidas na Lei n° 3.373, de 1215165.

De acordo com o art. 1 0 dessa lei, com a redação dada pela Lei n° 12.240,
de 517196, a entidade pleiteadora do título deve ter personalidade jurídica,
estar em funcionamento há mais de dois anos, não remunerar os cargos de
sua direção e ter como Diretores pessoas idôneas.

Examinando-se a documentação que instrui o processo, verifica-se o
cumprimento de tais requisitos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.724195 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1995.	 -
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Antônio Júlio - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.726198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-Global do
Alto Bonito Defensora das Crianças Desamparadas, do Adolescente, das
Mulheres Solteiras e dos Velhos da Vila Nossa Senhora Aparecida de São
Lucas, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A proposição foi publicada, e agora, nos termos regimentais, compete a

este órgão colegiado apreciá-la preliminarmente quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Constituída em 1995, na forma de sociedade civil com personalidade

jurídica, a Associação em tela desenvolve atividades de caráter filantrópico.
Convém ressaltar, ainda, que os membros de sua diretoria, de reconhecida

idoneidade, não são remunerados pelo exercício dos cargos que ocupam.
Constata-se, portanto, o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei

n° 12.240, de 517196, para que entidades possam ser declaradas de utilidade
pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela jutidicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.726198 na forma originária.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helênio - João

Batista de Oliveira - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°765/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em epígrafe visa
a declarar de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais Casa do
Caminho, com sede no Município de Araxá.

Publicada em 2514196, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos regimentais.

Fundamentação
Fundada em maio de 1987, a entidade em questão tem personalidade

jurídica, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de
suas funções.

Dessa forma, satisfaz as condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de
5/7/96, conforme comprovam os documentos anexados ao processo, razão
pela qual está habilitada ao título declaratório ora proposto.

Conclusão
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 765196 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.485/97

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a transferir o domínio
de imóvel urbano de propriedade do Estado ao patrimônio do Município de
Divinópolis.

Após sua publicação, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado, a
quem compete, nos termos regimentais, proceder ao exame preliminar da
matéria, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
Conforme se depreende do art. 61, XIV, da Constituição mineira, a matéria

de que trata a proposição está sujeita ao exame e à deliberação do Poder
Legislativo, já que diz respeito a bem de domínio público.

De acordo com o Livro de Transcrições das Transmissões 3-AT, a fís. 271,
sob o n° de ordem 44.978, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Divinópolis, em 23110174 a Prefeitura Municipal de Divinópolis doou ao
Estado um imóvel urbano constituído por um terreno com área de 1.800M2 e
dois prédios, nos quais seriam instaladas cadeia, escola pública e a Câmara
Municipal.

O destinatário deu fiel cumprimento à destinação prevista no instrumento
de doação, até que, em 14/7195, atendendo ao interesse pronunciado pelo
Prefeito Municipal e em conformidade com a Resolução da Câmara
Municipal n° CM-029195, firmou com a Prefeitura contrato administrativo de
autorização de uso especial de parte do imóvel, correspondente ao prédio de
13,95m por 11,00m, pelo prazo de dois anos contados da data de assinatura
do contrato, a fim de que ele fosse utilizado pela usuária, em especial, a
Câmara Municipal e outros órgãos prestadores de serviços públicos.

Ocorre que, expirado o prazo do contrato e diante da necessidade de
futuras, repetidas e incertas renovações contratuais, as autoridades
municipais pleiteiam agora o retomo de parte do citado imóvel ao domínio do
município, para abrigo do Poder Legislativo local.

Diante do confronto da documentação que instrui o processo com o texto
do projeto de lei, cumpre-nos ajustá-lo aos fatos ocorridos, bem como aos
verdadeiros contornos do imóvel do qual se pretende transferir o domínio,
conforme passamos a demonstrar.

O primeiro ajuste diz respeito à modalidade de alienação do imóvel, a qual
melhor se adapta, no nosso entendimento, à doação, pois, conforme dito
anteriormente, o Estado atendeu à cláusula estipuladora da destinação e,
além do mais, celebrou o mencionado contrato em restrita atenção ao
interesse do Prefeito Municipal.

A outra alteração refere-se à imprescindível necessidade de exatidão dos
dados definidores do imóvel objeto da proposição. 0 fato é que o croqui que
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nos foi remetido pela Presidência da Câmara Municipal, em atendimento à
solicitação deste relator, estabelece contornos do imóvel diversos daqueles
constantes no projeto.

De outra parte, reportando-nos ao art. 17 da Lei n° 8.666, de 2116193. que
institui normas para licitações e contratos da administração pública em todas
as esferas dos Poderes, verificamos que a alienação de bens da
administração pública está subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado e, em se tratando de doação, no instrumento
fomializador do ato deverão constar obrigatoriamente os encargos.

Diante dessas observações, impõe-se-nos oferecer ao projeto o
Substitutivo n° 1, que o toma inteiramente adequado aos fatos e às
imposições legais, o qual será formalizado ao final deste parecer..

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.465197 na forma do Substitutivo n o i,
nos termos seguintes.

SUBSTITUTIVO N°1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis o imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno
retangular, situado na Rua São Paulo, com área de 1.470,00m2 (mil
quatrocentos e setenta metros quadrados), tendo 49,00m de lado e 30,00m
de frente, contados a partir de 60,00m da Av. 1 0 de Junho, registrado sob o
n° 44.978, a fis. 271 do livro AT, no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - A alienação'do imóvel descrito neste artigo condiciona-
se à sua utilização pela Câmara Municipal de Divinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ermano Batista - João

Batista de Oliveira - Marcos Helênio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.640196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre procedimentos preventivos relativos a obras de arte na
construção civil e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo" de 1913198, a matéria foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,
nos termos regimentais.

Compete a esta Comissão examinar os aspectos jurídicos, constitucionais
e legais da proposição.

Fundamentação
O projeto em exame define os procedimentos preventivos referentes a

obras de arte na construção civil e as condições de sua realização. Nesse
sentido, as obras de arte pertencentes ao Estado pontes, viadutos, túneis,
passagens inferiores, pontilhões, passagens subterrâneas para pedestres e
passarelas - deverão ser objeto de vistoria técnica de rotina, para
averiguação do estado de conservação, e de vistoria técnica especial. Esta
última será feita periodicamente, no mínimo, uma vez a cada sete anos e
quando, no relatório de vistoria técnica de rotina, for constatada na obra
anomalia classificada como de risco.

Outrossim, a proposição cria, no art. 90, a Comissão Estadual de Vigilância
das Obras de Arte na Construção Civil, composta de 11 membros, com a
finalidade de implantar a política de procedimentos preventivos para obras
de arte na construção civil.

Com efeito, a matéria versa sobre bens do Estado, particularmente sobre
bens públicos de uso comum do povo, em conformidade com o art. 66, 1, do
Código Civil.

A Constituição do Estado estabelece, no art. 61, XIV, que cabe à
Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, em especial sobre bens do domínio público.

A seu turno, os § 3°a 50 do art. 13 preceituam que os bens do patrimônio
estadual, inclusive os das autarquias e das fundações públicas, devem ser
cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as
edificações de interesse administrativo, garantido o acesso da população a
essas informações.

Quanto à iniciativa legislativa, cabem duas observações. No tocante à
regulamentação dos bens públicos tal como concebida na proposição, não
vislumbramos óbice, uma vez que essa matéria não está elencada entre
aquelas de iniciativa privativa do art. 66 da Constituição do Estado.
Entretanto, no que diz respeito à criação da mencionada comissão,
entendemos que a medida não encontra o devido respaldo constitucional.
Por força do citado art. 66 e do art. 90, cabe privativamente ao Governador
do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo e iniciar o processo legislativo para o fim de criação,
estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade
da administração indireta.
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Assim sendo, estamos propondo, na conclusão deste parecer, a Emenda n°
para sanar tal vício, e as Emendas n°5 2 e 3, para aprimorar o projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.640198 com as Emendas n°5 1 a 3, a
seguir redigidas.

EMENDA N°1
Suprima-se o art. 99.

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso IV do § 2 0do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3	-	 ..................................
§ 20 - ......................................................................
IV - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço prestado.".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 20 do art. 50 a seguinte redação:
"Art. S	- .............................................................
§ 20 - O laudo técnico de vistoria será realizado por profissional legalmente

habilitado.".
Sala das Comissões, 13 de maio de 1995.
Hely Tarqüínio, Presidente. - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro -

Ermano Batista - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.662196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, autoriza o
Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Tiros.

Publicada em 2613198, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa vem prover a autorização legislativa para que o Estado aliene

bem imóvel público, segundo a determinação contida no art. 18 da Carta
mineira. Atende, ainda, aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei
Federal n° 8.668, de 2117193, e pelo art. 16 da Lei n° 9.444, de 15111167.
Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da doação de
imóvel do Estado depende, também, da existência de interesse público no
negócio jurídico a ser realizado, de avaliação prévia e de licitação. Ademais,
o bem não pode estar destinado ao uso comum do povo nem atendendo a
finalidade administrativa especial. Para o exame a cargo desta Comissão,
entendemos ser necessário averiguar se houve o cumprimento desses
requisitos no caso em tela.
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O imóvel abjeto da proposição é parte de um terreno com área de

14.400m2, que foi doado ao Estado pelo Município de Tiros, a fim de que, no
local, funcionasse uma escola estadual. Efetivamente, numa parte do
imóvel, com área de 7.200m 2, foi instalada uma escota; entretanto, a outra
parte permaneceu ociosa.

A Secretaria de Estado da Educação, a que o bem está afeto, consultada a
respeito, concluiu pela conveniência e oportunidade da transferência do
imóvel ao domínio do antigo doador.

Com relação ao interesse público, que, necessariamente, deve envolver a
operação com bens públicos, acreditamos ter sido satisfeito, pois, uma vez
transferido o bem ao município, este construirá, no local, um ginásio
poliesportivo, proporcionando mais urna opção de lazer para a comunidade
local.

Quanto à avaliação, não nos cabe observar senão que há de ser realizada
pelo órgão competente do Poder Executivo.

Assim sendo, o projeto de lei em tela atende às exigências da legislação
em vigor, não havendo óbice à pretendida autorização legal para que se
efetive a alienação do imóvel.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.662198 com a
Emenda n° 1 a seguir apresentada.

EMENDA N°1
Suprima-se o art. 20.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro - João

Batista de Oliveira - Ermano Batista - Sebastião Costa - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.673/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de le em epígrafe
dispõe sobre o pagamento da remuneração dos servidores públicos e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo em 214198, a proposição foi distribuída
às comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico-
constitucionais relativos ao projeto, com fundamento nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição visa a estabelecer que o pagamento da remuneração do
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servidor público de órgão, autarquia ou fundação será efetuado até o 5 0 dia
útil de cada mês e que, se ocorrer atraso, o Estado deverá compensar o
servidor, financeiramente, na folha do mês subseqüente ao atraso, mediante
pagamento de percentual da remuneração correspondente a 1130 do valor da
Taxa Referencial do mês, multiplicado pelo número de dias de atraso.
Estabelece, ainda, que, se o atraso exceder a 48 horas, o órgão, a autarquia
ou a fundação pagará ao servidor um abono de 5% do valor de sua
remuneração, além da compensação financeira referida.

As matérias pertinentes a servidores públicos da administração direta,
autárquica e fundacional submetem-se à apreciação do Poder Legislativo,
por expressa determinação constitucional, "ex vi" do art. 61, IX, da
Constituição Estadual. Ademais, o princípio da legalidade subordina toda a
atividade administrativa à lei, estando, pois, a matéria em apreço, nesse
aspecto, em conformidade com o processo legislativo estabelecido pela
Constituição.

Já o art. 66, III, "e", da Constituição Estadual atribuiu ao Governador do
Estado a iniciativa privativa de projeto de lei que disponha sobre o regime
jurídico de servidores, que consubstancia os critérios de auferimento de
direitos e vantagens, de retribuição pecuniária, de sujeição a deveres, entre
outros. Por outro lado, cumpre observar que essa mesma Carta estabelece,
nos termos do seu art. 70, § 2 0, que a sanção expressa ou tácita do
Governador do Estado supre o vício de iniciativa do Poder Executivo no
processo legislativo.

Impõe ressaltar que, transformada em lei, a proposição só acarretará
despesa se não for cumprido o disposto em seu art. 1 0, "caput".

Todavia, no tocante à compensação financeira estabelecida pela
proposição, apresentamos ao final a Emenda n° 1, propondo nova redação
para o § 1 0 do art. 1 0, com o objetivo de adequá-lo às normas estabelecidas
pela Lei Federal n° 9.026, de 2916195, que dispõe sobre o Plano Real, o
Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão
do real e os critérios para conversão das obrigações para o real e dá outras
providências.

Com efeito, nos termos do art. 27, "caput", da referida lei, a correção, em
virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão
monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1 017194, inclusive,
somente poderá dar-se pela variação do Índice de Preços ao Consumidor,
Série r-PC-r, e, conforme dispõe o § 50 desse artigo, a Taxa Referencial - TR
- somente poderá ser utilizada nas operações realizadas nos mercados de
capitalização e de futuros.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão
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Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do

Projeto de Lei n° 1.673198 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Dê-se ao § 1 0 do art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 ° - ......................................................
§ 1° - O atraso no pagamento obriga o órgão, a autarquia ou a fundação a

compensar financeiramente o servidor, mediante pagamento, na folha do
mês subseqüente, de percentual correspondente a 1130 (um trinta avos) do
Índice de Preços ao Consumidor - ]PC - multiplicado pelo número de dias de
atraso.".

Sala das Comissões. 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ermano Bastista, relator - Antônio Júlio - João

Batista de Oliveira - Antônio Genaro - Sebastião Costa - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.697198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a continuidade do percentual da remuneração de cargo de
provimento em comissão por servidor afastado nas condições que menciona.

Publicada em 1614198, vem a proposição a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n°12.459, de 1311197, que dispõe sobre a continuidade de percepção

da remuneração de cargo de provimento em comissão por servidor afastado
nas condições que menciona, está sendo objeto de alteração em seu art. 10,
inciso III, a seguir transcrito:

"Art.1 0 - ...............................................................................................
III - o tempo de exercício seja ininterrupto dentro de cada período, admitida

a descontinuidade entre um e outro".
Como se acha em vigor o referido dispositivo legal, o Diretor de escola

estadual está impossibilitado de se desincompatibilizar para concorrer a
cargo eletivo federal, estadual ou municipal, porque, para se apostilar, é

; necessário o cumprimento do exercício de dois mandatos ininterruptos. Com
efeito, ele não pode candidatar-se para concorrer a cargo eletivo a fim de
atuar em favor da comunidade, o que lhe traz transtornos e prejuízos.

Em que pese ao propósito do parlamentar, a matéria colide com as alíneas
"c" e "d" do inciso III do art. 66 da Constituição mineira, que conferem
competência privativa ao Governador do Estado para iniciar o processo
legislativo sobre matéria relativa ao estatuto ou regime jurídico único dos
servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional e sobre o quadro de empregos das empresas públicas,
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sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto do
Estado.

A iniciativa pailamentar, no caso, revela-se inconstitucional, uma vez que
pretende instituir regra sobre situação funcional do servidor, contrastando
com a disposição constitucional citada, segundo a qual a iniciativa de
projetos dessa natureza é privativa do Chefe do Executivo.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.697198.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Antônio Genaro - Gilmar Machado - Ermano Batista - João Batista de
Oliveira.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.707198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em epígrafe visa

a dispor sobre a expedição dos documentos para transferência de aluno na
rede pública estadual de ensino.

Publicada em 2414198, vem a proposição a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos regimentais.

Fundamentação
O propósito do projeto em análise é o de estabelecer, em lei, o prazo

máximo de sete dias úteis, contados a partir da formalização do pedido à
autoridade competente, para a expedição dos documentos necessários à
transferência de aluno da rede pública estadual de ensino.

A Constituição mineira, no art. 11, V, dispõe que é competência do Estado
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Além
disso, no art. 195, estabelece que, sendo a educação direito de todos e dever
do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O entrave na liberação dos documentos para transferência de alunos tem
causado transtornos que os levam à perda da continuidade do estudo. Se for
fixado em lei o prazo máximo para a liberação desses documentos, como
pretende a proposição, certamente o Estado estará cumprindo,
satisfatoriamente, o seu importante papel na consecução do dever
constitucional.

Contudo, o projeto merece reparo para estender seus efeitos às escolas da
rede privada.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.707198 com a Emenda n° 1, na forma a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 10  seguinte redação:
"Art. 10 - A documentação relativa à transferência de aluno das redes

pública e privada de ensino será emitida após 7 (sete) dias úteis, contados a
partir da formalização do pedido à autoridade competente, por meio de
requerimento do próprio interessado ou de outra pessoa nomeada por ele
seu procurador.".

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Ermano Batista - .João Batista de Oliveira-
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.733198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n°
262198, do Governador do Estado, objetiva alterar o art. 1 0 da Lei n° 12.762,
de 1411198, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e integralizar o capital
social da COPASA-MG e dá outras providências.

Por solicitação do Chefe do Poder Executivo, que se utiliza da prerrogativa
que lhe é conferida pelo art. 69 da Constituição do Estado, tramita o projeto
em regime de urgência, devendo receber parecer desta Comissão, nos
termos regimentais, quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise pretende alterar a referida lei, proporcionando o

aumento e a integralização do capital social da COPASA-MG com o
patrimônio do Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de
Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB -, até o limite de sua totalidade.

As disposições constantes no ai. 1 0 do projeto exigem autorização
legislativa para sua implementação. Com efeito, o patrimônio do FAE-MG
forma o domínio público patrimonial do Estado de Minas Gerais, nos termos
do disposto no art. 12 da Constituição mineira. Assim, a proposta deve ser
apreciada pela Assembléia Legislativa, a quem compete, segundo o ai. 61
da Carta Estadual, dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, especialmente sobre os bens do domínio público.

Por outro lado, inexiste vedação de ordem legal, notadamente na Lei
Complementar n° 27, de 18/1/95, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundo, a que o patrimônio do FAE-MG seja utilizado para a
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elevação e a integralização do capital social da COPASA-MG.

E oportuno frisar que os recursos, em última análise, proporcionarão os
meios para a ampliação das ações de saneamento básico, captação,
tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgotos,
preservando sua finalidade original, conforme assevera o Chefe do Poder
Executivo em sua mensagem.

Inexistindo, ainda, vício no que tange à iniciativa governamental para
instauração do processo legislativo, pode-se assegurar não haver nenhum
impedimento de ordem jurídica, constitucional ou legal à tramitação do
projeto em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.733198.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - João Batista de

Oliveira - Sebastião Costa - Antônio Genaro (voto contrário) - Antônio Júlio
(voto contrário) - Marcos Helênio (voto contrário).

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.741/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Romeu Queiroz, tem como objetivo

criar novas serventias do foro extrajudicial no Município de Montalvânia,
elevado â condição de sede de comarca pela Lei Complementar n° 38, de
1998.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 815198, foi o projeto distribuído a
esta Comissão para, nos termos do ar[. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno, receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a criar novas serventias do foro extrajudicial

no Município de Montalvânia, cuja população, apesar de o município ter sido
elevado à condição de sede de comarca, continua a depender dos serviços
cartorários prestados no Município de Manga.

Os referidos serviços são delegados pelo poder público e exercidos em
caráter privado, conforme dispõe o art. 236 da Constituição da República. No
caso, é o Estado o poder delegante, e a ele compete estabelecer, por via de
lei, os critérios para a criação de novas serventias.

O constituinte mineiro, por sua vez, não reservou a qualquer dos três
Poderes a competência para deflagrar o processo legislativo nesse caso. Vê-
se, pela leitura do art. 66 da Constituição do Estado, que não há
impedimento a que o Deputado, como no caso, seja autor de projeto tratando
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do assunto em pauta. É a exata aplicação do art. 65 da Carta mineira. As
razões do veto presidencial ao art. 2 0 da Lei Federal n° 8.935, de 1994,
corroboram a tese aqui esposada.

O projeto em apreço está em sintonia, ainda, com o art. 276 da
Constituição mineira, pelo qual a lei ordinária disciplinará a matéria objeto da
proposição.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	opinamos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.741/98.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - João Batista de

Oliveira - Antônio Júlio (voto contrário) - Marcos Helênio (voto contrário).
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 1415198, as seguintes comunicações:
Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. Antônio Carneiro de Abreu, ocorrido em 11/5/98, em Buritizeiro; e do Sr.
Marcos Antônio Costa, ocorrido em 1315198, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Hugo
Camargos, ocorrido em 12/5198, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência á Casa do falecimento do Sr.
Enio Femandes Costa, ocorrido em 1215198, em Sete Lagoas. (- Ciente.
Oficie-se.)
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ATAS

ATA DA 131 a REUNIÃO DE DEBATES, EM 1515198
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: V Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Ofícios - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.753198 - Requerimentos na

s 2.596 a
2.598198 - Y Parte: Abertura de Inscrições - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Maria Olívia - Ajalmar Silva -

Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Antônio Genaro - Arnaldo
Canarinho - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio
- Ivair Nogueira - João Lede - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Militão - Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Raul Lima Neto - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wílson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9h15min, a lista de

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

Ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Olinto Godinho, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Raul Lima Neto, 1 0-Secretário "ad hoc", lê E seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, informando, em atenção a pedido desta

Casa, que está se empenhando, junto ao Governo Federal, para que se
adotem as providências necessárias para amenizar as dificuldades que
enfrentam as populações dos vales do Jequitinhonha e do Mucuil, atingidos
pela seca.

Do Sr. Wellington Luís de Sousa Bonfim, Procurador da República,
convidando o Presidente desta Casa para conhecer os trabalhos que estão

Ei
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sendo realizados pela Procuradoria da República em Minas Gerais, no que
se refere à apuração das denúncias de ilícitos penais cometidos pelos
responsáveis pela administração e gerência das empresas HMR -
Administração e Lazer Ltda. e Bingo Eletrônico Cidade Ltda. (- A CPI dos
Bingos.)

Do Sr. Flávio Menicucci, Chefe do 60 DRF - DNER, informando, em
atenção a pedido do Deputado Geraldo Nascimento, que não foi realizada
inspeção na ponte que liga o Município de Timóteo (Acesita) ao Município de
Coronel Fabriciano e que, portanto, não há laudo técnico a respeito do
assunto.

Da Sra. Haydee da Cruz Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Diamantina, encaminhando cópia da Representação n° 18196, em que os
Vereadores àquela Câmara Municipal tecem considerações a respeito das
apurações de possíveis irregularidades nas atividades garimpeiras da região.
(- A CPI dos Garimpos.)

Dos Vereadores à Câmara Municipal de Padre Paraíso, manifestando seu
apoio à aprovação do Projeto de Lei n° 1.51 7/97. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n°1.517/97.)

Do Sr. Waldemar Araújo, Presidente do SETRANSP, dando ciência da
impossibilidade de comparecerá reunião de 1315198 da CPI dos Bingos. (- A
CPI dos Bingos.)

Do Sr. Vítor Manuel Domingues da Costa, Diretor-Presidente da CENIBRA,
dando ciência da impossibilidade de comparecer à audiência pública da
Comissão do Trabalho no Município de Ipatinga. (- A Comissão do Trabalho.)

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.753198

Autoriza as escolas públicas de ensino fundamental e médio a realizar
análise de abuso de drogas em urina e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica o Poder Executivo, no âmbito das atribuições do Sistema

ff único de Saúde - SUS -, autorizado a realizar, nas instituições públicas de
' ensino fundamental e médio, análise de abuso de drogas em urina para

identificar dependentes de cocaína, maconha e anfetaminas entre os
estudantes, com o objetivo de encaminhá-los para reabilitação.

Parágrafo único - As escolas particulares e conveniadas de ensino
fundamental e médio poderão encaminhar à unidade de saúde indicada pelo
poder público os alunos interessados na realização do exame de que trata o



404
"caput" deste artigo.

Art. 20 - O exame realizar-se-á semestralmente, com autorização dos pais
ou responsáveis, mediante preenchimento de formulário fornecido pela
escola.

Parágrafo único - Somente os pais ou responsáveis terão acesso ao
resultado do exame.

Art. 30 - O poder público assegurará o tratamento necessário à reabilitação
do estudante dependente de drogas, a partir de solicitação dos pais ou
responsáveis.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento
e vinte) dias.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Leonidio Bouças
Justificação: As Constituições Federal, no art. 227, e Estadual, no art. 222,

determinam que a criança e o adolescente tenham tratamento prioritário,
proteção e amparo em qualquer situação, sendo dever do Estado, entre
outros, colocá-los a salvo de negligência.

A preocupação com a infância e a adolescência é demonstrada ainda no
Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende, para eles, absoluta
prioridade, entendendo-se corno tal a primazia na escala de preocupações
dos governantes.

Podemos afirmar que o aspecto mais preocupante hoje, relativamente à
infância e à juventude, é o uso indiscriminado e crescente de drogas. Não
resta dúvida: as crianças estão começando a consumir drogas cada vez mais
cedo. Quanto antes o problema seja encarado, sem hipocrisia e falsos
pudores, maior será a possibilidade de êxito no tratamento.

Este é o escopo desta proposição: detectar os estudantes que estejam se
iniciando no uso de drogas e encaminhá-los para tratamento e recuperação,
com base no princípio de que a cura é mais fácil quando o mal está no
começo.	 -

E fundamentado nessa assertiva que peço o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de
Saúde para parecer, nos termos do art. 188, dc o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.596198, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo

ao Presidente da COPASA-MG, para que autorize a construção de cinco
poços artesianos para atender às comunidades de Nova Aliança, São Pedro
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e Porteira Nova, no Município de Cachoeira do Pajeú. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

N°2.597/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Educação para que agilize a ampliação da Escola Estadual
Paulo Pinheiro Chagas, no Município de Novo Oriente de Minas. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.598198, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, para que libere recursos para
a construção de minibarragens na região do Vale do Jequitinhonha. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

r Parte
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à
2a Parte da reunião, compreendendo comunicações da Presidência e de
Deputados e pronunciamentos de oradores inscritos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a especial de segunda-feira, dia 18, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 83 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 2914198
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Destinarão da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Paulo Piau - Entrega do título de Cidadão Honorário -
Palavras do Sr. Petter Jordan - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Dilzon Meio -

Mana Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anivaido Coelho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Ermano Batista - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Militão -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila.

Abertura
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- Às 20h15min, declaro

i nome do povo mineiro,
o Sr. 20-Secretário, para

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro)
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Dilzon Meio, 4°-Secretário, nas funções de 2°-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Alberto Pinto
Coelho, Sebastião Navarro Vieira e Djalma Diniz para, em comissão,
conduzirem ao Plenário a família do Sr. Winnfried Jordan e as demais
autoridades que se encontram no Saião Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á mesa a lima.

Sra. Rachei Martins Jordan, viúva do homenageado, e os limos. Srs. Petter
Jordan, Diretor Presidente da Nutrir e representante dos filhos do
homenageado; Juarez Hosken, ex-Deputado e autor do projeto de lei que
deu origem a esta homenagem; e Getúlio Gontijo de Amorim, representante
da Secretaria de Agricultura.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião à entrega, "post-mortern", do título

de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Sr. Winnfried Jordan, nos termos
da Lei n° 9.182, de 1316186, originada de projeto de lei apresentado pelo
Deputado Juarez Hosken.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Paulo Piau
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado Paulo Piau,

que solicitou a realização desta solenidade.
O Deputado Paulo Piau - Deputado Cleuber Carneiro, 10-Vice-Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz; Sra. Rachei Jordan, viúva do
nosso homenageado; Srs. Petter Jordan, Diretor da Nutrir, representando os
filhos do nosso homenageado; Juarez Hosken, ex-Deputado; Getúlio Gontijo
do Amorim, representando o Secretário de Agricultura, foi no ano de 1985,
por iniciativa do Deputado Juarez Hosken - parlamentar que, na época,
honrava esta Casa com sua participação de qualidade -, que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais fez tramitar projeto concedendo nossa
cidadania honorária a Winnfried Jordan.
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A proposição foi sancionada pelo Governador Hélio Garcia e transformou-

se na Lei n° 9.162, de 1316186, que ficou aguardando a devida aplicação. O
Palácio da Inconfidência se preparava para formalizar, com esta solenidade,
a entrega do título ao homenageado quando nos chegou a noticia de seu
passamento.

Não significa o interregno decorrido, porém, nem o fato de Winnfried
Jordan nos haver deixado, que o mérito da iniciativa não mais prevaleça.
Diríamos, ao contrário, que o tempo só fez acentuar sua oportunidade e
relevância: de um lado, a Assembléia pôde ratificar, nesse período, sua
condição de Casa do povo mineiro, integrando-se aos tempos de estimulante
democracia que hoje vivemos; de outro, o novo cidadão das Gerais
consolidou sua posição de administrador e empresário vitorioso, vindo, ao
falecer, a ser considerado o verdadeiro patrono do setor de laticínios no
Brasil. A presente solenidade, portanto, diríamos que é forma de reverenciar
alguém que, em vida, tanto fez por este Estado. E se a reunião carecer de
alegria, a ela certamente não faltará emoção, que estaremos compartilhando
com a família Jordan, aqui presente.

Falar daquele cuja memória cultuamos neste momento nos leva, antes de
tudo, a uma análise das origens étnicas do povo brasileiro, esse caldeirão de
raças que coloca nosso País em posição única e privilegiada na comunidade
das nações. Pelo lado paterno, tinha ele ascendência alemã, sendo seu
progenitor o Sr. Otto Rudolf Jordan. Sua mãe, Sra. Dulce Fonseca Jordan,
carioca de boa cepa e de legítimas raízes portuguesas, proveu-lhe o matiz
latino. Nascido em São Paulo, nosso homenageado veio, pelo casamento, a
ligar-se a Minas Gerais, consorciando-se com Dona Rachei Nogueira
Martins, varginhense de nascimento e descendente de família mineira das
mais tradicionais. A geração que se seguiu, representada pelos filhos do
casal - Winnfiied, Luciana, Peter, Bruno, Hermann e Rache] - é herdeira
privilegiada dessa feliz união.

Não pretendemos, aqui, limitar-nos à simples dissertação biográfica. Para
bem situar a contribuição de Winnfried Jordan a Minas Gerais, é necessário
não negligenciar a importância da agropecuária no panorama
socioeconômico do Estado. Foi exatamente às lides do campo que, direta e
indiretamente, nosso homenageado sempre se vinculou. Acima das
chamadas preocupações mercantis, constituiu sua prioridade, em todo o
tempo, a fixação do homem ao solo e a dinamização do setor ao qual se
dedicou com paixão e competência. Mas, para bem configurar o elo entre o
meio rural e o ruralista do naipe de Winnfried Jordan, devemos começar pelo
principio, rememorando o itinerário que cumpriu: é toda uma vida que ele,
por mérito próprio, tomou gratificante para si e para aqueles que com ele
privaram.
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Ao concluir os estudos na Escola Alemã de São Paulo, no ano de 1940, o

dinamismo e o entusiasmo fizeram com que o jovem Winnfried partisse, sem
mais delongas, para o mercado de trabalho. Foi assim que ingressou no
Grupo Vigor, primeira etapa de uma carreira toda ela dedicada ao ramo de
laticínios e afins.

Enquanto esteve prestando seu concurso à Vigor, foi responsável pela
implantação de filiais nos Estados de Minas e de São Paulo. Ao desligar-se
da organização no ano de 1969, ocupava o cargo de superintendente. Foi
então que resolveu concentrar-se em empreendimento próprio, fundando,
exatamente em 2419170, a Sociedade Produtora de Alimentos Manhuaçu -
SPAM S.A. Estabelecida na acolhedora cidade mineira da vertente do
Caparaó, a companhia deu início à fabricação de derivados de leite da mais
alta qualidade. Foi ela a ucelula mate( de vigoroso complexo, que viria a
espalhar-se por 44 diferentes regiões de nosso país, com 60
estabelecimentos - entre fábricas, usinas e postos - em cinco Estados da
Federação: Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Goiás e Rio de Janeiro. Em
1985, 15 anos após ter sido fundada, a SPAM, graças ao gênio gerencial de
Winnftied Jordan, posicionava-se entre as 500 maiores empresas brasileiras,
e os produtos de sua fabricação, com a marca Mimo, já haviam sido,
carinhosa e entusiasticamente, incorporados pela população brasileira à sua
dieta alimentar.

O setor de laticínios está intimamente ligado à agropecuária. Esse fato
levou Jordan a dedicar-se à administração de extensas e eficientes fazendas
em solo mineiro e baiano. Nelas, em área correspondente a cerca de
3.500ha, veio a colher aproximadamente 8.0001 de leite por dia. A agricultura
também merecia sua atenção, e suas lavouras de café ainda hoje
respondem por safra anual de 10 mil sacas, sem mencionar as culturas de
milho e outros cereais.

A verdade é que a atuação de nosso homenageado não passou
despercebida, ao longo dessas quase cinco décadas em que ilustrou o
empresariado brasileiro. Prova disso são os inúmeros títulos e
condecorações de que era detentor, como a Medalha de Hohra ao Mérito
Industrial, da FIEMG; a Medalha do Mérito da Defesa da Força Pública do
Estado de São Paulo: a Medalha Guaicuru, da 4a Divisão de Cavalaria da r
Região Militar do Estado de Mato Grosso; o Diploma de Honra ao Mérito do
Ministério do Exército; o Grau de Comendador, na categoria de Cavaleiro, da
Ordem Eqüestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, concedido pelo Vaticano.
Um título que particularmente o sensibilizou foi o do Mérito Industrial,
concedido em 1993 pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro, em cuja capital se radicou e à qual devotava especial afeição. O
reconhecimento, a seu valor por parte de segmentos tão diversos da
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sociedade, como se vê, confirmava que a excelência desse cidadão mineiro
muito especial extrapolava a área profissional específica, para constituir uma
unanimidade.

Cinco anos atrás, em 1993, por motivo de saúde, Winnfried Jordan houve
por bem transferir o controle de seu conglomerado de empresas. O que
poderia ser um embate para espírito menos vigoroso, foi-lhe como que a
sagração da primavera: na profícua maturidade, cultivava o ameno convívio
da família, sem descurar da supervisão das fazendas. Assim é que se dividia
entre a residência, no Rio de Janeiro, e as propriedades em Minas e na
Bahia, tendo sempre ao lado essa inexcedível companheira e colaboradora
de todas as horas, Dona Rachei, a quem endereçamos, desta tribuna, nossa
mensagem muito afetuosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem-se mostrado
muito atenta na homenagem àqueles que constroem em benefício desta
terra. Maior construtor que Winnfried Jordan - esse brasileiro ímpar que o
destino ligou indissoluvelmente às Alterosas - não poderíamos encontrar. A
iniciativa do Palácio cia inconfidência, aliás, vem juntar-se a tantas outras de
um sem-número de municípios mineiros - entre elas, a de Manhuaçu, de seu
particular afeto -, os quais já lhe haviam concedido a cidadania honorária.
Assim, este diploma vem traduzir o referendo do Poder Legislativo ao
sentimento positivo de nossas comunas em relação a esse homem
extraordinário.

Não quis o destino que ele aqui estivesse, para que pudéssemos abraçá-lo
em nome do povo das Gerais. Porém, mesmo sendo esta uma homenagem
póstuma, não quer isso dizer que não devamos exteriorizar seu significado.
Encerrando nossas palavras, pedimos calorosa salva de palmas para aquele
que foi um grande brasileiro e um mineiro muito especial, o Comendador
Winnfried Jordan.

Entrega do Título de Cidadão Honorário
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega sspost

mortem" do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Or.
Winnfried Jordan, passando às mãos da Sra. Rachei Martins Jordan, esposa
do agraciado, este diploma, de cujo teor a Presidência cientifica os
presentes: Q Governador do Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei
n° 9.162, de 13 de junho de 1966, aprovada pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, concede ao Sr.
Winnfried Jordan o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,
por sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra mineira".

Palavras do Sr. Petter Jordan
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Petter Jordan, filho do

homenageado, que falará em nome da família.
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O Sr. Petter .Jordan - Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, meus

senhores e minhas senhoras, eu gostaria de, com quatro simples palavras,
extemar a todos o que foi a síntese de Winnfried Jordan: viveu para a
família; viveu para o trabalho.

Eu não erraria se parasse aqui na descrição de sua trajetória de vida,
porque a simplicidade foi uma de suas características, mas a solenidade
deste ato exige mais conteúdo e melhor forma.

Por uma grata e honrosa delegação de minha mãe e de meus irmãos,
cabe-me agradecer à egrégia Assembléia Legislativa de Minas Gerais o
elevado título de Cidadão Honorário deste Estado, concedido a Winnfried
Jordan por ato generoso desta Casa.

Filho, seguidor e admirador de Seu Winni, como era carinhosamente
chamado, o argumento que me permito escolher para orientar este
agradecimento é o de uma lição de vida.

Contam que certa vez perguntaram a Gandhi qual era a síntese de suas
idéias e o grande guia espiritual da índia respondeu: "meu discurso é a
minha vida". Pois Seu Winni foi também um homem que fez de sua vida o
seu discurso. Vivendo em tempo integral, suas ações foram uma lição de
caráter e honestidade. Tais foram os valores que passou para seus
familiares, seus companheiros de trabalho e para todos aqueles que com ele
conviveram. Foi esse o fundamento básico que passava para seus filhos, e,
com essa base sólida, começamos nossa vida profissional. Assim,
construímos nosso sobrenome, hoje o nosso aval.

Em casa, sua atitude exalava uma das mais difíceis qualidades humanas,
a percepção, baseada na sensibilidade. Foi um homem capaz de adivinhar
aquilo que apenas se insinua. Exercitando essa qualidade, cultivou no ponto
máximo a união familiar, tendo sido o nosso guia e companheiro.

Rache], sua esposa, minha querida mãe, soube bem completar esse
homem admirável. Em um convívio abençoado de 54 anos, seu
desempenho como esposa e mãe referendou um dito da sabedoria popular
e, emprestando-lhe um toque extremamente seu, eu diria até que o
aprimorou. O dito afirma que Oatrás de um grande homem há sempre uma
grande mulher. Minha mãe demonstrou que ao lado, isso sim, de um grande
homem há sempre uma grande mulher. Foi ao mesmo tempo causa final e
causa eficiente da vida de Winnfried Jordan. Em casa, a meiga presença; na
empresa, o firme suporte junto aos funcionários, que a admiravam e lhe
queriam bem.

Com uma base de convívio assim tão sólida, tinha força e ânimo para
realizar-se como empreendedor e líder. Essa base familiar, é preciso
enfatizar, veio de longe e encontrou importante ponto de apoio em seu pai,
um pioneiro da indústria de laticínios, criador da Vigor, gigante da indústria
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paulista. Com o afastamento do pai, Seu Winni continuou o negócio com
seus irmãos, até que mais tarde, com a venda da empresa, criou a
Sociedade Produtora de Alimentos Manhuaçu, a SPAM, que chegou a ter
mais de 102 unidades fabris. Atuando em Minas, Rio, São Paulo, Espírito
Santo, Goiás e Sul da Bahia, a SPAM foi a maior empresa privada de capital
nacional no ramo de laticínios. Chegou a comprar mais de 2 milhões de litros
de leite por dia, gerando mais de 4.500 empregos diretos.

Mas ele nunca considerava a empresa como sua. Era de seus
empregados. Procurava passar para eles todos os seus conhecimentos e
sabia, como poucos, cativar seus colaboradores. Era comum vê-lo
dialogando com os empregados e fornecedores, sempre lhes passando
informações, que trazia de giros pelo exterior e do acompanhamento da
tecnologia de laticínios. Nunca deixou de comparecer â Semana do
Laticinista, promovida pela Cândido Tostes, em Juiz de Fora, atualizando-se
para também atualizar aqueles que com ele conviviam.

Era amigo e aliado de seus funcionários e tinha, como poucos, um olho
clínico para saber escolhê-los bem. Dava-lhes carta branca para agir, mas
sabia quando e como cobrar responsabilidades.

Os fornecedores o admiravam e o estimavam, porque agia como
verdadeiro parceiro, ajudando-os. Em tudo via na frente, em tudo foi
pioneiro.

As coisas boas procuravam por ele: os bons negócios chegavam até ele,
mas não me lembro de meu pai fazendo um negócio visando apenas ao
lucro. Era por verdadeiro prazer. Por isso, se alguém pergunta qual a grande
conquista de sua vida, respondo: ele provou ser um vencedor.

Minhas senhoras, meus senhores, retomada por gentil lembrança do
operoso e estimado Deputado Paulo Piau, esta homenagem à memória de
meu pai foi iniciativa generosa de um ex-Deputado e industrial vitorioso. É,
portanto, com muita alegria que registro aqui os agradecimentos sinceros de
minha família ao Dr. Juarez Quintino Rosken, autor do requerimento que, por
decisão da egrégia Assembléia Legislativa de Minas Gerais, resultou neste
honroso título que aqui comemoramos. Político, advogado, industrial e
agropecuarista, o Dr. Juarez Hosken foi Vereador, Vice-Prefeito, Presidente
da Câmara e Prefeito de Carangola e Deputado Estadual por dois mandatos.
Enobrece ainda mais este titulo concedido ao meu pai o fato de ter sido
requerido por um homem público que merece todo o respeito de seus
concidadãos.

Obrigado, senhoras e senhores, em meu nome e de meus familiares, pela
sua honrosa presença a esta homenagem. Guardem, por favor, a lembrança
de meu pai como um homem que, sem ter nascido em Minas, cultivou os
valores da mineiridade e amou este Estado, sempre lembrado pela sua
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esposa, também mineira, de Varginha.

Em nome de minha família e dos amigos de Winnfried Jordan, muito
obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Srs. Deputados, senhores e senhoras, a Praça da

Estação, no centro de Belo Horizonte, foi palco, recentemente, de um
episódio que chamou a atenção de todos os que por ali passavam: a
distribuição, gratuita, de dez mil litros de leite a pessoas carentes da
população. Não era obra de órgão público nem de instituição de caridade,
mas de cerca de 500 pecuaristas mineiros, em ato de protesto contra os
preços pagos ao produtor.

A queixa não é nova, mas cresceu nos últimos tempos em decorrência de
vários fatores, destacando-se entre eles • a concorrência do produto
importado, que chega às prateleiras dos nossos supermercados a custo mais
atraente para os consumidores.

Não pretendemos entrar no mérito da questão, na qual estão envolvidos
diversos segmentos da cadeia produtiva do leite e seus derivados, assim
como aqueles ligados à distribuição e ao comércio, incluindo-se aí também a
estratégia econômica de conter a alta dos preços internos pela oferta de
produtos competitivos de outros países.

O fato é que o setor pecuarista e de laticínios, assim como as demais
atividades agrícolas, vêm passando por dificuldades há vários anos, não
contando com o devido estímulo para manter-se satisfatoriamente ou colocar
em prática projetos de expansão. O resultado tem sido, em muitos casos, a
opção por outro ramo econômico, o desemprego e, conseqüentemente, o
aumento do êxodo rural.

A migração produtiva e populacional do campo para os centros urbanos,
nos índices elevados em que vem ocorrendo, certamente não é positiva para
a nossa economia, nossa cultura e para a qualidade de vida da população. A
grande extensão de áreas rurais, a disponibilidade de solos férteis e a
tradição campestre de expressiva parcela de nossa gente são fatores que
recomendam maior atenção ao setor. Isso vale para o Pais, como um todo, e
para Minas Gerais, particularmente.

Fazemos essas considerações, a titulo de contextualização, porque
estamos reunidos aqui, hoje, para prestar homenagem a uma pessoa que
dedicou grande parte de sua vida a atividades vinculadas ao campo: o
empresário Winnfried Jordan. E, ao falar de dificuldades e entraves, é
sempre bom nos lembrarmos de quem soube enfrentá-los e vencê-los,
graças ao trabalho, à competência e à crença no futuro.

Não vamos discorrer sobre o vasto currículo e a diversidade dos negócios
desenvolvidos por Winnfried Jordan, mas não poderíamos deixar de
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ressaltar alguns aspectos de sua personalidade e de sua bem-sucedida
carreira empresarial.

Em primeiro lugar, é preciso destacar o seu pioneirismo e sua inteligência,
colocados a serviço, principalmente, da indústria de laticínios. A busca
permanente de novas tecnologias e a obsessão pela qualidade fizeram com
que os produtos de suas empresas conquistassem de forma incontestável os
consumidores.

Em segundo lugar, a adoção do nosso Estado como base de seus
empreendimentos nos trouxe grandes benefícios, como o avanço da
indústria de laticínios e a geração de empregos e impostos. Nosso
homenageado contribuiu para projetar o nome de Minas pelo Pais afora, em
virtude da ampla aceitação de seus produtos no mercado nacional.

Poderíamos ainda usar uma velha imagem para dizer que esse paulista de
nascimento, ao unir-se pelo matrimônio a uma legítima representante das
tradições mineiras, foi inspirado pela boa política do café-com-leite para aqui
se estabelecer e constituir sua família.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sintonizada com as
tradições e os fatores de desenvolvimento do Estado, dedica especial
atenção às questões vinculadas ao campo, trabalhando nessa área
principalmente por meio da Comissão de Política Agropecuária. Por
acompanhar de perto as atividades do setor, sabe do valor inestimável da
contribuição deixada por Winnfjied Jordan.

A saudação que faríamos a ele, nós a transmitimos, carinhosamente, a sua
esposa, Dona Rachei, e aos filhos do casal, que souberam, todos, incorporar
à sua vida o idealismo e os valores cultivados pelo marido e pai.

Gostaríamos de dizer, finalmente, que o título de Cidadão Honorário de
Minas Gerais concedido por esta Casa ao Sr. Jordan é apenas o
reconhecimento por tudo o que ele fez pelo nosso Estado; por tudo o que
criou e defendeu como mineiro legítimo, do qual só temos que nos orgulhar.

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos demais
convidados pela honrosa presença.	 -

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 30, às 9 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.

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de abril de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
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Eduardo de Oliveira, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da
Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Gilmar
Machado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a ouvir o Dr. José Maria Borges, Presidente do
IPSEMG; e os Srs. João Diniz Pinto Júnior, Economista do IPSEMG, e
Moisés de Meio, Presidente da Associação dos Contribuintes do IPSEMG,
que prestarão esclarecimentos com vistas a subsidiar a discussão do Projeto
de Lei n° 1.120197, do Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a
renegociação da dívida dos municípios com o IPSEMG. Prosseguindo, a
Presidência passa a palavra aos convidados, que participam dos debates
juntamente com os parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. A seguir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública com os Srs.
Calos Eduardo Leão, Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital João
XXIII; Lincoln Marcelo Silveira Freire, Presidente da Associação Brasileira de
Pediatria; José Raimundo Uppi, Presidente da Associação Brasileira de
Prevenção do Abuso e Negligência na Infância, e Tarcísio Lemos, Chefe do
Setor de Pediatria de Queimados do Hospital João XXIII, para subsidiar a
discussão do Projeto de Lei nO 1.584197, que cria a Campanha Estadual de
Prevenção do Acidente Doméstico. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Hannas -

Adelmo Carneiro Leão - Wilson Pires.
ATA DA 117a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

-	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia seis de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil
Kumaira, Mauri Torres, Marcos Helênio e Dinis Pinheiro (substituindo os dois
últimos aos Deputados Durval Ângelo e Sebastião Helvécio, por indicação
das Lideranças do PT e do Bloco Social Progressista, respectivamente),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Dinis Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
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Presidente informa que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta e acusa o recebimento da seguinte correspondência:
quatro ofícios enviados pelo Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de
Negócios da Caixa Econômica Federal; dois ofícios enviados pelo Sr. Murilo
Xavier Lopes, Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura; quatro ofícios enviados pelo Sr. Paulo Afonso Romano,
Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; ofícios
enviados pelo Cel. Sebastião Lucas Filho, Secretário - Executivo dos
Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande - AMVALE-; pelo Sr.
Ciríaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF; pelo
Sr. Paulo Bernardo, Deputado Federal; pela Sra. Michela Ferreira de Souza
Lima, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Barão de
Cocais; pelo Sr. Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; pelo
Sr. Mauro Raimundi, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova; quatro
ofícios enviados pelo Sr. Fernando Rodrigues, Secretário Interino de
Recursos Hídricos; ofícios enviados pela Sra. Maria Elizabeth Santiago
Contrieras, Secretária - Substituta de Políticas de Emprego e Salário; pelo
Sr. Walter Francisco de Moura, Prefeito Municipal de Morada Nova de
Minas, e pelo Sr. Sidilúcio Ribeiro Senra, Presidente do Colegiado de
Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS-MG. Na fase de
distribuição das matérias, o Presidente designa para relatar, no 1 0 turno, os
Projetos de Lei n°s 481195 e 1.651198 o Deputado Mauri Torres; 1.120197,o
Deputado José Braga; 1.269197 e 1 .645/98, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira; 1.632198, o Deputado Sebastião Helvécio; e o Projeto de Lei
Complementar n° 27197, o Deputado Durval Ângelo. Devido à ausência do
Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n° 1.480197, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Mauri Torres. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia. O Presidente retira da pauta os Projetos de Lei n°s 1.026196,
1.543197 e 1.609198, por não cumprirem pressupostos regimentais. Devido à
ausência do Deputado Durval Ângelo, relator do Projeto de Lei n° 1.322197, o
Presidente solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura do
parecer do relator, que conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Mauri
Torres solicita vista da matéria, o que é deferido pelo Presidente. Logo após,
o Deputado Mauri Torres, relator do Projeto de Lei n° 1.480197, emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à ? Fase da Ordem
do Dia. O Presidente submete a votação os Requerimentos n°s 2.552198, do
Deputado Dinis Pinheiro; 2.556198, do Deputado Anderson Adauto, e
2.560198, do Deputado Durval Ângelo. São as proposições aprovadas por
unanimidade. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão,
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o Presidente procede à leitura dos seguintes requerimentos: do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, solicitando sejam convidados o Sr. Francisco Horta,
ex-Deputado Federal, e o Prof. Newton de Paiva Ferreira Filho, Reitor da
UNICENTRO, para debaterem a reforma tributária, principalmente o imposto
eletrônico; do Deputado Ermano Batista, solicitando reunião conjunta desta
Comissão com a do Trabalho, com a finalidade de se apreciar o Projeto de
Lei n° 1 .1598f98. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Kemil Kurnaira, Presidente - Mauri Torres- Sebastião Navarro Vieira -,José

Braga - Antônio Júlio: Marcos Helênio.	-
ATA DA 8 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO

DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL -
DOPS

Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de maio de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos
Pimenta, Ivair Nogueira, Adelmo Carneiro Leão e Dinis Pinheiro, membros
cia supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente faz a leitura do ofício encaminhado pela Proifi Norma de Góes
Monteiro, Diretora do Arquivo Público Mineiro, em que justifica a sua
ausência. Na impossibilidade do comparecimento da Proff Norma, o
Presidente convoca os membros da Comissão para visita ao Arquivo Público
Mineiro em 615198, às 10 horas. O Presidente lê o Ofício n 0645198, do
Secretário de Estado da Segurança Pública, Sr. Santos Moreira;e, ainda,
correspondência dos Srs. José França Tavares,em que justifica a sua
ausência, e Maria Lúcia Resende Garcia, Vereadora pelo Município de São
Lourenço, em que solicita se verifique entre as fichas recebidas pela
Comissão se há alguma em que conste seu nome. O Presidente determina
que seja feita a pesquisa e que o resultado seja comunicado à requerente. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir o depoimento dos
Srs. Ediraldo Brandão, ex-chefe da COSEG; Elmar da Silva Lacerda,
Delegado-Geral aposentado; Francisco Eustáquio Rabelo, Superintendente-
Geral da Polícia Civil; Norma de Góes Monteiro, Diretora do Arquivo Público
Mineiro; e José França Tavares, Diretor do DOPS em 1951. O Presidente
convida o Sr. Ediraldo Brandão para compor a Mesa, presta-lhe os
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esclarecimentos necessários ao funcionamento da CPI e passa-lhe a palavra
para seu pronunciamento inicial. Em seguida, o depoente é inquirido pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leão. A Presidência comunica a chegada do Sr.
Antônio Romanelli, representante da OAB. Encerrada a participação do Sr.
Ediraldo Brandão, o Presidente agradece a sua participação e coloca-o à
vontade para se retirar. Em seguida, é conduzido à sala o Sr. Elmar da Silva
Lacerda, a quem o Presidente presta os esclarecimentos necessários e
passa-lhe a palavra. O depoente faz suas considerações iniciais e é
questionado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Presidente agradece a
sua participação e coloca-o à vontade para se retirar. E convidado a compor
a Mesa dos trabalhos o Sr. Francisco Eustáquio Rabelo, a quem o
Presidente faz os esclarecimentos necessários e passa-lhe a palavra. Após o
pronunciamento inicial, o depoente é inquirido pelos Deputados Ivair
Nogueira e Adelmo Carneiro Leão. Encerrada a sua participação, o
Presidente agradece a sua colaboração e coloca-o à vontade para se retirar.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a visita ao Arquivo
Público Mineiro e para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 1996.
Wilson Pires, Presidente - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - João

Leite.
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
Às quinze horas e trinta minutos do dia doze de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Olinto
Godinho, Bené Guedes e Anivaldo Coelho, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Olinto
Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, o Presidente distribui os Projetos de Lei n°s 1.663 e 1.681198 ao
Deputado Wilson Trópia; 1.678 e 1.689198 ao Deputado Anivaldo Coelho;
1.682198 ao Deputado Bené Guedes e 1.629198 ao Deputado Carlos
Pimenta. A seguir, a Presidência passa à discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a discussão e votação, é aprovado, no
20 tumo, o Projeto de Lei n° 1 .490/97(relator: Deputado Wilson Trópia).
Submetido a discussão e votação, é aprovado, no 1 0 tumo, o Projeto de Lei
n° 1.493197 (relator: Deputado Anivaldo Coelho). Submetidos a discussão e
votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s 1.626198
(relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.628 e 1.670198 - ambos com emendas
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que receberam o n o 1 - e 1.664196 (relator: Deputado Bené Guedes);
1.658198 (relator: Deputado Wilson Trópia). Ato contínuo, a Presidência
passa à discussão e votação de proposições da Comissão, O Deputado
Anivaldo Coelho apresenta dois requerimentos. No primeiro, solicita, nos
temias do art.183 do Regimento Interno, seja encaminhado requerimento à
Presidência daCasa, solicitando seja ouvida esta Comissão sobre o Projeto
de Lei Complementar n° 27197. O segundo requerimento é do Deputado lvo
José, solicitando seja convidada a Dra. Maria Dolores Cunha Pinto,
Superintendente da Coordenadoria de Apoio à Pessoa Deficiente-CAADE-
da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, para debater sobre a Lei n° 10.419, de 1991, que trata da
concessão de passe livre aos portadores de deficiência física e aos idosos.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Olinto Godinho apresenta requerimento, solicitando
sejam convidadas a participar dos trabalhos desta Comissão diversas
autoridades ligadas à área de previdência social, com a finalidade de
esclarecer a sociedade mineira sobre os pontos polêmicos da reforma
constitucional da previdência social. Na fase de votação, o Deputado Olinto
Godinho passa a Presidência ao Deputado Bené Guedes. Submetida a
votação, é a matéria aprovada. 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 maio de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Anivaldo Coelho - Bené Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1,659/98

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Acácia do Borá
n°209, com sede no Município de Sacramento.

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

Fundamentação
A referida entidade é sociedade civil com personalidade jurídica e tem por

princípios básicos trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da
humanidade a fim de conseguir sua emancipação progressiva e pacífica;
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desenvolver em seus membros a prática da justiça, o amor ao próximo e
uma conduta segundo os ditames da honra; estreitar, cada vez mais, os
laços de fraternidade existentes entre os maçons; lutar pelo
engrandecimento do Brasil, pelo fiel respeito às leis e às autoridades
constituídas e reconhecer a existência de um princípio criador,
maçonicamente denominado Grande Arquiteto do Universo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.659196 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.637196
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Unidos do Vale,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A Associação mencionada é uma sociedade civil com personalidade

jurídica. Sua finalidade é difundir o civismo e a cultura física, principalmente
o futebol, inclusive o feminino; promover a prática e a competição em todas
as modalidades esportivas amadorísticas especializadas; realizar reuniões e
eventos de caráter social e cultural, estimulando a solidariedade entre seus
associados.

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão	 -
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.637198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI P4° 1.679198
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Irani Barbosa, propõe seja

declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e Comunitária São
João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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, 1, "a", do Regimento interno.

Fundamentação
A entidade em exame é uma sociedade civil com personalidade jurídica,

sem fins lucrativos, que se empenha em promover atividades esportivas,
culturais, sociais e de lazer. Desde a sua fundação, em 2414182, desenvolve,
também, ações filantrópicas, programas e iniciativas para captar recursos
financeiros destinados ao combate à pobreza.

Dessa maneira, fica demonstrado que o trabalho realizado pela instituição
a toma merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.° 1.679/98

na forma original.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.585/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre o fornecimento de água e energia elétrica em unidades residenciais
cujos responsáveis estejam desempregados e dá outras providências.

Publicada em 20112197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para,
nos termos regimentais, receber parecer quanto aos seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Rejeitado o primeiro parecer, o Presidente da Comissão designou novo
relator para, nos termos do § 20 do art. 138 do Regimento Interno, emitir
novo parecer técnico-jurídico.

Fundamentação
A proposição assegura que somente após seis meses de atraso no

pagamento das tarifas de água e luz será suspenso o fomeciitento desses
serviços para unidades residenciais familiares cujos responsáveis estejam
desempregados.

De acordo com o projeto, findo o prazo de seis meses, a dívida em atraso
deverá ser quitada de forma parcelada e, no decorrer desse prazo, não
incidirão juros nem multas sobre os pagamentos devidos.

A concessão desse benefício fica condicionada ao requerimento instruído
com documentos comprobatórios da situação de desemprego dos
responsáveis pela família e com os comprovantes de pagamento das contas
relativas ao trimestre imediatamente anterior. Além disso, o mesmo usuário
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poderá usufruir do beneficio por, no máximo, duas vezes, observado o
intervalo mínimo de dois anos contados da apresentação do primeiro
requerimento.

Estabelece, ainda, a proposição, no seu art. 5°, que caberá ao Estado
repassar para as empresas responsáveis pelos serviços de fornecimento de
água e luz os recursos necessários para a cobertura dos custos decorrentes
da concessão do benefício instituído. Em virtude da necessária previsão
orçamentária para o implemento da iniciativa proposta, o autor do projeto
estabelece a consignação de dotação suficiente no orçamento previsto para
o ano de 1999.

Cuida o projeto de matéria tratada no art. 175 da Constituição Federal, o
qual dispõe que a prestação de serviços públicos se fará diretamente pelo
poder público, na forma da lei, ou sob o regime de concessão. O dispositivo
destacado determina, no seu parágrafo único, que a lei disporá sobre o
regime das empresas concessionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como sobre os direitos
dos usuários e a política tarifária.

Em decorrência do comando constitucional, foi editada a Lei Federal n°
8.987. de 1995, conhecida como a "lei das concessões", que, ao
regulamentar o mencionado art. 175 da Carta Magna, impõe diretrizes gerais
para todos os serviços públicos, sejam eles federais, estaduais ou
municipais.

Assim, dispõe o art. 1 0 da Lei no 8.987 que "as concessões de serviços
públicos ( .... ) reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal,
por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos
indispensáveis contratos".

No art. 20 dessa mesma lei vem definido o poder concedente como o ente
federado "em cuja competência se encontre o serviço público (.,..) objeto de
concessão". Desse modo, tanto a União como o Estado, o Distrito Federal ou
o município poderão figurar como tal.

Nesse ponto, fica evidenciada a União como o Poder concedente do
serviço de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que a ela
compete "explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços e as instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos". A esse dispositivo
acrescente-se o disposto no art. 22, IV, também da Carta Magna, que
estabelece como competência privativa da União legislar sobre energia.

A luz desses argumentos, a participação do Estado no processo originário,
interferindo nas condições contratuais firmadas entre a União e a empresa
concessionária, qual seja a CEMIG, revela-se como verdadeira ingerência
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dele nos assuntos de competência do poder concedente. Como resultado
dessa intromissão, o equilíbrio econômico-financeiro responsável pela
estabilidade da relação jurídica preestabelecida entre a União e a prestadora
do serviço poderá ser alterado em prejuízo do próprio usuário ou mesmo em
prejuízo dos cofres públicos do Estado. Nesse caso, caberá ao poder público
estadual introduzir recursos financeiros no processo, mediante a devida
previsão orçamentária, objetivando restabelecer o equilíbrio prejudicado em
decorrência da sua ingerência na relação obrigacional estabelecida entre a
União e a concessionária estatal.

No que se refere ao serviço de fornecimento de água, em que pese ao fato
de se tratar a COPASA de concessionária cujo acionista majoritário é o
Estado de Minas Gerais, doutrinadores do Direito entendem que a matéria é
competência do ente municipal. A exemplo desse entendimento,
transcrevemos a doutrina de Hely Lopes Meireles, extraída da obra desse
eminente administrativista, que assim se manifesta: "O abastecimento de
água potável e industrial é serviço público necessário a toda cidade ou
núcleo urbano, e, como tal, incumbe ao Município prestá-lo nas melhores
condições técnicas e econômicas para os usuários. Pode ser realizado
diretamente pela Prefeitura ou por terceiros, uma vez que entra na categoria
dos serviços industriais, cuja prestação se permite a particulares, com
atribuições delegadas pela Administração. O essencial é que seja posto à
disposição de todos os habitantes da área urbana, com abundância e em
adequadas condições de utilização.

Com a aprovação do Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANASA, o
governo federal firmou convênio com os Estados-membros para que estes
executem, diretamente ou através de uma entidade delegada, os serviços de
água e esgotos sanitários dos municípios, mediante concessão das
Municipalidades à empresa oraanizada pelo Estado". (Grifo nosso.)

Em face desses argumentos doutrinários e diante de raciocínio análogo ao
desenvolvido quanto aos serviços de energia elétrica, verificamos ser essa
situação de verdadeira ingerência do Estado nos assuntos de interesse do
município, com evidente quebra de respeito ao princípio da autonomia
municipal, assegurado nas Constituições Federal e Estadual, nos seus arts.
29 e 165, respectivamente. A esses dispositivos acrescente-se o art. 30, 1, e
V, da Carta Magna, que preceitua como competência dos municípios legislar
sobre assuntos de interesse local, organizar e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local.
É o caso da matéria em análise.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.585197 na forma proposta.
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Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ermano Batista - João

Batista de Oliveira - Antônio Genaro - Marcos Helênio (voto contrário) -
Sebastião Costa (voto contrário).

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.676/98
Comissão de Constituição e Justiça

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

visa a tomar obrigatório o oferecimento semestral, pelo Estado, de
medicação contra as parasitoses intestinais a menores de 12 anos de idade.

Publicada no Minas Gerais" de 214198, a matéria foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição Federal, em seu art. 198, traça diretrizes básicas para as

ações e os serviços públicos de saúde, sendo uma delas o atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.

A Carta Federal dispõe ainda, em seu art. 200, II, que "ao Sistema único
de Saúde compete, além de outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica".

A Constituição Estadual, em seu art. 90, XIV, determina que compete
privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.

O projeto de lei em estudo dispôs sobre uma atividade meramente
administrativa, da competência do Sistema único de Saúde - SUS -,
determinada pela Constituição Federal, não cabendo ao parlamentar a
iniciativa para propor a matéria.

Dessa forma, não resta dúvida de que o projeto de lei é de iniciativa
privativa do Governador do Estado e que contém vício de iniciativa, além de
criar despesa não incluída na lei orçamentária anual, o que é vedado pelo
art. 161, 1, da Constituição do Estado.

Conclusão

Isso posto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e
pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.676198.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Júlio -
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Ermano Batista - Antônio Genaro - João Batista de Oliveira - Sebastião
Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 84a REUNIÃO ESPECIAL, EM 1215198
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de Comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Paulo Schettino - Palavras do Sr. Santos Moreira -
Apresentação do Coral Caminhando com Jesus - Palavras do Sr. Presidente
- Entrega de placa - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - ivo José -

Dilzon Meio - Mana Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrásio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Mana José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h115min, declaro

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

Ata	 -
- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Tarcísio Henriques,
Ermano Batista e Jorge Hannas para, em comissão, conduzirem ao Plenário
as autoridades e os 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. Santos Moreira, Secretário da Segurança Pública,
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representando o Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; Francisco
Eustáquio Rabelo, Superintendente-Geral da Polícia Civil; Mutilo José
Pereira, Vice-Corregedor-Geral de Justiça, representando o Presidente do
Tribunal de Justiça, Sr. Lúcio Urbano; Cel. Mutilo dos Santos Moura,
representando o Comandante da 4a Região Militar e da 4a Divisão de
Exército, Gen. Carlos Freitas; Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG; Maj. Carlos
Alberto Silva, representando o Comandante-Geral da PMMG, Cel. Márcio
Lopes Porto.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear os membros da

Polícia Civil pelo transcurso do Dia do Policial Civil.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Procede-se à execução do Mina Nacional.
Palavras do Deputado Paulo Schettino

O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar a palavra ao
Deputado Paulo Schettino, autor do requerimento que suscitou a realização
desta homenagem.

O Deputado Paulo Schettino - Exmos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro, 1°-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
representando o Presidente Romeu Queiroz; Santos Moreira, Secretário da
Segurança Pública, representando o Governador do Estado, Sr. Eduardo
Azeredo; Francisco Eustáquio Rabelo, Superintendente-Geral da Polícia
Civil; Mutilo José Pereira, Vice-Corregedor-Geral de Justiça, representando o
Presidente do Tribunal de Justiça, Sr. Lúcio Urbano; Cel. Mutilo dos Santos
Moura, representando o Comandante da 4a Região Militar e da 4a Divisão do
Exército, Gen. Carlos Freitas; Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG; Maj. Carlos
Alberto, representando o Comandante-Geral da PMMG, Cel. Márcio Lopes
Porto, a comemoração do Dia do Policial Civil, instituído pela Lei n° 12.533,
de 1 017197, originada de projeto de minha autoria, que enseja esta reunião,
em boa hora programada pela Assembléia Legislativa, é motivo de sincero
júbilo para todos os que integram os quadros da segurança em Minas Gerais
- e neles me incluo, com justificado orgulho - constituindo-se, também, em
ocasião propicia para refletirmos sobre os contornos de nossa lida.

E razão de júbilo por verificarmos que nosso trabalho não é esquecido e
que o esforço não cai no vazio. Propicia reflexão porque continuamos a
enfrentar tempos eivados de grandes dificuldades e inquietantes frustrações.

A propósito, com grande emoção e profundo respeito desejo transcrever as
palavras sempre atuais de um colega e lider muito querido de todos nós,
recentemente falecido, o Delegado Davidson Pimenta da Rocha: "Não
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conheço profissão mais nobre, mais digna, com igual capacidade de
renúncia, incomparável destemor e incontido desejo de servir. A sociedade
não compreende o nosso espírito de sacrifício, mas continuamos a servi-ia
com denodo e complacência. A renúncia é a nossa companheira
inseparável. A incompreensão e a ingratidão nunca arrefeceram o nosso
entusiasmo, nunca nos abatemos. Ninguém ama o próximo mais do que nós,
porque, em sua defesa, oferecemos, diariamente, a nossa vida em
holocausto, impassíveis em face da dor e do infortúnio. Essa é a nossa vida,
o nosso orgulho, o nosso ardor, a nossa vocação e a nossa predestinação.
Quem faz isso além de nós, com tanta renúncia e obstinação?"

De sua parte, Fernando Bastos Ribeiro, Delegado da Polícia Federal, autor
do livro "A Polícia Civil no Brasil", tece considerações na conclusão de seu
trabalho que vale a pena registrar "Parece ser destino dos grandes policiais
um ocaso tristonho, quando não trágico, em moldura de injustiça e
incompreensão. E de crer seja conseqüência da própria profissão. Para
exercê-la bem, há que contrariar, desgostar, criar inimigos. Estes, com
revide, espalham aos quatro ventos, em surdina mas continuamente, as suas
injúrias, calúnias e mentiras, que, de tão repetidas e por vezes tão bem
urdidas, acabam por formar na opinião pública um conceito convincente".

Essa incompreensão a que aludem as duas ilustres autoridades policiais, e
que não raro experimentamos nos dias que correm, não se pode dizer que
venha de hoje. A história nos mostra que um dos primeiros policiais
brasileiros, Miguel Nunes Vidigal, nomeado por D. João VI para garantir a
segurança e a tranqüilidade dos moradores do burgo que era o Rio de
Janeiro de então, recebia de parte daquela população a pecha de atrabiliário,
pelo rigor que era obrigado a exercitar contra os malfeitores.

Essa manifestação, ocorrida ainda à época do Brasil Colônia, já tendia à
injusta generalização nos mesmos moldes que alguns setores comunitários
ainda hoje adotam, observada, pois, essa lamentável cronologia.

Os que se colocam á margem das leis, por razões óbvias, procuram
transmitir para a sociedade organizada uma imagem perversa e distorcida da
atuação policial, vulgarizando algum deslize acaso cometido, que,
evidentemente, não se dá apenas na nossa profissão.

Desta tribuna em que, como representante do povo mineiro, venho saudar
meus companheiros, posso compreender o exemplo do profissional invocado
por Davidson Pimenta da Rocha e Femando Ribeiro. E o caso do policial
que, à custa de esforço e dedicação, galga paulatinamente todos os níveis
da carreira e que, quanto mais se avoluma sua contribuição à sociedade,
mais criticas recebe.

Nascido sem o manto protetor da oligarquia, coube a esse companheiro
enfrentar o mundo desde muito jovem, trabalhando, estudando com
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sacrifício para se valorizar na carreira, sujeitando-se a extensões leoninas de
horário, a pressões operacionais de toda ordem e a humilhantes limitações
pecuniárias.

Na plenitude de sua capacidade e de sua experiência, creditam-se a ele
feitos memoráveis, na solução de casos intrincados, na elucidação de
delitos, na tranqüilidade que a simples menção de seu nome faz aflorar na
comunidade cuja paz está ameaçada. E isso ele consegue ao sacrificar sua
convivência em família, seus legítimos interesses pessoais, e ao colocar em
risco a sua saúde e a própria vida.

O mínimo que poderia esperar seria o reconhecimento por parte de todos,
não no sentido da gratidão, mas da constatação. No entanto, é comum que
ele seja caluniado, acusado, maltratado por segmentos que, invariavelmente,
se põem ao lado da parte contrária ao direito, em defesa dos marginais,
estes sim, freqüentemente saudados em prosa e verso. (- Palmas.)

Entendo, ao contrário, que a atividade policial se situa entre as mais
nobres, porque responsável pela segurança pública, que vela pela paz
social. Garante - por todos os meios que a lei lhe faculta mas que a
conjuntura material muitas vezes lhe nega - a ordem e a disciplina
indispensáveis à vida das comunidades. Procura corrigir os esbulhos
ocorridos, encaminhando os culpados para a justa punição, ressarcindo a
sociedade pelo direito esbulhado. Assim como existem os que cuidam do
corpo e da alma do ser humano, vejo o policial como o ingente pugnador
pela sua segurança.

Cumpre-me dizer que ingressei nesta Casa Legislativa no ano de 1995,
credenciado pelo honroso mandato que o povo mineiro me outorgou e que a
valorosa classe dos policiais civis me fez referendar. Nesses mais de três
anos - sem prejuízo de minhas responsabilidades em relação à população de
Minas Gerais como um todo - sempre procurei focalizar desta tribuna a
realidade de nossa Policia Civil, atentando para seus feitos, suas
dificuldades, seus anseios.

Embora o dado estatístico não se possa sobrepor à conotação da
qualidade, daqui proferi, desde minha posse até agora, 27 diferentes
pronunciamentos em prol dos colegas policiais.

Fazendo, agora, um retrospecto desse trabalho, verifico que o tema
primeiro sobre o qual me concentrei, a necessidade de se instituir plano de
carreira e condições salariais condignas para a classe, ainda prevalece como
reivindicação justa e apenas em parte considerada pelo poder público. A
verdade é que a carreira policial continua aguardando a implementação de
um plano definitivo, e os vencimentos da categoria longe estão de
acompanhar as crescentes exigência e responsabilidade do seu mister.

Fui autor do projeto que se transformou na Lei n° 12.223, sancionada pelo
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Governador do Estado em 1 017196, que impôs ao poder público, por meio da
Secretaria da Segurança Pública, a obrigatoriedade de prover os policiais
civis de equipamentos de segurança pessoal tais como revólveres,
munições, algemas e coletes à prova de balas, quando no exercício de sua
atividade profissional.

Consegui obter do Tribunal de Justiça do Estado a edição da Instrução n°
247, de 511196, autorizando que os policiais civis, quando processados, se
façam acompanhar às audiências criminais ou ao Tribunal do Júri, na
qualidade de réus, escoltados por colegas policiais civis detentores de igual
ou superior cargo hierárquico.

Continuamos a aguardar com grande expectativa o envio a esta
Assembléia Legislativa, por parte do Governo, de projeto de lei contendo
nova Lei Orgânica da Polícia Civil, instrumento que, certamente, virá
aprimorar os serviços policiais e valorizar sobremaneira os seus servidores.

Investir na instituição e no servidor que proporcionam imediato e relevante
retomo à sociedade tem sido urna preocupação de que não me afasto. Tanto
é que, nesse período em que integro o parlamento mineiro, não hesitei em
me colocarem posição crítica em relação a meus pares nesta Casa.

Assim foi quando acompanhei a visita da Comissão de Direitos Humanos à
Divisão de Crimes contra o Patrimônio, Furtos e Roubos da Secretaria da
Segurança Pública, ocasião em que os colegas Deputados puderam
constatar o grave problema da superlotação carcerária. Foi assim quando
me opus à eventual parcialidade que poderia vir a permear as conclusões da
CRI do sistema penitenciário.

Observando outras CPls, nas quais são convocados a depor policiais civis,
estou sempre atento na sua defesa e na defesa dos legítimos direitos de
nossa categoria, conforme muitos dos companheiros aqui presentes têm
testemunhado.

Posicionei-me inúmeras vezes em defesa do titular da Pasta da Segurança
Pública e de seus servidores, quando injustamente acusados neste Plenário.
Ao fazê-lo, estava apenas lutando pela prevalência da verdade, eu que,
exatamente pela formação e pelos antecedentes profissionais, sinto-me
obrigado a conhecê-la e a defendê-la.

Caros colegas policiais civis mineiros, quis o destino que, em determinado
momento, eu me encaminhasse para as lides parlamentares, diferentes da
prática policial que, por tantos anos, constituíra a razão primeira de minha
vida. Nunca, porém, deixei de considerar-me um policial.

Na verdade, não me sinto o Deputado Policial, sou, isso sim, o Policial
Deputado. Continuo imbuído do mesmo espírito policial. Não nego minhas
origens. E não admito mudar o meu comportamento. (- Palmas.)

Acredito que, ao valorizar o policial, nada mais estou fazendo que colocar-
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me ao lado da sociedade. Do fundo da alma, com toda sinceridade, devo
dizer-lhes, meus caros companheiros, que nesta data tão jubilosa gostaria de
estar compartilhando com a nossa classe a alegria de ver concretizados os
nossos justos ideais. Bem sabem, entretanto, que isso envolve ações e
vontades que extrapolam o nosso empenho.

Não tenham dúvida, porém, de que este seu representante na Assembléia
Legislativa e, posso afirmar, a Casa do povo mineiro a que hoje sirvo
conhecem e reconhecem sua luta e sua contribuição.

E o motivo maior para justificar esta solenidade, a primeira homenagem
prestada ao Policial Civil pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais em todos os tempos, não é outro senão o desejo de formalizar este
conhecimento e este reconhecimento. Que Deus guarde a todos nós. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Santos Moreira
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Dr. Santos Moreira,

Secretário de Estado da Segurança Pública, que falará em nome dos
policiais.

O Sr. Santos Moreira - Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa, por intermédio de quem cumprimento
a Mesa desta sessão solene, Srs. Deputados presentes, meus caros colegas,
Delegados de Policia, Detetives de Polícia, Vistoriadores de Polícia,
Identificadores de Policia, Escrivães de Polícia, Carcereiros da Policia Civil,
Agentes Policiais a serviço da instituição policial civil, trago, em nome do Sr.
Governador, a mensagem neste dia dedicado ao policial civil. Solicitou-me
S. Exa. o Governador que dissesse a todos os policiais civis o carinho, o
respeito e a consideração que tem para com a nossa instituição.

A instituição do Dia do Policial Civil é sinal vivo de que esta Casa dirige a
sua atenção para esse importantíssimo segmento do poder público. E a mais
clara indicação de que o Poder Legislativo, em sua vocação de liderança
popular, quer protagonizar atitudes de reconhecimento do profissional da
Polícia Civil. Essa postura, senhores, nos traz a certeza do engajamento dos
parlamentares em iniciativas que busquem redefinir os papéis da nossa
instituição e, no conjunto das redefinições, priorizar o resgate da importância
ética, estratégica e pacificadora do policial de investigação em uma
sociedade cada vez mais complexa nas suas relações interpessoais. Em
outras palavras, a promoção do reencontro do homem de policia
investigatória com o orgulho de ser um profissional destacado pelo respeito e
pela admiração pública. Ao Exmo. Sr. Deputado Paulo Schettino, Delegado
Geral da Polida Civil de Minas Gerais, o reconhecimento da administração
por sua quotidiana intervenção nesta Assembléia em favor da nossa
instituição, inclusive com a autoria do projeto de lei que agora nos
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proporciona este encontro oficial. Ao Excelentíssimo Sr. Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo, que sancionando o projeto reafirma a sua
notável disposição de acreditar cada vez mais na Polícia Civil e em seus
profissionais, os nossos agradecimentos.

Com efeito, senhoras e senhores, este final de século tem o signo de
transformações sociais, políticas e econômicas em velocidade jamais
experimentada pela civilização. Tudo muda de forma espetacular, mas os
impactos sobre os valores da vida humana ainda são uma incógnita. De
modo destacado, discute-se o papel do Estado nesse contexto, sendo
consensual que ele precisa atuar de maneira cada vez mais eficiente,
mediador que é das liberdades coletivas e executor das práticas de
integração social, especialmente em países onde a desigualdade ainda é
uma marca ameaçadora. O caso brasileiro indica a necessidade de urgentes
reformas no Estado, e isso inclui, no universo desta reflexão, a reforma do
aparelho policial e, por via de conseqüência, a cogitada recuperação do
sentido profissional do cidadão que faz opção pelas carreiras da polícia de
investigação, constitucionalmente, a Polícia Civil.

A homenagem de hoje é justamente ao homem. A Polícia Civil de Minas
Gerais se faz por ele e se justifica por ele. Portanto, a instituição precisa
fazer jus aos talentos que esse homem traz para o Estado. Isso significa que
o incremento dos ânimos profissionais desse trabalhador público depende
fundamentalmente de um gesto político de redefinição da estrutura
organizacional do órgão, um gesto que racionalize a atividade-fim da Polícia
Civil de modo a absorver todas as capacidades do profissional, dando-lhe
motivos sociais e psíquicos para encher-se de orgulho e revelar sua
importância num pais - como de resto em todo mundo - progressivamente
violento e carente de instrumentos de controle democráticos contra a
criminalidade. Trata-se de uma conjunção de fatores que tem por finalidade
sincronizar as capacidades intrínsecas do homem e da organização,
provocando uma sinergia das intenções pessoais com as intenções
institucionais, ou seja, estabelecendo uma harmonia profissional de homem
e instituição.	 -

Colocados esses referenciais, é preciso acenar com a esperança: primeiro,
reconhecendo que, não obstante as adversidades, os policiais civis vêm se
aprimorando intensamente do ponto de vista técnico e moral. Isso deve ser
alvo da nossa mais profunda admiração, porque ele trabalha numa dimensão
da vida onde impera o drama da dor, da perda, do desconsolo, da falência
da razão: é chamado a intervir ali, na efervescência das emoções. Segundo,
reconhecendo que o Estado está desenvolvendo uma discussão que objetiva
a reforma da Polícia Civil, para atualizar o seu modo de ação, capacitando-a
a ser vista pela sociedade como um agente de profunda responsabilidade e
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eficiência, um agente capaz de portar com profunda responsabilidade a
missão da força legal, mediante técnicas e táticas equilibradas,
pacificadoras, norteadas pelos direitos e garantias fundamentais. Rigor e
energia dentro da legalidade e a contrapartida do reconhecimento social são
duas forças que precisam impulsionar um novo modelo de se fazer policia.
Reconhecimento significa condições de trabalho, remuneração justa e
inserção social para o profissional da Policia Civil. A atual administração
vem procurando criar condições para o alcance destes objetivos. Não
cometeria a leviandade de dizer que foram alcançados, mas não se pode
deixar de comemorar os passos dados nessa direção. Investiu-se, como
nunca, em equipamentos materiais e criou-se todo um clima para a
redefinição doutrinária do órgão. Muito ainda há por caminhar, mas os
passos dados têm sido certeiros. Entretanto, os passos decisivos estão por
acontecer: todos os esforços, apesar da exigüidade do tempo, são pela nova
lei orgânica da Policia Civil, documento que pretende inaugurar a visão a
que venho fazendo referência neste pronunciamento. É a partir dele que se
pretende estabelecer uma lógica institucional que recupere o prestígio das
carreiras policiais, redefinindo-as e dotando-as de papéis claros e capazes de
dar resposta imediata às demandas sociais. Aproveito para refutar as teses
de fragmentação das carreiras policiais e destacar o papel da hierarquia
como valor fundamental de controle de um trabalho - a investigação - que
tem característica de homogeneidade no que tange à sua projeção imediata,
indivisível sobre as repercussões materiais e históricas de cada crime, ainda
que tal se faça - e assim deve ser - sobre o sistema da repartição intema das
tarefas científicas. Tudo, é claro, sob o mais rigoroso postulado de
interdependência técnica, de caráter multidisciplinar, entre os funcionários
dessa maravilhosa equipe de investigação, cada qual nominalmente
autônomo em suas conclusões estritamente afetas ao seu respectivo ramo
científico.

Encerro dirigindo-me aos policiais civis de Minas Gerais com uma palavra
de admiração, respeito e solidariedade, conclamando cada um a somar-se
aos serviços de aprimoramento em que ora nos empenhamos. Aos senhores
parlamentares, que sejam os portadores da notícia de que todos os esforços
são por mudanças que tomem a Polícia Civil um agente eficiente e de ampla
confiança da população, tarefa para a qual toda a sociedade há de contribuir,
ajudando na recuperação do papel de pacificador que é devido ao homem
para quem ela própria, sociedade, concede armas para um exercício
profissional dos mais difíceis. Entretanto, lembrando que, hoje, além das
armas de fogo e dos instrumentos afins, também temos a consciência, cada
um de nós, policiais civis, de que o policial deve se armar de conhecimento
técnico, científico e atuar, como vem atuando, segundo uma ética
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alimentada pelos valores do estado democrático de direito. Muito obrigado.

Apresentação do Coral Caminhando com Jesus
O Sr. Presidente - Ouviremos, agora, a apresentação do Coral

Caminhando com Jesus, que, sob a regência do Detetive L.aélcio dos Santos,
executará as músicas "Quando te vi", de Beta Guedes; tio da Terra" e
"Coração de Estudante", de Milton Nascimento.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Secretário Santos Moreira; componentes da Mesa; senhores

policiais civis, meus senhores, minhas senhoras e Srs. Deputados, em
qualquer grupo humano, em qualquer parte do planeta, a segurança é um
dos fatores essenciais na qualidade de vida das pessoas, ocupando um lugar
de destaque na caracterização do bem-estar individual e coletivo, ao lado da
saúde, da moradia, da educação e do lazer. Pode-se até dizer que constitui
um pré-requisito para alguns desses fatores.

A segurança tem reflexos diretos no estado psicológico dos indivíduos,
chegando a afetar a saúde. Da mesma forma, ela é fundamental para o
pleno exercício dos direitos civis, para a estabilidade das relações sociais,
para a garantia da vida edo patrimônio.

Uma sociedade em que as famílias não possam se sentir tranqüilas dentro
do lar, as crianças tenham seus espaços de lazer reduzidos, a freqüência a
locais públicos exija atenção permanente contra várias formas de violência e
as atividades econômicas se desenvolvam sob risco de roubos e assaltos é
uma sociedade condenada à desconfiança e ao medo. Em tal clima, não
pode haver harmonia; não pode haver desenvolvimento pleno.

Por essas razões, a segurança deve figurar como prioridade entre as
políticas públicas. Deve merecer atenção especial nas ações de
planejamento, na destinação de recursos, no aprimoramento técnico, na
formação e no treinamento de agentes comprometidos com o Estado e o
cidadão.

Sabemos que, em nosso Estado, esses objetivos são buscados
permanentemente e que, em conseqüência dos esforços realizados nessa
área, vivemos em uma das unidades mais seguras da Federação. Isso tem
refletido positivamente não só no bem-estar da nossa população, mas
também na vinda de pessoas de outros Estados e na atração de
investimentos, fator indispensável para a expansão de nossa economia.

Tais condições não significam, contudo, que estejamos imunes aos
problemas ligados à violência e à criminalidade. Estes, como sabemos,
decorrem de fatores os mais variados da realidade brasileira, como os baixos
salários, os baixos níveis de escolaridade, as carências socioeconômicas, os
altos índices de desemprego, as distorções e as disparidades de nosso
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processo de desenvolvimento, a favelização e a marginalidade, que se
instalam especialmente nos grandes centros urbanos.

Sabemos também que as infrações e os delitos, em muitos casos,
independem dos componentes socioeconômicos, originando-se, por
exemplo, de problemas de ordem psíquica ou da não-assimilação de
determinados valores éticos, podendo acontecer com indivíduos de qualquer
condição econômica, social ou intelectual. Na literatura especializada, não é
raro se explicar a agressividade e algumas manifestações de violência como
fenômenos próprios do ser humano.

De todas essas considerações, podemos inferir que os conflitos, as
transgressões e muitas formas de desvio de comportamento, que muitas
vezes acabam desaguando na criminalidade, estarão sempre presentes em
nosso meio social. Conseqüentemente, os programas e as entidades
vinculadas à segurança devem merecer atenção permanente, para que se
promova a harmonia entre os cidadãos.

Entre os órgãos que cumprem esse papel em nosso Estado, com a
competência e a eficácia que a função exige, destaca-se a Policia Civil. Sua
atuação tem sido fundamental para que o número e a gravidade dos delitos
praticados em nosso meio sejam mantidos sob controle e em patamares
razoáveis, garantindo-se à população a segurança básica de que necessita.

É oportuno lembrar que, nessa tarefa, além das condições adversas já
mencionadas, a instituição enfrenta uma série de dificuldades para se
estruturar adequadamente. O esforço de estabilização econômica trouxe
inegáveis benefícios para o povo, sacrificando, no entanto, os cofres
públicos. Como tem ocorrido em todos os setores da administração estadual,
a Policia Civil luta com a falta de pessoal, de recursos e de equipamentos.
Graças, contudo, à competência e ao compromisso de seus integrantes, ela
vem superando bravamente todos esses desafios para oferecer aos mineiros
um serviço de qualidade. Por isso mesmo, tem merecido uma atenção
prioritária do Governo de Minas, que pretende, superadas as dificuldades do
momento, dar-lhe condições mais adequadas à importância das funções que
desempenha.

Ressaltem-se, a propósito, a complexidade da profissão, assim como os
riscos a que se expõem os agentes policiais e a dedicação que deles se
exige e que os obriga, freqüentemente, a colocar em segundo plano os
interesses pessoais e até mesmo a convivência familiar.

Por todas essas razões, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais sente-se
no dever de participar das comemorações do Dia do Policial Civil, data
instituída, com muita propriedade, por lei estadual do ano passado e agora
incorporada ao nosso calendário oficial.

Sentimo-nos especialmente honrado e gratificado neste momento pela
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oportunidade de participar desta homenagem à nossa Polícia Civil, não só
pela sabida importância dessa valorosa instituição para a segurança da
sociedade, mas sobretudo por sentirmo-nos vinculados a essa briosa
categoria de profissionais cuja relevantíssima atuação, bem como seus
anseios, temos acompanhado de longa data.

Não poderíamos deixar de aqui registrar que, por ocasião da Constituinte
mineira, de que resultou a vigente Carta Estadual, coube-nos a honra de
coordenar a elaboração de uma de suas mais importantes seções, aquela
relativa à segurança do cidadão e da sociedade. Como todos sabemos, essa
segurança compete, no nosso Estado, às Polícias Civil e Militar.

Trabalhamos, naquela oportunidade, diretamente com as propostas dessas
grandiosas instituições e pudemos sentir de perto não só o valor de seu
trabalho, mas também as dificuldades por elas enfrentadas com galhardia e
altivez. Conhecemos suas legítimas aspirações e orgulhamo-nos hoje de
poder dizer que de algum modo pudemos contribuir para a defesa da
instituição no momento constituinte.

Entre as inovações constitucionais que a Polícia Civil conquistou, citamos
a participação obrigatória de representante seu no então instituído Conselho
de Defesa Social, órgão encarregado da definição da política de defesa do
Estado; a exigência de que a Polícia Civil fosse dirigida por Delegado de
carreira; o estabelecimento das competências privativas de polícia técnico-
científica, processamento e arquivo de identificação civil e criminal, registro
e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor e da função
de policia judiciária. Manteve-se, também, a garantia da estruturação da
Polícia Civil em carteiras, obedecendo as promoções aos critérios
alternativos de antigüidade e merecimento, como também a
im presci ndibil idade do concurso público para ingresso nessas carreiras.

Tenho uma razão muito particular para me congratular com a Polícia Civil
de Minas Gerais, nesta festa que aqui realizamos em sua homenagem,
destacado que fui corno um dos poucos a receber homenagem da qual muito
me orgulho e um galardão que tenho nestes sete mandatos públicos que
exerço: quero lhes dizer que este Presidente tem o orgulho de-ser Delegado
Honorário da Policia Civil de Minas Gerais, título concedido pela Associação
dos Delegados de Minas Gerais. Tenho comigo esse orgulho de ter merecido
a gratidão por um trabalho profícuo realizado conjuntamente por esta Casa,
na época sob a minha direção na Constituinte, e pelas dignas Polícias Civil e
Militar de Minas Gerais.

Congratulo-me, portanto, nesta oportunidade, com a competente equipe de
comando e com todos os servidores do Estado pertencentes ao quadro da
Polícia Civil, na certeza de que continuarão desempenhando com eficiência
a nobre missão de zelar pela segurança do povo mineiro.
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Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Exmo. Sr. Dr.
Francisco Eustáquio Rabelo, Superintendente-Geral da Policia Civil, uma
placa comemorativa desta reunião, com os seguintes dizeres: "10 de maio,
Dia do Policial Civil. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
por ocasião desta data, expressa o reconhecimento do povo mineiro ao
policial civil, servidor do Estado e defensor da sociedade como profissional
da ordem e da lei, da disciplina e da coragem, sob o império dos direitos e
dos deveres constitucionais".

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

manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos demais convidados
pela honrosa presença e encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a ordinária da mesma data, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO

DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL -
DOPS

Às dez horas e quinze minutos do dia doze de maio de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wilson
Pires, Ivair Nogueira, Adelmo Carneiro Leão & João Leite (substituindo este
ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do Bloco Social
Trabalhista), membros da Comissão supracitada. Devido à ausência do
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Wilson Pires, assume a Presidência
e, havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O mesmo
Deputado faz também a leitura do Relatório de Avaliação Técnica, feito
pelos técnicos da Casa, em que se analisa o conteúdo dos rolos de
microfilmes sobre os arquivos do DOPS, encaminhados ao Arquivo Público
Mineiro. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é tratar de
assuntos de interesse da Comissão e indaga se há alguma proposição a ser
apresentada. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira apresenta
requerimentos, solicitando sejam convidados a prestar esclarecimentos a
esta Comissão um representante da Policia Federal, um da Policia Militar de
Minas Gerais e um do Exército Brasileiro. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado Adelmo Carneiro
Leão apresenta requerimento, em que pede seja enviado ofício ao Arquivo
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Público Mineiro, solicitando que se encaminhe a esta Comissão cópia do rolo
de microfilme intitulado "N° 20", encontrado no conjunto de microfilmes
entregues pela Secretaria de Estado da Segurança Pública àquele órgão,
para que constitua prova material a ser anexada ao Relatório de Avaliação
Técnica do referido material, elaborado pelos técnicos desta Casa. 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, 19 de maio de 1998.
Ivair Nogueira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - João Leite - Jorge

Hannas.
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia doze de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Roberto, Ronaldo Vasconcellos, Dinis Pinheiro (substituindo este ao
Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do PSD) e Mauro Lobo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Mauro Lobo que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O
Deputado Dinis Pinheiro requer a dispensa da leitura, que é aprovada pela
Comissão. A Presidência dá por aprovada a ata, solicita aos Deputados que
a subscrevam e informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, denúncias de utilização como depósito de lixo de áreas com
atributos naturais relevantes, inclusive nascentes de rios, localizadas no
Município de Caeté. A seguir, registra a presença dos seguintes convidados:
Srs. José Carlos Carvalho, Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento

T Sustentável; Jáder Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente do IBAMA
em Minas Gerais; Maurício Andrés Ribeiro, Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM-; Jarbas Soares Júnior, Promotor
Público do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural; Raul Mesias Franco,
Prefeito Municipal de Caeté, e Normando Carvalho Lopes, Presidente da
Câmara Municipal de Caeté; do Sargento Carlos Alberto Coelho de Azevedo,
Comandante do Grupamento de Policiamento Florestal de Caeté; e dis Srs.
Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, Diretor-Geral do Instituto Mineiro
de Gestão de Aguas - IGAM-, e Evandro Rezende Queiroga, morador do
Município de Caeté. Registra, ainda, a presença da Sra. Cibele Cristine de
Figueiredo, técnica de saneamento da Secretaria de Obras de Caeté; dos
Srs. Cássio Humberto Versiani Velloso, consultor responsável pelo

E	diagnóstico final do lixo de Caeté, e Tomás Ribeiro Neves, Diretor da FEAM;
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da Sra. Ludrnila Rodrigues, da FEAM, e do Sr. José Geraldo, Vereador à
Câmara Municipal de Caeté. O Presidente designa o Deputado Ronaldo
Vasconcelios como relator do Projeto de Lei n° 1 .665/98, do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria Ambiental e dá outras
providências.Na seqüência dos trabalhos, o Deputado Antônio Roberto
registra a chegada do Deputado Ronaldo Vasconcellos, Vice-Presidente da
Comissão, passa-lhe a presidência dos trabalhos e o Presidente tece
considerações sobre o objeto da reunião, na qualidade de autor do
requerimento que motivou esta audiência pública. A Presidência concede a
palavra aos convidados e aos parlamentares para fazerem suas
explanações. O Sr. Evandro Rezende Queiroga faz exposição sobre os
problemas decorrentes do despejo de lixo. Em seguida, é iniciada a fase de
debates, com a participação dos convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Prefeito Municipal de Caeté afirma seu compromisso com o
meio ambiente e sua preocupação com o problema do lixo, expondo uma
série de procedimentos técnicos adotados com vistas a minimizar eventuais
prejuízos para os moradores da região. Após os debates, o Deputado Olinto
Godinho apresenta requerimento em que solicita seja realizada visita da
Comissão, juntamente com representantes de órgãos ambientais, ao
Município de Caeté, para verificar In loca" os problemas do "lixão" daquela
cidade e as soluções adotadas pela Prefeitura Municipal. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados 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, 19 de maio de 1998.	 -
RonaldoVasconcellos, Presidente - Antônio Roberto - Wanderley Ávila.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 1995

ATAS

ATA DA 3743 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1915198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Ivo José
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: 1 Fase (Expediente): Ata

- Correspondência: Mensagem n° 267198 (indicando membros para o
Conselho Estadual de Educação), do Governador do Estado - Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n°5 1.754 a 1.756198 - Requerimento n° 2.599198 - Comunicações:
comunicações da Comissão do Trabalho e do Deputado Mauri Torres -
Oradores Inscritos: discursos dos Deputados Gilmar Machado, Wilson Trópia
e Marcos Helênio - 2 a Parte (Ordem do Dia): 1 3 Fase: Abertura de Inscrições
- Leitura de Comunicação - Votação de Requerimentos: renovação da
votação do requerimento do Deputado Anderson Adauto; aprovação;
verificação de votação; questões de ordem; inexistência de "quorum" para
continuação dos trabalhos; anulação da votação - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Bené Guedes
- Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo
- Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Pêricles
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 114h15min, a lista de

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

la Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 53-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Errnano Batista, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 267198*
Belo Horizonte, 14 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Meus cumprimentos. Venho à presença de Vossa Excelência submeter os

nomes dos professores Carlos Roberto de Souza, Maria de Lourdes Meio
Prais, Ronaldo de Noronha e do Pastor Ader Alves de Assis à aprovação
dessa egrégia Assembléia Legislativa, para, como membros, integrarem o
Conselho Estadual de Educação, nos termos da alínea "b", inciso XXIII, do
artigo 62 da Constituição do Estado.

São pessoas credenciadas, educadores de notório saber e que, pelos
relevantes serviços prestados à educação em Minas Gerais, saberão honrar,
com reconhecida competência, o cargo de Conselheiro naquele órgão
colegiado.

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus
sentimentos de estima e elevada consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado,"
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado, encaminhando cópia do oficio por ele enviado ao
Secretário Extraordinário para Assuntos Legislativos, a respeito -do Projeto de
Lei Complementar n° 32198, em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar n°32/95.)

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Administração,
encaminhando cópia do ofício por ele enviado ao Secretário Extraordinário
para Assuntos Legislativos, relativamente ao Projeto de Lei n° 1 .535/97, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Lajinha.
(- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário do Planejamento e Coordenação Geral,
enviando, a pedido da Casa, cópia do relatório elaborado pela "Deloitte
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Touche Tomatsu Iriternational" sobre o sistema de água e saneamento do
Estado. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Marcos Raymundo Pessôa Duarte, Presidente do BDMG,
agradecendo o convite para participar da reunião especial em homenagem
ao ex-atleta Dirceu Lopes Mendes.

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Superintendente Regional do Departamento
de Polícia Federal-MG, informando que essa Superintendência não tem
condições de opinar sobre a destinação dos arquivos do DOPS da SSP-MG,
por não ter vínculo funcional com esse órgão. (- A CPI do DOPS.)

Do Sr. Walkir Teixeira Bottechia, Secretário-Geral da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, em atenção a requerimento do Deputado
Durval Angelo, dando ciência de que não foi possível identificar o processo
de interesse deste Legislativo e solicitando informações complementares, a
fim de que o processo possa ser localizado. (- A Comissão de Direitos
Humanos. Anexe-se ao Requerimento n° 2.548198.)

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração (3), em atendimento a pedido da Comissão de Justiça,
informando que o imóvel objeto do Projeto de Lei n° 1.652/98 se encontra
vinculado à Secretaria da Saúde, cujo pronunciamento sobre o assunto já foi
solicitado, e encaminhando resposta do DER-MG sobre o objeto dos Projetos
de Lei n°s 1.558197 e 1.602196, que tratam de denominação de aeroporto e
de estrada, respectivamente. (- A Comissão de Justiça.)

Da Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da AMDA,
solicitando a este Legislativo, em nome do movimento ambientalista mineiro,
que rejeite o Projeto de Lei n° 1.112/97, do Deputado José Bonifácio, que
extingue o selo florestal instituído pelo IEF. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.112/97.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.754195

Dispõe sobre a instalação e a obrigatoriedade de manutenção programada
dos sistemas centrais de ar condicionado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A instalação de aparelhos e centrais de ar condicionado em

estabelecimentos comerciais, industriais, prédios públicos e privados,
hospitais, hotéis, clínicas ou similares deverá obedecer aos seguintes
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critérios:

- ser precedida de projeto técnico elaborado e aprovado de conformidade
com as normas técnicas vigentes, expedidas pelos órgãos competentes;

II - ter aprovação prévia do engenheiro responsável pela obra.
Art. 20 - As manutenções preventivas e corretivas nos sistemas

condicionadores de ar serão obrigatórias e obedecerão aos seguintes
critérios:

- as manutenções preventivas e corretivas serão processadas de
conformidade com as normas técnicas específicas da ABNT e de acordo
com as recomendações dos fabricantes;

II - será obrigatória pelo menos 1 (uma) manutenção mensal em todos os
sistemas centrais de ar condicionado, para preservação dos equipamentos e
das condições de saúde pública e do meio ambiente;

III - as manutenções deverão ser executadas por empresas especializadas
do ramo, legalmente constituídas, que deverão comprovar

a) registro no órgão competente de, pelo menos, 1 (um) engenheiro
mecânico em seus quadros;

b) existência, em seus quadros, de técnicos legalmente habilitados para o
exercício da função, em proporção ao serviço a ser executado;

IV - os ambientes condicionados deverão garantir aos ocupantes dos
imóveis, simultaneamente, por meio de manutenções periódicas, condições
adequadas de conforto térmico e de pureza do ar ambiente, de modo a evitar
a proliferação ou a propagação, entre outros, de:

a) agentes biológicos: bactérias, vírus, fungos, mofo, protozoários, algas,
odores corporais;

b) agentes químicos: monóxido de carbono, bióxido de carbono, bióxido de
nitrogênio, ozônio, formaldeido, solventes, fumaça de tabaco e diversos
outros compostos químicos voláteis;

c) agentes inertes respiráveis: microfibras de amianto, de lã e de vidro,
fibras naturais, poeiras.

Art. 30 - Os serviços de manutenção a que se refere o "caput" do art. 20
serão fiscalizados pelos órgãos competentes da administração municipal,
estadual ou federal.

Art. 40 - O Termo de Responsabilidade Técnica, emitido pelo órgão
fiscalizador responsável, certificando as condições de manutenção dos
equipamentos e dos sistemas de ar condicionado, deverá ser afixado em
local visível nos respectivos imóveis.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60
(sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de abril de 1995.
lvair Nogueira
Justificação: Segundo publicações da Associação Brasileira de

Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento - ABRAVA - e de
outros órgãos competentes, "nos últimos anos tem aumentado, em níveis
que preocupam, o índice das enfermidades respiratórias causadas pela má
qualidade do ar nos ambientes em que existem condicionadores de ar.

Estudos recentes revelam que, quando um percentual significativo de
ocupantes de edifícios, prédios, hospitais e outros recintos fechados
apresentam sintomas persistentes, de menor ou maior gravidade, tais como
alergia, dor de cabeça, irritação dos olhos e das mucosas, dor de garganta,
tontura, náusea e fadiga, não atribuíveis a fatores pessoais de sensibilidade
ou doença, os quais desaparecem pouco tempo depois da saída do ambiente
fechado onde trabalham ou moram, fica evidente que os sintomas estão
relacionados com as condições ambientais. Em ambientes confinados,
devido à acumulação de variados poluentes que não têm como ser
eliminados ou suficientemente diluídos, o ar toma-se rapidamente
desagradável e até mesmo irrespirável. É O que chamam de "síndrome dos
edifícios doentes".

Preocupantes, nessas situações, são os surtos graves de doenças
respiratórias, às vezes fatais para pessoas mais sensíveis, que, segundo se
constatou, foram contaminadas pelo ar respirado no ambiente fechado do
local onde permanecem por determinado período. Um dos agentes
patogênicos mais perigosos, ás vezes encontrado nesses locais, é a bactéria
"Legionelia", que provoca uma forma rara e grave de pneumonia, às vezes
fatal para o ser humano.

Os edifícios e os prédios modemos dotados de ar condicionado, os quais,
em principio, deveriam garantir condições ambientais confortáveis e
saudáveis, não estão imunes a esses problemas. Pelo contrário, a existência
de sistema de ar condicionado parece somente agravar o problema.

Um sistema de ar condicionado exige manutenção competente e
constante, em estreita obediência às normas técnicas da ABNT e às
recomendações dos fabricantes do aparelho e dos equipamentos. Caso
contrário, o próprio sistema pode ser uma fonte de poluição autônoma e
prejudicial.

O objetivo desta proposição é regulamentar a instalação e a manutenção
de sistemas e equipamentos de ar condicionado, para evitar que ocorram os
problemas citados e, dessa forma, contribuir para a melhor qualidade de vida
das pessoas que trabalham ou vivem em recintos servidos por ar
condicionado.

- Publicado, vai o projeto ás 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°1.755/96
Altera o art. 11 da Lei n° 12.735, de 31 de dezembro de 1997, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - O "caput" do ali. 11 da Lei n° 12.735, de 31 de dezembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 11 - O IPVA será recolhido anualmente, a partir do dia 15 (quinze) de

fevereiro, por intermédio da rede bancária credenciada pela Secretaria de
Estado da Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em cota
única ou em 3 (três) parcelas mensais consecutivas.".

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 1998.
lbrahim Jacob
Justificação: Através dos tempos, o Direito Positivo sempre manteve

íntima relação com os fatos sociais, que constituem sua fonte material. Essa
dependência da ordem jurídica das manifestações sociais é fato comum na
história do Direito. Na atualidade, o Direito escrito já absorveu a quase
totalidade das normas consuetudinárias.

O projeto de lei que determina que o IPVA seja cobrado a partir de 15 de
fevereiro de cada ano, tendo em vista os gastos com as festas de Natal e
Ano Novo, e com as férias, resguarda essa conduta social e evita o acúmulo
de gastos no mesmo período. Por hábito espontâneo do povo, o fim de ano é
sempre período conturbado, de muitos gastos em razão de festas e compras.
É nessa época, devido ao verão e ao período prolongado de férias, que as
famílias preferem viajar. Sendo assim, julgamos oportuno apresentar esta
proposição.

Com base no bom-senso e no sentido natural de justiça, e verificando estar
a matéria de acordo com o bem comum, que é um dos escopos da
administração pública, julgamos racional que o Estado reconheça e proteja
essa prática social.

Pelas razões apresentadas, confiamos no apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.756198
Define hipótese de isenção do pagamento da tarifa de utilização do

terminal rodoviário de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E isento do pagamento da tarifa de utilização do terminal

rodoviário de Belo Horizonte o passageiro que se destinar a qualquer dos
municípios integrantes da Região Metropolitana, conforme definida no art. 70
da Lei Complementar n°26, de 14 de janeiro de 1993, com a redação dada
pelo art. 1 0 da Lei Complementar n°48, de 12 de novembro de 1997.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1998.
José Militão
Justificação: A cobrança da tarifa de utilização do terminal rodoviário de

Belo Horizonte, no valor de R$O,64, além de discriminatória, é injusta. É
disciiminatória por ser, segundo informação prestada pelo DER-MG,
praticada apenas no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro -
TERGIP - e na linha 5504-E-111 (Caeté-Belo Horizonte).

E injusta, uma vez que onera o usuário residente em cidade da Região
Metropolitana que necessita vir diariamente a Belo Horizonte. Quem,
eventualmente, viaja para São Paulo paga R$0,64. O usuário residente em
Caeté, por exemplo, e que está obrigado, em razão de estudo ou trabalho, a
utilizar diariamente o TERGIP, desembolsa a cada viagem R$0,64,
correspondentes a 18% do valor da passagem, que é de R$ 3,55.

Para pôr fim a essa situação, apresentamos este projeto de lei, para cuja
aprovação esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares.

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

REQUERIMENTO
N° 2.599198, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas à nomeação de Defensores
Públicos, entre os aprovados em concurso realizado em 1997, para
provimento na Comarca de Uberlândia e nas demais do Triângulo. (- À
Comissão de Administração Pública.)	 -

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do

Trabalho e do Deputado Mauri Torres.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, me inscrevi para
abordar um tema, mas, em virtude de uma publicação que vi hoje no "Minas
Gerais", vou abordar dois temas. Primeiramente, quero comunicar que
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amanhã estarei ausente, durante o dia, das atividades da Assembléia
Legislativa, porque vou me juntar a milhares de brasileiros que se dirigem a
Brasília para uma grande manifestação que teremos amanhã por emprego,
terra e cidadania. Entendemos que hoje, em virtude da política econômica
do Governo, uma política neoliberal de promover, cada vez mais, uma
abertura indiscriminada, milhares de trabalhadores estão sendo levados ao
desemprego. Isso está levando à desestruturação de lares a que estamos
assistindo em todo o Pais. Estamos indo a Brasília para nos somar a
brasileiros e brasileiras que estão se dirigindo para lá a fim de dizer que não
estamos satisfeitos com essa política econômica, que queremos uma política
de geração de empregos. Queremos o fim da recessão. Entendemos que é
fundamental a manutenção da estabilidade, mas ela não pode ser mantida
às custas do desemprego e da fome do povo. Estaremos participando dessa
atividade, porque entendemos ser fundamental que apontemos novo rumo
para este País. É preciso que o Governo passe a respeitar de fato os
servidores públicos, passe a fazer de fato a reforma agrária, pare de utilizar
o dinheiro dos famintos, dos flagelados da seca para outras atividades, O
Governo estará enviando, para o combate à seca, uma quantia da ordem de
R$1 00.000.000 7 00. Só de isenção para os usineiros, o Governo liberou agora
R$250.000.000,00. E eu pergunto: por que para eles há dinheiro, e para as
pessoas que passam fome, para construir poços artesianos e outras coisas
falta? Estaremos em Brasília, junto com os trabalhadores organizados, com
a CUT, com o MST, com o movimento da Igreja Católica, com o Movimento
Evangélico Progressista e outros. Estaremos de mãos dadas, dando um grito
de alerta para este País, que tem necessidade de uma revisão geral.

Essa é a razão que me fará estar ausente. Não gosto de faltar aos
trabalhos desta Casa, mas amanhã, em virtude dessa atividade cívica,
estaremos ausentes do trabalho, na parte da manhã e na parte da tarde. A
noite, caso haja reunião, estaremos aqui para participar, juntamente com os
demais companheiros da nossa bancada.

O segundo motivo que me traz a esta tribuna é o fato de ter recebido um
cartão do Secretário-Geral do Governo do Estado, Or. José Henrique Santos
Portugal, relativo a um projeto nosso que está sendo apreciado na Comissão
de Fiscalização Financeira e no qual propomos a suspensão da contribuição
previdenciária, dos 3,5%, até que o Governo mande o projeto de
reestruturação, de criação do fundo previdenciário. O Governo está
colocando os 3,5% no caixa único do Estado, sendo que o próprio projeto de
lei que instituiu a contribuição dizia que ele seria criado. Mas até hoje o
Governo não enviou a esta Casa esse projeto, e os servidores continuam
pagando. O "Estado de Minas" publicou uma matéria dando a resposta do
Secretário, em nome do Governador Eduardo Azeredo, dizendo que eu
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estava inventando, mentindo sobre o fundo previdenciário. Foi remetida a
mim a publicação do Minas Gerais", mas eu já tinha conhecimento de seu
teor. Nela, ele faz um demonstrativo da contribuição previdenciária e da
despesa com a aposentadoria. Só que o Or. José Henrique Portugal parece
não estar muito bem informado sobre a questão da previdência. Ele não
sabe que os servidores contribuem para a aposentaaoria com 113 e o patrão,
no caso o Estado, com 213. Aqui ele diz que há um rombo, uma diferença
entre o que o Estado paga de aposentadoria e a contribuição que recebe,
mas a contribuição a que ele se refere é apenas a do servidor público,
esquecendo-se da parte patronal, que representa 213, duas vezes o valor da
contribuição do servidor. Por isso dá essa diferença, da ordem de
R$595.800.000,00. Além disso, ele diz que o Governo tem um débito de
mais de R$2.200.000.000,00 no pagamento de aposentadorias. Nós
entendemos que o Governo tem que mandar o projeto para regularizá-lo,
porque o Governador Eduardo Azeredo tem uma dívida de mais de
R$1.000.000.000,00 para com o IPSEMG, está quebrando o IPSEMG. E eu
pergunto: quando ele vai pagar a conta? Hoje discutiremos mais
profundamente um projeto relativo ao assunto. Pergunto ao Secretário-Geral
do Governo do Estado: vamos fazer um debate sério sobre a previdência?
Onde se encontram os números, os 213 do Governo? Onde está o
pagamento da dívida de mais de R$1.000.000.000,00 para com o IPSEMG?
Aí veremos quem realmente tem razão. Se o Governo tem problemas com o
pagamento dos aposentados, por que não criar o fundo que resolverá o
problema das aposentadorias? Mas esse debate o Governador não quer
fazer, porque terá de mexer no caixa único, onde se encontram os principais
problemas. Ele quer discutir, hoje, um plano privado de aposentadoria para
os servidores do Estado, entregando o Hospital do IPSEMG. Já encomendou
um estudo ao Banco do Brasil com esse objetivo. E por que ele quer
privatizar os serviços previdericiários? O que ele vai ganhar com isso? O que
os servidores ganharão? Tivemos a CPI do IPSEMG e um fórum técnico no
qual foi proposto um fundo previdenciário, um instituto gerido de forma
tripartite entre Governo, aposentados e trabalhadores da ativa, que são os
contribuintes do IPSEMG. Por que o Governo não quer enfrentar esse
debate? Porque está com medo, mas nós não temos medo e temos os
números. Eu pergunto ao Secretário-Geral do Governador: onde estão os
números da contribuição do Governo? Então, esses números aqui
apresentados, Secretário e Liderança do Governo, são uma inverdade, isso
não confere com a verdade. Continuo desafiando a Liderança do Governo e
o próprio Governador para que apresentem os resultados desse dinheiro que
está saindo do bolso do servidor para o caixa geral do Estado.

Ninguém sabe o que está acontecendo com esse dinheiro, porque o
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Secretário João Heraldo está retendo o dinheiro da contribuição sindical.
Estamos com uma emenda à Constituição que obriga a Secretaria da
Fazenda a entregar o dinheiro da contribuição sindical, que é descontado de
quem quer se sindicalizar, mas ele está retendo esse dinheiro no caixa único.
Ninguém sabe, portanto, para que ele o está utilizando. Ele está tentando
estrangular a organização sindical neste Estado.

Para concluir, Sr. Presidente, estaremos solicitando a V. Exa., por meio do
nosso representante na Mesa, Deputado Ivo José - pode ser que a Bancada
do PT tenha mais dificuldade do que as demais bancadas desta Casa para
entender determinadas coisas -, antes de fazermos qualquer crítica ou
comentário, uma explicação de como ficará a situação dos funcionários da
Assembléia Legislativa.

Hoje, ao lermos o que foi publicado no "Minas Gerais", ou seja, a mudança
da estrutura dos servidores desta Casa, que passaram para a Escola do
Legislativo, não ficamos sabendo se eles continuam sendo funcionários da
Assembléia ou se agora eles são da Escola do Legislativo. Como teremos de
tratá-los, como professores, como administrativos? Como iremos tratar os
servidores desta Casa? Se for como professores, entraremos com um
projeto pedindo o "pó-de-giz", para que os funcionários da Assembléia, com
a sua nova designação, possam também não ter um tratamento diferenciado
dos demais, e para que eles possam ter acesso ao "pó-de-giz", ao 1.2 e a
outros benefícios que os professores têm direito.

Gostaríamos de entender. Pode ser que a nossa bancada tenha mais
dificuldade, ao ler os projetos, de compreendê-los. Então, solicitaríamos, Sr.
Presidente, uma explicação. Gostaríamos que houvesse uma reunião na
qual pudesse ser explicado para nós como ficará a função do servidor.
Mudará a carreira desse pessoal? Como os trataremos agora? São todos os
funcionários da Secretaria numa escola, mas escola, no nosso entendimento,
precisa de professores, diretores, faxineiros, merendeiros e mais uma série
de funcionários. E lógico que aqui vai ser diferente. Como serão essas
denominações?	 -

Gostaríamos que V. Exa. - tenho a certeza de que terá a maior boa-
vontade - ajudasse a Bancada do PT a entender a nova configuração da
Assembléia Legislativa. Sr. Presidente, em nome da Bancada do PT, o
Deputado Ivo José fará a V. Exa. um apelo para que nos explique como
ficará a situação dos servidores e como devemos nos dirigir a eles, como
professores - aí eles serão meus colegas - ou como administrativos, para
que possamos saber, realmente, como designá-los e saber a que eles têm
direito. E se serão professores diferentes dos demais no Estado. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Trópia.
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O Deputado Wilson Trôpia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, amigos presentes e membros da imprensa, surpreendentemente,
depois de dez anos de vida pública na Câmara Municipal e nesta
Assembléia, esta é a primeira vez que uso o microfone. E fácil explicar o
porquê. Sou professor de Filosofia de Vida e confesso que há uma diferença
imensa entre falar de um assunto para mil pessoas que querem ouvir e falar
de um assunto que não está muito ligado à minha experiência política.

Entendo muito de filosofia de vida, ou melhor, um pouquinho. Aprendi um
pouco a usar da palavra e da oportunidade de aprendizagem que a vida me
deu para fazer as pessoas felizes.

Hoje o que me traz à tribuna é a alegria que quero exteriorizar - talvez uma
das maiores vias de felicidade de toda a minha vida de 65 anos. Depois de
dois meses de sufoco - em que tive até de tomar cuidado com a minha
coronária - pelo dissabor de ser apontado pelos Promotores de Justiça
Eleitoral como alguém que infringia a lei pelo fato de estar fazendo
publicações, antes do período permitido pela lei.

Como eu poderia provar aos Srs. Promotores de Justiça o óbvio para que
eles percebessem a diferença entre projeto político e campanha política?
Sofri dois meses, e aqueles que me acompanhavam na Casa percebiam a
mudança do meu semblante, não por medo de alguma coisa ou por tristeza
em relação à minha pessoa. Confesso a vocês que eu estava triste por ser
brasileiro. A justiça me condenava por fazer aquilo que 30 mil eleitores
queriam que eu fizesse na Casa.

Fui eleito praticamente com votos da Grande BH - um fenômeno entre os
cerca de 900 municípios do Estado. Todos diziam que acompanhavam os
meus passas há 20 anos e que gostariam que eu chegasse à Assembléia e
fizesse de Belo Horizonte e de Minas Gerais uma sala de aula. Não deu
outra. Chegando aqui, percebendo que o clima e o ambiente não eram muito
adequados ao meu tipo de trabalho, decidi desde o primeiro dia que entrei na
Casa, há praticamente quatro anos, a ficar nas ruas, que é o meu ambiente
predileto. Com que intenção? Transferir uma aprendizagem de quase uma
vida, que teve uma influência muito grande com relação à política e ao
momento nacional; não adianta nenhum projeto político se não se faz o
projeto humano. Podemos fazer as leis mais bonitas, mas se o povo for
ignorante e medíocre, as leis não valerão nada, conforme aquela expressão
que coloquei nos "outdoors: "nada vai mudar se você não mudar".

Temos visto que uma ala precária da política tenta sobreviver com uma
certa mentira de ficar prometendo dias melhores, criando nas criaturas
humanas uma falsa idéia de felicidade futura, enquanto a pessoa,
ingenuamente, fica apenas assistindo à televisão, esperando que as boas
notícias venham. Estou absolutamente convencido de que enquanto cada
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criatura humana não se engajar e não participar pela melhoria nada vai
acontecer. Outro ponto fundamental do nosso trabalho é que se a pessoa
perceber que não dá para mudar o de fora, que mude o de dentro. Ou seja,
ainda que a situação continue em termos de loucura, ela não é louca.

Agora tivemos uma das grandes alegrias de nossa vida, quando vimos no
"Estado de Minas" de sábado uma referência ao nosso Fidel Castro,
atualmente, na minha opinião, uma das criaturas mais lúcidas do planeta.
Ele disse: "Geme parece que o mundo enlouqueceu. Acho que ao invés de
políticos, o mundo está precisando de psiquiatras". Acompanho a opinião
dele, só que até a metade. Acho que o mundo precisa realmente de
psiquiatras para aqueles que enlouqueceram, mas precisa também muito de
educadores para aqueles que tomarem pique de enlouquecer.

Com que função? Para dar uma estrutura psicológica à criatura humana de
modo que ela saiba como conviver com os desafios, sem permitir que eles
caiam em sua cabeça. A partir do momento em que se pensa assim, a
pessoa é livre, independente dos fatores e das circunstâncias. De acordo
com a sentença de Eleanor Roosevelt - uma das básicas de meu curso e que
realmente cativam a todas as pessoas - "Ninguém e nada te poderão fazer
infeliz sem o teu consentimento". Em todos os contatos que temos frisamos
esse ponto.

Fizemos a defesa e perdemos o primeiro "round" pois o Juiz confirmou
realmente a opinião dos seis Promotores que diziam que fazíamos do nosso
trabalho campanha política. No entanto, o tempo todo, desde que iniciamos
nossa trajetória, dos 18 aos 68 anos de idade, só sabemos trabalhar pela
melhoria da qualidade de vida da criatura humana e fazer com que cada um
descubra seu caminho pela auto-imagem que passa a desenvolver a respeito
de si mesmo. Levamos todos os papéis, mas todas as peças já estavam
embutidas num dossiê de condenação.

Falei com eles que no primeiro dia do meu casamento com a Lúcia já levei
para a minha casa 61 filhas adotivas. E jurei dar a minha vida pela
educação. Da sociedade cristã, não houve uma resposta para fazermos o
bairro da criança pobre. Com 20 anos de trabalho, a Lúcia acabou tendo
câncer de fundo absolutamente emocional. Essa emoção foi causada por um
desajuste de família que criei, exatamente por causa da decisão de um
apostolado, o que gerou o câncer do meu próprio filho, que também partiu,
com 32 anos. A partir do momento que os dois se foram para outra
dimensão, jurei dar a minha vida pela educação. E ninguém me segura. Fiz
um apelo para que fossem coerentes com o óbvio, que eu estava fazendo
algo desde que tinha 18 anos de idade, e que isso não podia ser
caracterizado como instrumento de política. Eu nem preciso disso, porque o
carinho que tenho da cidade me faz crer que, toda vez que entro em eleição,
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é para ganhar. Com esse trabalho, o povo quis simplesmente me dar uma
bolsa de estudos para eu pesquisar medicina alternativa e psicologia
comportamental. Hoje, com os infinitos auditórios que tenho diariamente pela
minha frente, de uma forma especial me refiro ao auditório de toda a Polícia
Militar, porque não há uma semana em que eu não profira palestras para
batalhões com 500 soldados, enquanto os Coronéis se estarrecem,
divinamente, ao perceberem que consigo fazer uma palestra de filosofia de
vida para 500 soldados, atraindo sua atenção plena, como se fossem PhDs
da cultura espiritual. Fiquei profundamente feliz por tudo o que aconteceu.
Nessa oportunidade, do fundo da minha alma, quero agradecer a todos os
companheiros Deputados que fizeram uma declaração praticamente
conjunta, embora individualizada, dizendo que me conheciam há três anos e
meio, e que sabiam que eu sempre distribuía os mesmos papéis que eram
hoje motivo de condenação.

Quero agradecer ao Presidente Romeu Queiroz pela delicadeza de uma
carta específica. Agradeço também ao Dr. Cássio Eduardo Rosa, Promotor
de Justiça, que, numa atitude linda, escreveu uma carta que me favoreceu
demais, dizendo que fez um curso comigo quando era Promotor de Justiça
em Francisco Sã, em 1982, e que, já naquela época, tinha arquivados em
suas gavetas todos os prospectos que hoje eram conteúdo da acusação.
Afirmou ainda que, em 1994, voltou a fazer cursos. Nos cursos que fazia,
percebia a quantidade de pessoas que saíam com outra dimensão de vida,
com outro comportamento. Quando o terceiro Juiz leu aquilo, estarreceu a
todo mundo. Era um Promotor tendo a coragem de dizer que era um absurdo
a condenação. Voltei de lá muito feliz, com profundas lágrimas de gratidão
nos olhos. Por mais essa razão, dou a minha vida pela educação, dou a
minha vida pelo povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês.

* Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente nas galerias, companheiros, amigos, senhores representantes da
imprensa; vou falar sobre poucos assuntos. Em primeiro lugar com relação
ao colega Deputado Wilson Trópia, quero falar sobre a sua lisura como
homem público, que, nos aspectos emocionais, comportamentais e
psicológicos, tem procurado desenvolver um grande trabalho. Nesse sentido,
não vou avaliar o trabalho parlamentar, mas, sim, o trabalho que ele
desenvolve junto à sociedade, com seus cursos, que fazem bem às pessoas.
Não vou entrar no mérito de como ele destina os recursos para essa
atividade. O curso em si é positivo, mas, quanto às verbas públicas, é uma
discussão que a Assembléia já está fazendo.

Gostaria de comentar rapidamente dois assuntos que me trouxeram uma
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decepção muito grande. Um foi a rejeição de um projeto que, pela segunda
vez, tramita na Casa. Já passou pela Comissão de Justiça, pelas comissões
temáticas, mas, no 20 turno, sofreu o "Iobby" dos cartórios, a pressão do
Governador para que fosse rejeitado. Falo sobre o projeto que organiza,
delimita competências de concurso público.

Concurso público virou indústria para faturar dinheiro para o caixa dois,
seja de qual órgão for. Normalmente, tem sido assim. O nosso projeto
pretende estabelecer algumas regras: em primeiro lugar, limita a 1% do
salário oferecido o valor da taxa de inscrição. Por exemplo, se se oferece um
salário de R$1.000,00, não poderia ser cobrado um valor acima de R$10,00.
E as pessoas reconhecidamente pobres estariam isentas desse pagamento,
através de um atestado. Para um concurso que oferece 2 vagas, inscrevem-
se 2 mil pessoas, e exigem-se documentos autenticados para todo o mundo.
E um jogo dos cartórios. Pelo nosso projeto, essa documentação só seria
apresentada após o candidato ter sido aprovado.

Pergunto: por que os nobres colegas o rejeitaram? A pedido de quem?
Evidentemente, dos cartórios, do Governador, de um esquema para se fazer
caixa para campanha. Só pode ser isso. Não há motivo para um projeto
desses, moralizador, ser rejeitado, mas, lamentavelmente, foi.

As vezes, aprovam-se projetos imorais. Aliás, tenho orgulho em dizer que
nunca apresentei um projeto para beneficiar grupos, para beneficiar
"lobbies". Nunca fiquei a favor de esquemas. Sempre tive independência, e
meus projetos sempre foram sérios. São rejeitados porque sou um Deputado
independente, que chega aqui e fala sobre as falcatruas. Ai, vêm, rejeitam,
trabalham contra e fazem um esquema para que meus projetos sejam
derrotados.

O outro assunto é sobre um trabalho. Não é projeto ainda. Aliás, hoje o
debatemos na Comissão de Defesa do Consumidor. Ele está sendo
reapresentado. Não é meu, é do Deputado Raul Lima Neto. Esse projeto, ao
seu final, com certeza será rejeitado, porque o Governador já o vetou uma
vez. E aquele que exige o controle das empresas que montaram o Disque
0900, que estão mancomunadas com a TELEMIG. O que está sendo pedido
é que haja uma senha eletrônica para se ter acesso a esse serviço, porque
qualquer criança, hoje, está usando-o.

Hoje, uma dona de casa nos mostrou que, ganhando R$250,00, tem que
pagar uma conta de R$1.300,00. E a TELEMIG está lhe cobrando a conta
judicialmente. Ela fica trabalhando para as empresas, que estão se
locupletando.

Pedimos a relação dos nomes dos 17 provedores dessas empresas. No
meio deles, temos a desconfiança de que alguns são ligados a Diretores da
TELEMIG: Estamos querendo ver essa relação e saber como funciona.
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Queremos saber, ainda, como a fiscalização é feita. Um dos representantes
da TELEMIG nos disse que o Ministério das Telecomunicações ditou normas
proibindo os serviços eróticos. Porém, existe o Disque-Paquera e outros do
tipo. Sendo assim, perguntei se esses serviços não eram eróticos, e ele me
disse que não sabia, pois não havia uma fiscalização por parte da TELEMIG,
nem um controle maior. Um interurbano de Belo Horizonte para Curitiba,
hoje, custa R$0,49 por minuto, enquanto as empresas cobram R$3,95 por
minuto para prestar seus serviços. A TELEMIG não fiscaliza, mas recebe a
sua parcela. E esse o papel a que se presta esse modelo de governo. Por
isso, estamos manifestando a nossa descrença diante da rejeição de um
projeto apenas porque assim pediram. Entretanto, não aparece o nome de
quem pediu. Houve a CPI da corrupção em Brasília contra os corruptos, mas
não houve contra os corruptores, pois esses nunca aparecem. O sistema de
transporte, aqui, também rejeita todos os projetos que visam a moralizar o
processo. Apresentamos um projeto de resolução para acabar com as
concessões feitas sem concorrência pública e sem licitação, mas o "lobby"
das grandes empresas começou a se articular, a vir aqui, como veio o Dr.
Rubem Lessa, a patrocinar jantares, a pressionar, e o projeto foi derrubado.
Que parlamento é esse? Onde iremos chegar? E essa a nossa decepção.
Não justifica ficarmos subordinados a esquemas; temos que ter ideologia,
votar com o Governo quando o projeto é de interesse da população, não
podemos votar porque pediram assim, porque o projeto irá contra os
cartórios ou contra determinadas empresas. Assim, vamos ficando cada vez
mais desmoralizados. Temos também o problema das subvenções. A
maioria não utiliza erroneamente o dinheiro, indicando entidades sérias, mas
aqueles que as indicam de maneira pouco transparente acabam por manchar
a imagem de toda a Assembléia. E o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado lvo José) - Não havendo outros oradores
inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a l a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 118
Reunião Extraordinária, do Requerimento n° 2.576198, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, e rejeição do Requerimento n° 2.485/98, do Deputado João
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Batista de Oliveira (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.733198 distribuído à Comissão de Saúde. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. fizesse a

leitura do requerimento, por favor.
O Sr. Presidente - O requerimento que acabamos de votar é do Deputado

Anderson Adauto, que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.733198, do
Governador do Estado, também distribuído à Comissão de Saúde.

O Deputado Mauri Torres - Gostaríamos que V. Exa. fizesse a verificação
de votação, Sr. Presidente, como foi solicitado pelo Deputado Durval Angelo.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, no meu entendimento o
meu requerimento está aprovado. Ele foi aprovado por V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência entende que o requerimento foi aprovado
e, após a votação, o Deputado Durval Angelo solicitou a verificação de
votação.

O Deputado Anderson Adauto - Não, ele retirou o pedido de verificação. O
pedido foi retirado.

• Sr. Presidente - Não houve pedido de retirada de verificação de votação.
• Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, eu retirei o pedido de

verificação.
• Deputado Mauri Torres - Então, estamos pedindo a verificação.
• Sr. Presidente - A Presidência entende que é necessário fazer a

verificação de votação, uma vez que, feita a solicitação, o Deputado Durval
Ângelo não retirou o pedido de verificação de votação no microfone. Além
disso, o Deputado Mauri Torres também solicitou a verificação de votação. A
fim de proceder â verificação de votação por meio do painel eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados; não há "quorum" para

votação nem para o prosseguimento dos nossos trabalhos. A Presidência
toma a votação sem efeito.

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
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dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como
para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 270a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1315198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.543/97;
discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação - Inexistência de
"quorum" para a votação das propostas de emenda à Constituição - Votação,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 488195; votação do projeto, salvo emenda;
rejeição; verificação de votação; existência de número regimental para a
discussão, mas não para a votação; anulação da votação - Discussão, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 1.053196; emissão do parecer pelo relator;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei
Complementar n° 11195; designação de relator; emissão de parecer pelo
relator; encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.112197; encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.186197; discurso do Deputado Raul Lima Neto;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.595198; apresentação das Emendas n

o
s 1 e 2; encerramento da discussão;

encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.608198;
encerramento da discussão - Existência de "quorum" para votação dos
projetos de lei - Prosseguimento da votação, em 20 turno, do Projeto de Lei
n° 486195; votação do projeto, salvo emenda; rejeição; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para
votação; renovação da votação; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição - Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
716196; rejeição; verificação de votação; inexistência de número regimental
para votação; anulação da votação; existência de "quorum' para a votação
dos projetos de lei; questão de ordem; renovação da votação; rejeição;
verificação de votação; inexistência de número regimental para votação;
anulação da votação; chamada para recomposição de "quorum"; existência
de "quorum" para a votação; renovação da votação; rejeição; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para
votação; renovação da votação; rejeição; verificação de votação;
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inexistência de número regimental para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de"quorum"; inexistência de "quorum" para
prosseguimento dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús
- Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penfla - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cailos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Ermano Batista
- Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqümnio - lbrahim Jacob - João Batista de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min, a lista de

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

ia Parte
Ata

-
0 Deputado Ivo José, 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 r Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em

que solicita, baseado no art. 233, inciso III, do Regimento Interno, a alteração
da ordem do dia desta reunião, de modo que seja apreciado em primeiro
lugar, entre as matérias em fase de votação, o Projeto de Lei n° 1.543197.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.543197, do Deputado Pauto
Piau, que altera o art. 1 0 da Lei no 9.444, de 25111187, que dispõe sobre
licitações e contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em votação, o projeto.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos
a tribuna para manifestar nossa opinião. Somos a favor da matéria, mas,
quando da volta do projeto às comissões - porque já havia sido encerrada a
discussão e não teríamos como fazê-lo mais -, vamos apresentar-lhe uma
emenda, pois pretendemos que a discussão sobre a cláusula de reversão de
imóvel seja retomada, para que possamos ter a volta do projeto original,
para que não fique como foi colocado no Substitutivo n° i.

Por isso queremos registrar essa modificação que estaremos fazendo
nesse projeto. Por isso estamos deixando registrado. Vamos votar
contrariamente ao substitutivo apresentado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.543197. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para votação
das propostas de emenda à Constituição e deixa de votá-las, passando à
votação e à discussão dos demais projetos constantes na pauta.

Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 488195, do
Deputado Anderson Adauto, que acrescenta parágrafos ao art. 99 e altera o
inciso III do art. 100 da Lei n° 9.444, de 25/11187, que dispõe sobre licitações
e contratos da administração centralizada e autárquica do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

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

ocupem seus lugares. Em votação.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 26 Deputados. Com a presença do Presidente,

são 27 Deputados; não há, portanto, "quorum" para votação, uma vez que
não temos comissões em funcionamento, mas o há para discussão. A
Presidência toma sem efeito a votação e passa à discussão dos projetos que
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constam na pauta.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1-053/96, da Deputada Maria
José I-laueisen, que altera dispositivos da Lei n° 11.745, de 1711195. As
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Nos termos do § 20 do art. 147 da Resolução n° 5.065, de
1990, a Presidência designou relator em Plenário o Deputado Péricles
Ferreira, que solicitou prazo regimental. Com a palavra, o Deputado Péricles
Ferreira, para emitir seu parecer.

O Deputado Péricles Ferreira - (- Lê:)
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.053/96

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.053196

altera dispositivos da Lei no 11.745, de 1711195.
Esgotado o prazo para exame pelas comissões técnicas a que foi

distribuída, a proposição foi incluída na ordem do dia para votação em
Plenário, segundo o disposto no art. 141 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda â Constituição n° 12, de 219194, acrescentou ao art. 157 da

Constituição do Estado os § 50 a 70 , os quais versam sobre as audiências
públicas regionais.

O § 50 estabelece, claramente, a finalidade das audiências:
"Art. 157 - ..........................................
§ 50 - Para a elaboração da lei orçamentária anual, a Assembléia

sistematizará e priorizará, em audiência pública regional prevista no inciso III
do § 20 do art. 60, as propostas resultantes de audiências públicas municipais
realizadas pelos poderes públicos locais até o dia 30 de abril de cada ano,
nos termos de regulamentação.".

Posteriormente, a Lei n° 11.745, de 1711195, veio disciplinar a realização
das referidas audiências, atendendo ao disposto no texto constitucional.

Da leitura dos dispositivos constitucionais e legais ressalta claramente que
o papel das audiências públicas é o de possibilitar a manifestação da
sociedade acerca das necessidades mais prementes de cada região do
Estado. Os investimentos apontados corno mais necessários serão incluídos
na lei orçamentária do Estado.

Ora, a lei orçamentária é lei no sentido formal e material, e compete ao
Poder Legislativo a elaboração das leis. Considerando-se que competência é
a faculdade juridicamente atribuída a entidade, órgão ou agente do poder
público para emitir decisões, verificamos que haveria usurpação de
competência caso fosse atribuído às audiências públicas o poder de
deliberação, ainda que incidente apenas sobre determinada parcela do
orçamento.
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Assim, atribuir ao resultado das audiências caráter deliberativo, como

pretende o projeto de lei ora analisado, equivale a retirar do legislador o
poder que lhe é constitucionalmente assegurado de decidir sobre a proposta
orçamentária, além de usurpar ao Chefe do Poder Executivo o poder de veto
a proposição de lei.

Não se trata de vício de iniciativa, embora possa, à primeira vista, assim
parecer, porque as propostas resultantes das audiências devem ser e, de
fato, são incluídas na proposta orçamentária, uma vez que é essa a
finalidade da realização das audiências. O que ocorreria, se aprovado o
projeto em sua forma original, seria cerceamento do poder de decisão dos
Poderes Legislativo e Executivo quanto à própria proposição de lei
orçamentária.

Dessa forma, para adequar o projeto aos ditames constitucionais e legais
pertinentes, e atentos à melhor forma de redação legislativa, apresentamos o
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.053196 na

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

Altera dispositivos da Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995, que
disciplina a realização de audiências públicas regionais, nos termos do § 5 0 e
seguintes do art. 157 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso 1 do ali. 30 da Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3°- .............................

- subsidiar a elaboração da lei orçamentária e o planejamento
governamental por meio de priorização, pela sociedade, de parte dos
investimentos a serem executados nas diversas regiões do Estado.".

Art. 20 - O ali. 60 da Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:	 -

"Art. 60 - As prioridades de investimentos serão definidas nas audiências
públicas regionais conforme o montante de recursos fixados pelo Poder
Executivo para cada região.

Parágrafo único - O montante de recursos a que se refere o "caput" deste
artigo será definido pelo Poder Executivo, proporcionalmente à população e
à renda de cada região, antes da realização das audiências públicas.".

Ali. 30 - A Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995, fica acrescida do
seguinte art. 70 , renumerando-se os demais:

"Ali. 70 - Os Poderes participantes das audiências públicas instituirão, de
forma conjunta,- uma assessoria encarregada da avaliação do custo das
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obras propostas.".

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário."
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11195, do

Deputado Raul Lima Neto, que altera a redação do inciso VI e elimina o § 40
do art. 50 da Lei Complementar n° 37, de 1811195, alterada pela Lei
Complementar n° 39, de 2316195. (O projeto aumenta de três para quatro o
limite máximo de distritos que podem se emancipar, por município). As
Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira
perderam prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 20 do
art. 147 da Resolução n° 5.065, de 1990, designou relator da matéria o
Deputado Miguel Martini, que solicitou prazo regimental. Na ausência do
Deputado Miguel Martini, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado
Arnaldo Penna. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, para emitir seu
parecer.

O Deputado Arnaldo Penna - (- Lê:)
"PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N°11/95
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de lei Complementar n°
11195, apresentado em 16111195, dá nova redação ao inciso VI e elimina o §
40 do art. 50 da Lei Complementar n° 37, de 1611195, alterada pela Lei
Complementar n° 39, de 2316195.

Atendendo a requerimento do autor, a Presidência da Casa, com
fundamento no art. 141, c/c O art. 232, VII, do Regimento Interno, deferiu o
pedido de inclusão na ordem do dia para votação em Plenário, em virtude de
ter-se esgotado o prazo para exame da proposição pelas comissões técnicas
a que tora distribuído, devendo este parecer ser emitido nos termos do § 20
do art. 145 do citado Regimento.

Fundamentação	 -
A Lei Complementar n° 37, de 1995, com as alterações da Lei

Complementar n° 39, também de 1995, não permitia a criação de município
por desmembramento, em diversas hipóteses, uma das quais a de o
município remanescente perder, por emancipação, mais de três distritos no
mesmo ano (art. 50, VI).

Embora apresente impropriedade terminológica, ao utilizar o termo "alínea"
em vez de "inciso", o art. 1 0 da proposição tem por objetivo alterar a redação
do inciso VI do art. 50 da Lei Complementar n° 37, de 1995, permitindo que
se eleve para 4 (quatro) o número máximo de distritos, por município



aj

461
remanescente, que poderão se emancipar no mesmo ano.

O art. 20 da proposta, por sua vez, pretende excluir do texto legal vigente o
§ 40 do mesmo artigo, que estabelece, "ia verbis":

"Art. 5°-................................................
§ 4° - Admitir-se-á a perda, por emancipação, de até 4 (quatro) distritos de

um mesmo município, desde que ocorra a fusão de, pelo menos, 2 (dois)
deles para formação de um novo município".

Posteriormente à data da apresentação do projeto de lei complementar em
exame, foi promulgada a Emenda à Constituição Federal n° 15, publicada
em 1319/96, que deu nova redação ao § 4 0 do art. 18 da Carta Magna,
determinando que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de municípios:

"a) far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei
complementar federal;

b) dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos
municípios envolvidos;

c) somente deverão ocorrer após divulgação dos estudos de viabilidade
municipal, apresentados e publicados na forma da lei".

Conforme se depreende, novas regras foram inseridas no texto
constitucional, que, embora de eficácia contida, alteram normas
hierarquicamente inferiores - como aquelas contidas nas Leis
Complementares Estaduais n°s 37 e 39, ambas de 1995, que dispõem sobre
criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios -, mas
dependem de regulamentação para se tomarem exeqüíveis.

Em atendimento ao comando constitucional, encontram-se já em
tramitação no Congresso Nacional os Projetos de Lei Complementar n°
130196, do Deputado Edinho Araújo, e n° 138196, do Deputado Coriolano
Sales, ambos dispondo sobre a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios.

Pelo exposto, embora na dependência do conteúdo da lei complementar
federal que atenderá ao novo comando constitucional, entendemos que o
Poder Legislativo estadual possa, ainda assim, aprovar projeto de lei
complementar que defina ou altere critérios de criação ou desmembramento
de município, já que o § 40 do art. 16 da Carta Magna, com a redação dada
pela Emenda à Constituição n° 15, de 1996, condicionou a criação de novos
municípios a determinados períodos a serem estabelecidos por lei
complementar federal, bem como a estudos de viabilidade apresentados na
forma de lei federal, matérias que, a nosso ver, não conflítam com os
critérios de criação de município ora objeto de proposta de alteração.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
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Complementar n° 11195."

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em ? turno, do Projeto de Lei n° 1.112/97, do Deputado José
Bonifácio, que altera dispositivos da Lei no 10.561, de 27112191. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio
Ambiente opina por sua rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.186197, do Deputado Raul
Lima Neto, que dispõe sobre a proibição do uso dos cerrados e dos cerrados
secundários do domínio estadual para fins de carvoejamento. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo
no 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão
de Meio Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Serei muito breve, mas acho que esta Casa,
bem como todos nós, precisa de algumas informações sobre esse projeto,
até porque há um desconhecimento muito grande, por parte da população
mineira, da importância dos cerrados e dos cerrados secundários.

Durante um ano exerci a Presidência da Comissão de Meio Ambiente e,
nesse período, procurei especializar-me ou pelo menos aprimorar os meus
conhecimentos no que tange ao meio ambiente. Talvez por
desconhecimento, não temos tido o cuidado necessário com os nossos
cerrados. No cerrado, Sr. Presidente - até passamos nesta Casa um filme
produzido por universidades do nosso Pais inteiro -, estão contidos 213 das
águas dos nossos rios. Vemos aí o rio São Francisco, o rio Pandeiros, o rio
Cochá e tantos outros rios, e as águas brotam e correm. Elas brotam de
onde? Do subsolo. Aquelas arvorezinflas tortas dos cerrados têm uma raiz
da grossura de um fio de cabelo, que desce muitos metros, sempre em
busca do lençol freático, hoje chamado lençol aqüífero. Se ela toca ali, ela se
enrola e faz todo o equilíbrio das águas.

O desmatamento do cerrado está causando uma diminuição muito grande
no volume de água de nossos rios. Essa é uma argumentação científica
inconteste de todos aqueles que conhecem como funciona esse sistema
ecológico e o equilíbrio das nossas águas. Quando se desmata, o que
acontece? Há as raízes grandes, mas lá embaixo, aquela raiz, aquele
filetinho, tamanha é a sede que brota, e o cerrado se renova. Desmata-se
mais uma vez, e toma a brotar. Na terceira ou quarta vez, acontece o que
houve, por exemplo, em São Joaquim, Distrito de Januária, onde se formou
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um deserto de areia de mais de quatro metros de altura - nem calango se
cria mais ali. E nos tomamos responsáveis - e a História vai nos julgar por
isso - pela desertificação ou pelas secas que acontecem agora, exatamente
pela diminuição do volume de água.

Quando não existe esse equilíbrio estabelecido pelas águas do cerrado, o
que acontece? A terra é um organismo vivo, já se provou cientificamente.
Aliás, a revista 4Time Life" publicou agora, Sr. Presidente, uma matéria
dizendo que a terra respira. Ela é um elemento vivo, e partes são lesadas
exatamente por esse desmatamento. O que acontece? As águas ficam lá
embaixo, não há mais a respiração natural, as águas não descem, não
escoam mais; vai ser sistema de poço, e nós causamos uma diminuição, se
não acabamos definitivamente com muitos rios perenes do nosso País.

As autoridades internacionais ligadas ao meio ambiente estão muito
preocupadas porque nunca houve um desmatamento tão grande quanto
nestas últimas décadas, especialmente na de 50. Mais da metade dos
nossos cerrados, de suma importância para o equilíbrio dos rios, foram
desmaiados. Esse projeto foi examinado acuradamente na Comissão, e
temos certeza de que ele será aprovado, para que o equilíbrio volte a ser
natural. E esta Casa votará cientificamente num projeto muito bom. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.595/95, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado
imóvel que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.595198 -

EMENDA N°1	 -
Dê-se ao art. 20 da Lei n° 11.521, de 15 de julho de 1994, a seguinte

redação:
"Ali. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3

(três) anos contados da assinatura da escritura, não lhe tiver sido dada a
destinarão prevista no parágrafo único do artigo anterior.".

Sala das Reuniões, de de 1998.
Ermano Batista
Justificação: Pela Lei n° 11.521, de 1994, o Estado doou à APAE de

Jequeri o imóvel em questão, para ali ser construída e instalada sua sede.
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Entretanto, no art. 20 dessa lei ficou estabelecido que o imóvel reverteria ao
patrimônio do Estado se, dentro do prazo de três anos contados da
publicação da lei, a APAE não lhe desse a destinação prevista no diploma
legal.

A nova redação proposta para o art. 2 0 promove simplesmente a justiça,
pois, até o presente momento, o Estado não forneceu a escritura nem
explicou o motivo pelo qual não o fez, o que impede a APAF de Jequeri de
dar ao imóvel o destino previsto em lei, posto que a ninguém é permitido
construir ou edificar em imóvel de outrem. Somente após a lavratura da
escritura e de seu competente registro é que aquela entidade assumirá a
posse e o domínio do imóvel, podendo nele construir, nos termos da lei.

Assim, para corrigir essa distorção, que prejudica sensivelmente a
população de Jequeri, apresento esta emenda, para a qual solicito o apoio
dos nobres pares.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.".

Sala das Reuniões, de maio de 1998.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 1 e 2, dos Deputados
Ermano Batista e Gilmar Machado, respectivamente. Nos termos do § 2 0 do
art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e as
emendas à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.608198, do Deputado
Rémolo Aloise, que define forma de grafia para nome de município. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum' para a votação
das propostas de emenda à Constituição, mas verifica a existência de
"quorum" suficiente para a votação dos projetos constantes na pauta.

Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 488195, do
Deputado Anderson Adauto, que acrescenta parágrafos ao art. 99 e altera o
inciso III do art. 100 da Lei n°9.444, de 25111187, que dispõe sobre licitações
e contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com a Emenda n° 1. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.)
Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. Solicito aos Srs. Deputados que ocupem

os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados; há 3 Deputados em

comissões, totalizando 35 Deputados. Não há número regimental para a
votação, motivo pelo qual a Presidência a toma sem efeito e, nos termos do
§ 60 do art. 249 do Regimento Interno, determina seja feita a chamada para
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há "quorum"

para votação. A Presidência vai renovar a votação, em 20 tumo, do Projeto
de Lei n° 488195. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

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

ocupem os seus lugares. Em votação.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 37 Deputados;
com a presença do Presidente, são 39 Deputados. Está ratificada a rejeição,
em 20 turno, do Projeto de Lei n°488/95. Arquive-se.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2 0 tumo, do Projeto de
Lei n°716/96, do Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a inscrição em
concurso público para o ingresso na administração pública estadual. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, oprojeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

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

ocupem os seus lugares. Em votação.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há "quorum" para a

votação, portanto a Presidência a toma sem efeito. A Presidência verifica a
chegada dos Deputados Raul Lima Neto e Adelmo Carneiro Leão ao Plenário
e vai renovar a votação. Há 40 Deputados presentes, havendo, portanto,
"quorum" suficiente para a votação.
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Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Se são 40 Deputados, Sr. Presidente,
temos de votar primeiramente as propostas de emenda à Constituição.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a presença de 41
Deputados em Plenário, número insuficiente para a votação das propostas
de emenda à Constituição. Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 716196, do Deputado Marcos Helênio. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Marcos Helênio - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há, portanto,

"quorum" para a votação, motivo pelo qual a Presidência a toma sem efeito.
Nos termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno, a Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição do "quorum".
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há "quorum"

para a votação. A Presidência vai renovar a votação, em 20 turno, do Projeto
de Lei n° 716196, do Deputado Marcos Helênio. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação
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 35 Deputados. Não há "quorum" para a

votação, motivo pelo qual a Presidência a toma sem efeito e determina seja
feita a chamada para a recomposição do "quorum". Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Há três

Deputados em reunião de comissão, perfazendo um total de 39 Deputados.
Há, portanto, "quorum para votação. A Presidência vai renovar a votação,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 716196. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

• Deputado Ivo José - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita que os Deputados

ocupem os seus lugares para que se proceda à verificação de votação.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Com a presença de três

Deputados em reunião de comissão, são 35 Deputados. Não há, portanto,
"quorum" para votação, motivo pelo qual a Presidência a toma sem efeito.
Nos termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno, a Presidência
determina seja feita a chamada para a recomposição do "quorum". Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

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

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de maio de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto, Antônio
Andrade e João Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Dimas Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina a obter informações sobre o envio
do Documento único de Trânsito - DUT - aos proprietários de veículos
automotores e sobre as irregularidades a que os motoristas ficam submetidos
ao transitar sem o documento, já que não receberam a guia para pagamento.
Passa-se à discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado
Ambrósio Pinto procede à leitura de requerimento do Deputadílvo José, em
que solicita seja realizada nova audiência pública em reunião conjunta das
Comissões de Defesa do Consumidor e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, com o fim de debater sobre a política tarifária dos
transportes coletivos urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato contínuo, o Presidente
registra a presença dos Srs. Raimundo Inácio de Oliveira, Diretor-Geral do
DETRAN-MG; Roberto Silva Barbosa, Presidente do Sindicato dos
Corretores de Seguros e Capitalização no Estado de Minas Gerais - SINCOR
- e Carlos Dolabela, do Sindicato das Seguradoras. Em seguida, concede a
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palavra ao Deputado Antônio Andrade, para que justifique a realização da
reunião. Logo após, os convidados fazem suas exposições e respondem ás
perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. O diretor do DETRAN-MG explica os motivos que levaram ao
atraso do envio do DUT e do DPVAT, afirmando que ninguém será multado
ou deixará de receber as indenizações pelo retardo dessas guias. A seguir, o
Presidente do SINCOR aponta alternativa para a solução do problema da
desvinculação do Seguro Obrigatório do DUT. 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.

Safa das Comissões, 19 de maio de 1996.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - João Leite.

ATA DA 11  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de maio de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique e Sebastião Navarro Vieira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
José Maria Barros, declara aberta a reunião e, em atendimento a
requerimento aprovado pela Comissão, dá por aprovada a ata da reunião
anterior, dispensa sua leitura e solicita aos membros da Comissão que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina à apreciação da
matéria constante na pauta e designa os Deputados José Henrique e
Sebastião Navarro Vieira para relatores dos Projetos de Lei n°s 1.621 e
1.679198, respectivamente. Esgotada a matéria destinada à P Parte da
reunião, o Presidente passa à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário. O
Deputado José Henrique, relator do Projeto de Lei n o i .441/97, emite parecer
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Submetido
à discussão e à votação, é aprovado o parecer. O Presidente passa à r
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria
de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos à votação e à
discussão, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s 1.646
(relator: Deputado José Henrique) e 1.647198 (relator: Deputado Sebastião
Navarro Vieira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Sebastião Navarro Vieira -
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Marco Régis.	 -
ATA DA 99a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia treze de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Antônio
Júlio, Ermano Batista, Sebastião Costa, Antônio Genaro, Marcos Helênio e
João Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão. Encontra-se
presente, também, o Deputado Anderson Adauto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da
reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a
Presidência dispensa a sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A Presidência acusa o recebimento das
proposições a seguir citadas e designa seus respectivos relatores: Projetos
de Lei n°s 1.736/98 (Deputado Antônio Genaro); 1.734, 1.735, 1.737 e
1.738196 (Deputado João Batista de Oliveira); 1.739, 1.740, 1.742 e 1.743198
(Deputado Sebastião Costa). Passa-se ã fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência determina a retirada de pauta do Projeto de Lei ri0
1.654198, para os fins do art. 140 do Regimento Interno. 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 1.465197 na forma do Substitutivo n° 1; 1.640198 com as
Emendas n°s 1 a 3; 1.662196 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antônio
Júlio); 1.673198 com a Emenda n° 1; 1.733198, este com votos contrários dos
'Deputados Antônio Genaro, Marcos Helênio e Antônio Júlio (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.707198 (relator: redistribuído ao Deputado
Gilmar Machado); 1.741198, este com votos contrários dos Deputados
Marcos Helênio e Antônio Júlio (relator: Deputado Antônio Genaro); e do
Projeto de Lei Complementar n° 30198 (relator: Deputado João Batista de
Oliveira). São também aprovados os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de
Lei n°s 1.585197, este com votos contrários dos Deputados Marcos Helênio e
Sebastião Costa (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.676198 (relator:
Deputado Marcos Helênio); 1.697198 (relator: Deputado Sebastião Costa). O
Projeto de Lei n° 1.596198, que recebeu do relator, Deputado Marcos
1-felênio, parecer concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, foi rejeitado, e, nos termos regimentais, foi designado novo
relator da matéria o Deputado Antônio Júlio. O Projeto de Lei n° 1.517196,
que recebeu parecer concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e
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juridicidade com as Emendas n°s 1 e 2, teve sua discussão e votação
adiadas em virtude de pedido de vista deferido pela Presidência, O Projeto
de Lei n° 1.696198 teve sua apreciação adiada em virtude de pedido de
prazo pelo relator, deferido pela Presidência. Passa-se á fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 765196, 1.692 e
1.693198, este com a Emenda n°1; 1.702 e 1.719198, este com a Emenda n°
1 (relator. Deputado João Batista de Oliveira); 1.704198 com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Marcos Helênio); 1.721 e 1.722198 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 1.724198 (relator. Deputado Antônio Genaro) e 1.726198
(relator: Deputado Antônio Júlio). Nos termos do art. 185 do Regimento
Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 1.585197 e
1.676 e 1.697198 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Ronaldo

Vasconcellos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.661/98

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento
Comunitário Sagrado Coração de Jesus - SCJ -, com sede no Município de
Rio Vermelho.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade, apresentando-lhe a Emenda n° 1.

Dando continuidade à tramitação, cabe agora a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 20 do seu estatuto, a Associação mencionada "é uma

entidade de ação comunitária, assistencial e filantrópica, com finalidade de
colaborar nos trabalhos efetuados pela e para a comunidade", dos quais
destacamos o incentivo a atividades esportivas e culturais; a promoção do
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desenvolvimento comunitário por meio da realização de obras e
melhoramentos; a coordenação de recursos da coletividade para o trabalho
comunitário de promoção humana; e a assistência à família, à maternidade,
à infância e à velhice.

Consideramos, portanto, da maior pertinência a intenção de se outorgar à
associação o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.661198

em turno único, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.671195
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Bené Guedes, objetiva declarar

de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Rio
Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
proposição, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo o lema do Rotary Clube: "Ideal de

Servir". Assim, desenvolve os princípios de amizade e de companheirismo
em suas associadas, fazendo com que se tornem úteis à coletividade
ocupando-se de trabalhos comunitários e, principalmente, auxiliando as
organizações de proteção à criança e às pessoas carentes do município.

Tais atividades demonstram a importância da entidade, tomando-a
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n-

1.671198 na forma proposta.
Sala das Comissões 20 de maio de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.680/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Ivair Nogueira, propõe seja

declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Regional Alterosa,
Dom Bosco - ACRADB -, com sede no Município de Betim.
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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, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A finalidade da ACRADB é melhorar as condições socioeconômicas dos

moradores dos Bairros Jardim Alterosa e Dom Bosco, localizados em Betim.
Para isso, direciona suas atividades para a criação de creches, asilos e
centros de atendimento médico-odontológico, promovendo, ainda, ações
voltadas para o desenvolvimento comunitário.

Por sua luta para melhorar as condições de vida da comunidade local,
merece a instituição ser declarada de utilidade pública.

Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1 0 do projeto, para
se corrigir o nome da entidade, o que fazemos por meio de emenda.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.680198

com a Emenda n°1, apresentada a seguir.
EMENDA N°1

Dê-se a seguinte redação ao art. 10:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Regional Alterosa, Dom Bosco - ACRADB -, com sede no Município de
Betim.".

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.681198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto para Atendimento ao Menor e
Família - PAMEF -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Tendo apreciado preliminarmente a matéria, conforme dispõe o Regimento
Interno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma em que foi apresentada.

Agora, cumpre a este órgão colegiado examinar a proposição, atendo-se
aos lindes de sua competência.

Fundamentação
Fundada em outubro de 1986, no Município de Belo Horizonte, a instituição

mencionada tem caráter beneficente e regula-se por estatuto próprio.
A entidade tem por objetivos reivindicar junto aos órgãos competentes

recursos que beneficiem o menor e sua família nas áreas de educação,
saúde e alimentação; desenvolver e administrar programas que atendam às
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necessidades levantadas pelas famílias associadas e trabalhar, em conjunto
com outros grupos da comunidade, por objetivos afins.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1-681198

em turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de de maio 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.684198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Conjunto Confisco e Adjacências - ACCEA -, com sede no Município de
Contagem.

Após ter sido publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade e apresentou ao projeto a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo trabalhar pela realização de melhorias

ambientais na região em que está situada. Para tanto, congrega os
moradores para a identificação dos problemas de caráter comunitário e,
juntos, procuram meios para solucioná-los. Além disso, promove eventos
sociais e culturais, incentivando também a prática de esportes.

Por tais considerações, justa se faz a outorga do título declaratório de
utilidade pública à referida Associação.

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

1.684198 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.	 -

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.668198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora
d'Abadia da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Belo Horizonte.

0 projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.

Agora, compete a esta Comissão apreciar a matéria quanto ao mérito, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em referência guia suas ações pela doutrina católica e não

distribui lucros ou quaisquer vantagens a seus dirigentes ou associados.
Seus objetivos compreendem a prestação de assistência aos pobres
indigentes, aliviando-lhes as misérias morais e materiais.

Dada a sua natureza essencialmente filantrópica, reconhecemos justa e
oportuna a iniciativa de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.688198

na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Wilson Trõpia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.691198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Amigos
do Bairro Cansanção - AABC -, com sede no Município de Salto da Divisa.

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria,
conforme dispõe o Regimento Interno, e concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.

Dando continuidade à tramitação, compete agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, atendo-se aos lindes de sua
competência.

Fundamentação
A AABC é sociedade civil que presta à coletividade de Salto da Divisa

serviços voltados para o combate à fome e à pobreza. Para tanto,
desenvolve atividades de caráter social e comunitário, como a criação de
creches, asilos e clubes de mães.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.691197

na forma originária.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.376197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Ação Comunitária Beneficente
Setelagoana - ACOMBSEL -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Cumpre-nos, portanto, elaborar a redação do vencido, que segue em
anexo.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em

análise, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade pública
a entidade mencionada, tendo em vista a importância de seus trabalhos para
os moradores carentes do Município de Sete Lagoas.

Ressaltamos também que, além de realizar ações assistenciais e
filantrópicas, a entidade incentiva as artes em geral, promovendo cursos,
exposições e apresentações teatrais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.376197

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Bené Guedes, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.376197

Declara de utilidade pública a Ação Comunitária Beneficente Setelagoana -
ACOMBSEL -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Comunitária

Beneficente Setelagoana - ACOMBSEL -, com sede no Município de Sete
Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.471197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.471197, do Deputado Geraldo Rezende, que declara

de utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da Paróquia Sagrada
Família, com sede no Município de Curvelo, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.471/97
Declara de utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da

Paróquia Sagrada Família, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio

Ribeiro da Paróquia Sagrada Família, com sede no Município de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente: Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.475/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.475197, do Deputado Olinto Godinho, que declara de

utilidade pública a Federação Mineira de Kuosflu Tradicional, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.475197
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Kuoshu Tradicional,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de

Kuoshu Tradicional, com sede no Município de Belo Horizonte. -
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente: Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.491/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.491197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pública a Federação de Taekwon-Do do Estado de Minas
Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
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regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.491/97
Declara de utilidade pública a Federação de Taekwon-Do do Estado de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação de Taelçwon-Do

do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.496197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.496197, do Deputado Ailton Vilela, que declara de

utilidade pública a Creche Menino Jesus, com sede no Município de
Nepomuceno, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.496197
Declara de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com

sede no Município de Nepomucerio
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente- Amaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.505197
Comissão de Redação

Relatório
0 Projeto de Lei n° 1.505197, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que
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declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita Paz e Renovação, com
sede no Município de Ponte Nova, foi aprovado em turno único, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.505197
Declara de utilidade pública a Fratemidade Espírita Paz e Renovação, com

sede no Município de Ponte Nova
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita Paz e

Renovação, com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.510197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.510197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pública o Centro de Assistência Benjamim, 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.
265 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.510/97
Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Benjamim, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assistência

Benjamim, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente: Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.539/97
Comissão de Redação
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Relatório

O Projeto de Lei n° 1.539197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade pública o Clube de Vôo Serra da Moeda - CVSM -, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.539/97
Declara de utilidade pública o Clube de Vôo Serra da Moeda - CVSM -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Vôo Serra da

Moeda - CVSM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amaldo Penna

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.566197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.566197, de autoria do Deputado Bené Guedes, que

declara de utilidade pública a Associação Cultura Através da Arte e das
Tradições, Ontem, Hoje, Sempre - CAATOHS -, com sede no Município de
São Gonçalo do Sapucaí, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.566197
Declara de utilidade pública a Associação Cultura Através da Arte e das

Tradições, Ontem, Hoje, Sempre - CSAATOHS -, com sede no Município de
São Gonçalo do Sapucai.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultura Através

da Arte e das Tradições, Ontem, Hoje, Sempre - CAATOHS -, com sede no
Município de São Gonçalo do Sapucaí.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1995.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 1915/98, a seguinte comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Germin

Loureiro, ocorrido em 1715198, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 3753 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2015198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramalho e Elmo Braz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: P Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Mensagens n°5 268 e 269198 (encaminham,
respectivamente, os Projetos de Lei n°5 1.757 e 1.758198) - Ofícios - 2a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Requerimentos nos
2.600 a 2.608198 - Requerimentos da Comissão do Trabalho e dos
Deputados José Militão (2), Marcos Helênio (3), Gilmar Machado, Leonidio
Bouças e Geraldo Nascimento - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Defesa do Consumidor e de Política Agropecuária e dos
Deputados Wanderley Ávila, José Militão e Dimas Rodrigues (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair Nogueira, Carlos Pimenta e Raul
Lima Neto - 2a Parte (Ordem do Dia): l a Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão Normativa da Presidência n° 3 - Designação de comissão - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do
Deputado José Militão; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Leonídio Bouças; aprovação - Requerimento do
Deputado Anderson Adauto; renovação da votação; rejeição; verificação de
votação; inexistência de número regimental para votação; anulação da
votação; questão de ordem; renovação da votação; ratificação da rejeição;
questões de ordem - Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento;
rejeição; verificação de votação; inexistência de número regimental para
votação; anulação da votação; existência de número regimental para
votação; questões de ordem; renovação da votação; ratificação da rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; questões de ordem -
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; rejeição; verificação de
votação; questão de ordem; ratificação da rejeição - Requerimento do
Deputado Marcos Helênio; discurso do Deputado Adelmo Cameiro Leão;
aprovação - Requerimento do Deputado Marcos Helênio; aprovação -
Requerimento do Deputado Marcos Helênio; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição - Requerimento da Comissão do Trabalho;
aprovação - Requerimento n° 2475198; rejeição - Requerimento do
Deputado Péricles Ferreira; deferimento; discurso do Deputado Ermano
Batista - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento;
discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2 Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 623195; requerimento do Deputado Jorge Eduardo de
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Oliveira; deferimento; Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajaimar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Biiac Pinto - Gados
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djaima Diniz - Durval Ângelo - Ermano Batista
- Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob- ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio
Henriques - Toninflo Zeitune - Wandeiley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

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

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado lvo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 5a-Secretária , nas funções de 1 0-Secretário, lê
a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 268198*
Belo Horizonte, 19 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de
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propriedade do Estado.

A finalidade da alienação objeto do projeto de lei ora encaminhado é
permitir ao Estado melhor aproveitamento de patrimônio para ele atualmente
inútil pelas características de que se reveste.

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência as
expressões de elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.757198

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do Estado.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os seguintes bens

imóveis de propriedade do Estado:
- o Quarteirão 36 da 12a Seção Urbana de Belo Horizonte, com área

aproximada de 14.400,00m2, e as edificações ali constantes, com frentes
para a Rua Uberaba, Rua Tenente Brito Meio, Rua Gonçalves Dias e Rua
Alvarenga Peixoto, imóvel esse havido pelo Estado através da Escritura
Pública de Acerto de Contas, Dação em Pagamento, Transação e
Composição Amigável celebrados com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, lavrada no Livro 83, a fis. 13 a 21, do 3° Tabelião de Notas de
Belo Horizonte, Ferreira de Carvalho, no dia 6 de abril de 1937, registrada
em 13 de setembro de 1937, no Livro 03, a fls. 13, sob o n° 18, do Cartório
do 1 0 Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte-MG;

II - o apartamento residencial n° 101, do Bloco B, sito à Rua Martim
Francisco, 407, Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, imóvel esse havido pelo
Estado através de Carta de Adjudicação expedida pela & Vara da Fazenda
Pública de Belo Horizonte, em 61111997;

III - o apartamento residencial n° 510, sito á Rua Jequeri, 100, Bairro
Lagoinha, em Belo Horizonte, imóvel esse havido pelo Estado através de
Carta de Adjudicação expedida pela 2 a Vara da Fazenda Pública de Belo
Horizonte, em 2711211996;

IV - área de terreno com aproximadamente 1.086,00rr 2 e edificação nela
existente, sita à Rua Minas Novas, 233, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte,
imóvel esse havido pelo Estado através de Escritura Pública de Doação sem
Encargos, lavrada no Cartório do 6 0 Ofício de Notas de Belo Horizonte, no
Livro 93-A, a fis. 46-v, em 231911971, registrada no Cartório do 20 Ofício do
Registro de Imóveis de Belo Horizonte-MG, com a transcrição de n° 61.129,
feita no Livro 3-BH, a fis. 265, em 21811974;

V- área de terreno com aproximadamente 369,00m2 e a edificação nela
existente, sita à Av. do Contorno, 9.902, no Bairro Barro Preto, em Belo
Horizonte, imóvel esse registrado no Cartório do 2 0 Ofício do Registro de
Imóveis de Belo Horizonte-MG, com a transcrição de n° 21.618, feita no
Livro 3-U, a fis. 159, em 61411951;
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VI - área de terreno com aproximadamente 380m2 e a edificação nela

existente, sita à Av. do Contomo, 1.707, no Bairro Floresta, em Belo
Horizonte, imóvel esse registro no Cartório do 30 Ofício do Registro de
Imóveis de Belo Horizonte, com a transcrição de n o 9.991, Livro 3-H, a fis.
273, em 22/11/1 940.

Art. 20 - As alienações de que trata o artigo 1 0 desta lei serão precedidas de
avaliação a cargo de comissão designada pelo Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, observadas as disposições do artigo 17
da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1 0 - Os imóveis de que trata esta lei podem ser objeto de venda isolada,
permuta por outro imóvel, produto ou serviços, ou ser dados em garantia de
operação financeira, sempre no exclusivo interesse do Estado.

§ 20 - Na ocorrência da hipótese de permuta prevista no parágrafo anterior,
não será permitida toma por parte do Poder Executivo.

§ 30 - Os imóveis descritos nesta lei podem vir a ser alienados de maneira
fracionada, quando convier, e nas diversas modalidades previstas nesta lei,
sempre no exclusivo interesse do Estado.

Art. 30 - Fica revogado o artigo 30 da Lei n° 9.736, de 9 de dezembro de
1988. Os imóveis descritos na mencionada lei podem ser objeto de alienação
de maneira isolada e nas diversas modalidades previstas nesta lei.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - 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
Intemo.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 269198*

Belo Horizonte, 5 de setembro de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para o objeto de exame

e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei pelo
qual é autorizada a reversão do imóvel que especifica a Marina Machado
Real.

O imóvel em apreço corresponde a uma área de terreno com 10.582m2,
situado no Município de Divino, entre o Km 641,859 e o Km 642,060 da
Rodovia BR-116, havido pelo Estado por desapropriação, com a finalidade
de no local ser construído um posto de fiscalização da Secretaria de Estado
da Fazenda.

A reversão, para a qual estou solicitando autorização legislativa, tem a
justificá-la o tato de a Pasta mencionada ter desativado definitivamente
aquele posto porque o mesmo tomou-se inviável economicamente.
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Ademais, nenhuma previsão há para afetar o imóvel a um fim de interesse

público, motivo por que se aconselha a sua reversão à antiga proprietária,
que, nos termos da proposta, devolverá ao Estado o valor recebido na
desapropriação, devidamente atualizado.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de meu elevado apreço
e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.758/98

Autoriza a reversão do imóvel que especifica a Marina Machado Real.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a reversão a Marina

Machado Real de um imóvel de propriedade do Estado, havido por
desapropriação, com área de 10.582m 2, situado no Município de Divino,
entre o Km 641,859 e o Km 642,060 da Rodovia BR-116, registrado no livro
2, lis. 3.093, sob a matrícula n° 1.891, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Divino.

Art. 20 - A reversão far-se-á mediante devolução, pela beneficiária, do
valor por ela recebido na desapropriação, devidamente atualizado.

Art. 30 - Fica desafetado do fim a que foi destinado o imóvel de que trata o
artigo 1 0 desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - 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.
OFIC lOS

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Administração
(2), informando, para subsidiar o exame dos Projetos de Lei n°s 1.685 e
1.687197, na Comissão de Justiça, que os imóveis dos quais tratam as
mencionadas proposições se encontram vinculados à Secretaria da
Educação, que irá pronunciar-se sobre o assunto. (- A Comissão de Justiça.)

Do Gen.-Div. Carlos Patrício Freitas Pereira, Comandante da 43 Região
Militar da 48 Divisão de Exército, informando, a propósito do
comparecimento de representante do Exército na CPI do DOPS, que o pleito
deve ser encaminhado ao Ministro do Exército, já que os integrantes da
guarnição mencionada não possuem autorização para opinar sobre a
questão. (- A CPI do DOPS.)

Do Sr. Vítor Manuel Domingues da Costa, Diretor-Presidente da CENIBRA,
dando ciência de sua impossibilidade de comparecer à audiência pública de
Ipatinga, • em virtude de compromissos anteriormente assumidos. (- A
Comissão do Trabalho.)
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2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

N° 2.600198, da Comissão de Saúde, pedindo se solicite ao Secretário da
Saúde que envie a esta Casa relatório sobre a destinação dos recursos
aplicados na área da saúde, bem como o detalhamento da aplicação desses
recursos nos diferentes projetos de saúde do Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.601198, da Comissão do Trabalho, solicitando seja manifestado às
empresas ACESITA e CENIBRA repúdio pelo não-comparecimento de seus
representantes à reunião extraordinária dessa Comissão realizada no dia
1415198, em Ipatinga.

N° 2.602198, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com Dom Lucas Moreira Neves,
Presidente da CNBB, e com o Padre José Lourenço da Silva Júnior, pelos
trabalhos que estão realizando com o objetivo de minimizar os efeitos da
fome que afeta a população do Nordeste do País e do Norte e do Nordeste
do Estado. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 2.603198, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, com vistas a que sejam adotadas
providências para viabilizar o pagamento dos precatórios referentes às ações
trabalhistas propostas pelos servidores públicos estaduais (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

N° 2.604198, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor do DETRAN-MG com vistas a que sejam adotadas as
providências necessárias para que a 15a Delegacia de Trânsito - CIRETRAN
- de Uberaba agilize a execução dos serviços que menciona. (- A Comissão
de Transporte.)

N° 2.605198, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Santo Antônio do
Amparo por ocasião do 590 aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.606198, do Deputado Amaldo Canarinho, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à construção de
acostamentos na Rodovia MG-432, no trecho situado no Município de
Esmeraldas, entre o Bairro Santa Cecilia e o trevo da BR-040. (- A Comissão
de Transportes.)
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N° 2.607198, do Deputado Antônio Roberto, solicitando seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Germin Loureiro, ex-Prefeito
Municipal de João Monlevade, ocorrido em 1715198, nesse município. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.608198, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas a que autorize a realização de um
número maior de exames de DNA pela Secretaria da Saúde, nos termos do
art. 30 do Decreto Estadual n° 38.950, de 25/7197. (- A Comissão de Saúde.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão do
Trabalho e dos Deputados José Militão (2), Marcos Helênio (3), Gilmar
Machado, Leonídio Bouças e Geraldo Nascimento.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Defesa do Consumidor e de Política Agropecuária e dos Deputados
Wanderley Ávila, José Militão e Dimas Rodrigues (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira - Permita-me ocupar esta tribuna hoje para

denunciar à Assembléia Legislativa a injustiça fiscal que a Prefeitura de
Betim está cometendo com sua população, com os setores produtivos,
enfim, com a vida econômica da cidade.

Há cinco anos, por meio de uma lei de nossa autoria, estavam isentos do
pagamento do IPTU proprietários de imóveis residenciais construídos em
terrenos com área até 1.440m2. Nesse período, a população de Betim não
pagou o IPTU residencial, e nem por isso a cidade parou. Ao contrário, a
arrecadação foi só crescendo, e Betim ostenta hoje a confortável situação
financeira que todos conhecemos.

Pois bem: após tentativas da ex-Prefeita Maria do Carmo Lara, a Prefeitura
conseguiu, no ano passado, por meio de proposição do atual Prefeito Jésus
Lima, fazer voltar a cobrança do IPTU residencial, tendo em vista que o
IPTU comercial e o de lotes vagos sempre foram cobrados.	-

E, no final do mês passado, os moradores da cidade passaram a receber
pelo correio as guias para pagamento com valores absurdos e até abusivos.
Há casos de pessoas que moram lado a lado, em construções com
acabamentos idênticos, com valores de IPTU bem diferentes. Há casos de
casas mais humildes, em bairros da periferia, com valor injusto para as
condições dos bairros e a qualidade as construções. Em síntese, foi
constatado que a firma contratada para fazer os levantamentos o fez de
maneira errônea.

As filas formadas nos postos de reclamação foram enormes, pelo menos
até o último dia 15, prazo final para pagamento do imposto com desconto de
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20%. As pessoas mostravam-se revoltadas com os valores cobrados,
principalmente por considerar que a situação privilegiada da Prefeitura, no
campo financeiro, não justifica a fome fiscal dos que hoje têm o dever de
conduzir os destinos do município.

Mas o abuso não foi somente com os populares. Pequenas, médias e
grandes empresas foram taxadas absurdamente, principalmente se
considerado o momento gravíssimo que vive a economia nacional. Há
aumentos de quase 2.000% em relação a valores cobrados no ano passado.

A FIAT, por exemplo, que pagou pouco mais de R$200.000,00 em 1997,
recebeu agora uma guia no valor de R$2.300.000,00, isso para o pagamento
à vista, com 20% de desconto. E isso mesmo, R$2.300.000,00 cobrados de
uma empresa como a FIAT, que hoje é o orgulho de Betim e gera mais de
20.000 empregos diretos, fora os indiretos. Neste momento, ela tem de
pagar mais essa carga elevada de IPTU, que já está com desconto de 20%,
para pagamento à vista.

A FIAT é apenas um exemplo, pois várias outras empresas também
receberam guias para pagamentos de impostos com valores que chegam a
assustar, embora menores que os da FIAT. E é por isso que muitas
empresas já chegam a dizer que querem deixar o parque industrial de Betim,
que querem se transferir para outros municípios, devido a essa elevada
carga tributária.

Agora como Prefeito, Jésus Lima determinou a apreensão do meu carro de
som, que circulava pela cidade esclarecendo a população sobre a forma
abusiva como a Prefeitura cobra o IPTU. Outros carros, de Vereadores, do
Deputado Vitório Mediolli e de lideranças de Betim, também foram
apreendidos. Mas o engraçado é que, quando fui Prefeito de Betim, sempre
dei liberdade, deixei que a democracia fosse exercida pelo então Prefeito
Jésus Lima, que na época era Vereador e andava com seu carro de som
esbravejando, condenando, criticando, inclusive, o pagamento do IPTU. E
hoje ele manda apreender os carros de som, porque não pode sair dizendo e
reproduzindo uma fala sua da época de 1991. Isso é antidemocrático, e por
isso estamos aqui protestando. Se nós Deputados, Vereadores, lideranças,
não pudermos exercer o direito democrático de defender a nossa população,
quem irá fazê-lo?

Fomos ao Prefeito solicitar duas coisas, após analisarmos a maioria das
guias de IPTU do Município de Betim. Primeiro, gostaríamos que ele
prorrogasse o prazo de pagamento, dia 15 de maio, por mais 30 dias, e
nesse período, a CDL, a ACIABE, a OAB, os Deputados e lideranças
estariam reunidos para verificar e procurar corrigir os valores absurdos que
foram colocados nas guias de IPTU. Mas isso nós não conseguimos, porque
a fome fiscal foi tão grande, houve tanta pressão sobre aqueles que não têm
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conhecimento e têm medo de perder suas moradias que alguns foram aos
Bancos para pagar, até tomando dinheiro emprestado, já que não dispunham
dele.

Essa não é a política que eu vejo o PT pregar. Acho que o momento era de
maior reflexão, o que não aconteceu. E pasmem, nobres colegas Deputados,
os caros de som, tanto deste Deputado como de outras lideranças de Betim,
reproduziam exatamente o que o atual Prefeito, Jésus Lima, Vereador em
1991, quando tive o prazer de ser o Prefeito de Betim, condenava, ou seja, a
cobrança do IPTU. O então Prefeito de Betim dizia, em 1991, que eles
teriam de eleger um Prefeito que desse isenção do IPTU e da dívida ativa.
Isso foi exposto agora para a população e foi coibido. Para isso, eles
chamaram a polícia, para prender os nossos carros de som. Então, neste
momento, não podemos ficar calados diante de uma situação como essa.

Essas fitas, que tive o cuidado de guardar para depois distribuir para
Vereadores e lideranças da cidade, guardam verdadeiras "pérolas", como
essas que faço questão de deixar registradas nesta Casa. São palavras do
Vereador Jésus Lima em 1991: "O IPTU não representa nada para a
Prefeitura, mas, para o nosso bolso, representa uma fortuna." E dizia ainda
mais em 1991, o Vereador Jésus, hoje Prefeito: "Vamos fazer uma
campanha no sentido de que ninguém pague IPTU em Betim."

Imaginem vocês se eu saísse com o carro de som incitando a população a
não pagar IPTU - isso eu não fiz. Eles entrariam na justiça com um processo-
crime contra este Deputado. Eu estaria cometendo um crime por estar
instigando a população a não pagar o IPTU. Mas ele fez isso em 1991, e não
houve, por parte deste Deputado, que era Prefeito, nenhuma atitude para
reprimi-lo. Pelo contrário, deixou-o, na porta da antiga Prefeitura de Betim,
dizer o que queria, democraticamente. E muito mais, depois o recebemos no
meu gabinete, com sua comissão, onde discutimos, detalhadamente, tudo o
que acontecia na época.

Outra frase do Vereador Jésus Lima àquela época: "Vamos votar naquele
candidato a Prefeito que nos garantir a isenção, o perdão da divida do IPTU."
Essas eram frases gritadas pelo então Vereador Jésus Lima, no seu caro de
som, rodando pela cidade, quando era da Oposição. Engraçado é que ele,
depois, veio a ser candidato a Vice-Prefeito da então Prefeita Maria do
Carmo Lara. Ao ser eleito, não teve o discemimento e a coragem para
garantir aquilo que ele havia gritado em praça pública, ou seja, a isenção do
IPTU. Foi eleita a Prefeita do seu partido. Aí, pelo contrário, ela tomou a
atitude de encaminhar um projeto para que voltasse a cobrança do IPTU.

Ele falava que o IPTU não representava quase nada para a Prefeitura, mas
que representava uma fortuna para o bolso da população. Pois bem, naquela
época, a arrecadação da Prefeitura de Betim era quatro vezes menor do que
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a atual, e o que será arrecadado hoje em Betim, com o IPTU, significa o
mesmo percentual daquela época. Isso é sinal de incoerência.

Vejam, Srs. Deputados, o quanto é incoerente o Prefeito de Betim. Ele
condenou o IPTU e, agora, cobra abusivamente esse mesmo IPTU, que ele
tanto condenou. Ele prega a democracia, mas manda cassar o direito
daquele que mostra a verdade para o povo e acaba, com isso, censurando a
sua própria voz, que voltou, como um bumerangue, contra a sua cabeça,
como se estivesse condenando a sua incoerência e a sua falta de
sensibilidade para com os cidadãos da cidade que administra.

Ontem mandei buscar o meu carro de som, que foi liberado pelo então
Secretário de Indústria e Comércio. Se eu estivesse no local, eu não teria
recebido o carro. Porém, por inexperiência, a pessoa que foi em meu lugar
tomou as providências necessárias, porque os pneus do carro, inclusive o
estepe, tinham sido esvaziados. É dessa maneira que são tratadas as coisas
no Município de Betirn. Isso traz revolta. O resultado de tudo isso é que a
cidade está revoltada com a cobrança abusiva do IPTU. Que fosse cobrado,
mas de forma que a população pudesse pagar. E que se ouvissem os
clamores do povo de Betim.

Será que todo o mundo está errado? A CDL, a ACIABE, a OAB, lideranças
e a voz do povo de Betim, que foi às ruas cobrar essa injustiça, estão
errados? Ou será que o que querem é arrecadar cada dia mais? Ou será que
a Prefeitura, neste momento, está precisando é diminuir o número de
funcionários, que hoje seria excessivo? Se é assim, não há imposto que vá
agüentar pagar esse excesso de funcionários que a Prefeitura tem. Falo isso
de cadeira, porque sei que a Prefeitura poderia trabalhar com muito menos
gente do que está trabalhando hoje. Assim, poderia, acima de tudo, dar
oportunidade para as pessoas que moram no Município de Betim. Estaria lá
contribuindo para diminuir o desemprego.

Betim parece espantar os pequenos, médios e grandes empresários. A
economia da cidade corre sérios riscos. O parque industrial, que tem tudo
para crescer, parece inerte. Lógico, não adianta criar novos distritos
industriais, porque há necessidade de dar condições para que as empresas
possam funcionar. É preciso dar incentivos para que elas tenham vontade de
se instalar no Município de Betim. Do contrário, daqui a uns dias, elas
estarão se transferindo para outros municípios. Lógico, a Prefeitura taxa
indistintamente os populares, os comerciantes, os empresários e todos que
têm o interesse de continuar fazendo de Betim uma cidade progressista,
voltada para o desenvolvimento e a justiça social. Quem levanta a voz
contra esse modelo é censurado, como nos velhos tempos da ditadura.

A alternativa que tivemos contra tudo isso foi ingressar na justiça. Eu,
particularmente, propus, junto ao Ministério Público, uma ação civil pública
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em defesa dos moradores de Betim contra esse IPTU abusivo. Apóio ainda
outras iniciativas da CDL, da ACIABE e da Associação Comercial, que
também questionam a cobrança abusiva do IPTU em Betim. Os primeiros
resultados de nossas ações já surtiram efeito, já que os Juizes de Betim
concederam duas liminares suspendendo a cobrança injusta do imposto. Não
é por acaso, porque o IPTU está sendo cobrado sem a planta genérica de
valores, base para o cálculo do imposto, ou seja, sem que tenha sido
aprovado pela Câmara, como determina a Constituição. Então, fica
registrada a minha denúncia para que esta Casa de homens públicos tome
conhecimento de tudo aquilo que não se deve fazer na administração
pública. Muito obrigado.

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

Queiroz, Exmo. Sr. Vice-Presidente, Deputado Cleuber Carneiro, Srs.
Deputados, membros da imprensa, senhoras e senhores, hoje, pela manhã,
após a reunião extraordinária desta Casa, tive a oportunidade de encontrar-
me com Prefeitos que retomavam de Brasília. Eles estiveram na Capital de
nosso País para apresentar suas reivindicações, principalmente com relação
às providências que estão sendo tomadas contra essa famigerada seca que
assola todo o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha. Estiveram lá,
também, para apresentar uma proposta das mais justas: de redistribuição da
Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - o imposto da
saúde. Todos os Prefeitos que tive a oportunidade de encontrar estavam
absolutamente indignados com a forma com que foram tratados, ou melhor,
destratados, em Brasília, tal é a maneira com que o Governo os recebeu na
porta do Palácio do Planalto e nas reuniões que estavam previamente
agendadas.

O povo brasileiro assistiu, através da grande imprensa, à marcha dos
Prefeitos, que se postaram diante do Palácio do Planalto, enquanto uma
comissão era recebida pelo Presidente em exercício, Senador Antônio Carlos
Magalhães. No entanto, os Prefeitos foram barrados na sua manifestação
mais legítima por policiais fortemente armados, por cachorros, enfim,
receberam um tratamento desumano, que não se deve dar a ninguém,
principalmente a centenas de Prefeitos que estavam em Brasília em busca
de soluções para seus municípios.

A reivindicação maior dos Prefeitos, principalmente os da minha região,
era relacionada com as providências contra a seca no Norte de Minas, as
quais estão demorando. Temos, hoje, Srs. Deputados, 87 municípios em
estado de calamidade pública e de emergência. Tenho relatórios de pelo
menos 15 municípios, feitos a pedido da CEDEC, demonstrando claramente,
com pormenores, o que está acontecendo com os rios e quais são as
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dificuldades que estão enfrentando. Pasmem os senhores: esses relatórios
foram entregues há quase dois meses. Estamos no dia 20 de maio, e eles
foram entregues no mês de março, mostrando claramente,
transparentemente, as dificuldades pelas quais estão passando os
municípios.

Em Brasília, as manifestações foram aquelas. A recepção que tiveram foi
aquela que vimos através da grande imprensa. A única porta que esteve
aberta para os Prefeitos foi a do Congresso Nacional, dos Deputados
Federais, dos Senadores mineiros, que os receberam e viram claramente
que muita coisa tem de ser feita com urgência para ajudar os nossos
municípios, principalmente os do Norte do Estado, que já não podem mais
conviver, não agüentam mais conviver com a seca, sem que providências
sejam de fato tomadas.

Durante as reivindicações, observamos, por exemplo, que os recursos que
deveriam ter sido repassados ao Governo do Estado há exatos dois meses,
para a perfuração de poços artesianos, ainda não chegaram aos cofres
estaduais. Por isso mesmo, o nosso Governador Eduardo Azeredo encontra-
se absolutamente incapaz de levar adiante o programa do Pró-Hidro para a
perfuração de poços artesianos. As pequenas barragens enfrentaram o
primeiro obstáculo com a denúncia do Deputado do PT Nilmário Miranda,
que atrasou em dois meses a construção dessas barragens. Afora essa
denúncia irresponsável, digo em alto e bom som, denúncia irresponsável
desse parlamentar mineiro, os recursos, que poderiam ter vindo, ainda não
chegaram para dar início ao processo licitatório dessas barragens e acudir as
nossas Prefeituras.

Gostaria de citar a grande reivindicação que a maioria das nossas
Prefeituras está fazendo para a contratação imediata das frentes de serviços,
que são importantes somente agora, porque o desemprego é muito grande e
a fome campeia e impera naquela região.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Meu caro Deputado
Carlos Pimenta, eu gostaria de fazer coro com V. Exa. e solidarizar-me com
os Prefeitos, principalmente os das pequenas cidades, que têm dificuldades
para se locomoverem, vão até Brasília e são recebidos com batalhão de
choque, exército, cavalos, cães policiais.

Entendemos isso como uma ofensa à população de Minas Gerais e aos
Prefeitos de todo o Brasil. Eu gostaria de fazer um comentário. Entre esses
Prefeitos, é lógico que estavam Prefeitos de Capitais. Vejam bem como o
feitiço virou contra o feiticeiro. Um dia, os Prefeitos se tomaram povo. E,
quando isso aconteceu, foram tratados com polícia, a exemplo do que vêm
fazendo com a população. Os Prefeitos das Capitais todo dia chamam a
polícia para o povo, como o Prefeito da nossa querida Belo Horizonte, que
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não pode ver uma manifestação em direção à Prefeitura que coloca a policia
para reprimir o povo. Serve como lição pelos dois lados: pela humilhação da
população, por seus representantes serem tratados dessa forma, e pelo
exemplo que os Prefeitos tiveram. No dia em que se tomaram povo, foram
tratados como tratam o povo. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa.
Continuando o nosso pronunciamento, nessa linha de raciocínio,
denunciando esse verdadeiro absurdo que aconteceu. Quando o Prefeito
chega a Brasília, não está sozinho. Ele tem uma representatividade, uma
representação. E ali estiveram centenas de Prefeitos. A maioria dos
Prefeitos da nossa região esteve presente, mostrando a necessidade desse
socorro imediato. Veja, por exemplo, a reivindicação da Contribuição sobre
Movimentação Financeira - CPMF - para a área da saúde. É mais do que
justa a proposta apresentada pelos Prefeitos mineiros. Esse recurso não é
pouco. Só no ano passado, significou R$7.000.000.000,00. Esses recursos
têm de ser repassados proporcionalmente à União, aos Estados e aos
municípios, porque o dinheiro proveniente do cheque que emitimos, esse
imposto compulsório, obrigatório, que fica retido no Banco, fica preso em
Brasília. Desafio qualquer Deputado desta Casa, qualquer um dos senhores
que nos escutam neste momento, desafio quem quer que seja para que nos
oriente ou para que esclareça ao povo brasileiro, ao povo mineiro, a forma
como esse dinheiro reverte à área da saúde. A primeira declaração do ex-
Ministro Carlos Albuquerque ao deixar sua pasta, ao ser demitido, é de que a
CPMF era uma farsa. Meu Deus do céu! Um Ministro que administrou esses
bilhões de reais durante algum tempo, ao ser despedido, ao perder o
emprego, declarar em alto e bom som que a CPMF é uma farsa. Estamos
acreditando que seja uma farsa. Por que não dividir esses recursos
proporcionalmente? O dinheiro que gira em Muzambinho, em Belo Horizonte
ou em Montes Claros tem de ser investido em Montes Claros ou nas cidades
de origem. A população paga um imposto criado através de uma medida
arbitrária do Governo Federal. Não é justo que esse dinheiro venha para
Belo Horizonte, e ninguém tenha notícia dele. Ninguém sabe para onde
estão indo esses bilhões de reais. Essa reivindicação dos Prefeitos é das
mais justas. Que fiquem 50% em Brasília, que fiquem 30% em Belo
Horizonte. Mas que fique também pelo menos uma parte ínfima desses
recursos nas cidades de origem, onde são recolhidos, onde são sacados da
bolsa da população, de forma arbitrária.

Aliás, Srs. Deputados, oPresidente da República deve essa explicação ao
povo brasileiro, que está sendo muito mal informado sobre a verdadeira
situação do País. Temos o direito de saber qual é o déficit do nosso Pais.
Fala-se em 6% do PIB, que chega à casa de R$50.000.000.000,00.
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Fala-se numa economia estabilizada, sendo que qualquer oscilação em

bolsa internacional de país do continente asiático ou da Rússia reflete
diretamente na população brasileira, e o mercado financeiro vira um
verdadeiro pandemônio. Fala-se em economia estabilizada com o nível de
desemprego chegando à casa dos 16%. Fala-se em economia estabilizada
com as Prefeituras quebradas, com os Estados absolutamente inadimplentes
com o pires na mão, procurando uma forma de poder, pelo menos, fazer
frente aos programas sociais que estamos enfrentando.

Quero terminar, Sr. Presidente, manifestando a indignação deste Deputado
e desta Casa Legislativa, porque não é justo o que fizeram com os Prefeitos
mineiros, não é justo o que se está fazendo com a população brasileira. E
olhem que esse Presidente é do meu partido. Mas não posso aceitar uma
posição dessa natureza. Graças a Deus, como contrapeso, temos um
Governador de Estado também do PSDB, que tem, acima de tudo, respeito
para com esse povo, um Governador honesto, um Governador que não
mede esforços para cumprir seus programas sociais. Mas, na área federal,
sou obrigado a me render diante das evidências de que o Governo Federal
do meu partido deve uma explicação ao povo brasileiro e deve, acima de
tudo, uma satisfação aos Prefeitos do nosso Pais e, particularmente, do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas

senhoras, meus senhores; destaco meu companheiro Deputado Tarcísio
Henriques pelo fato de, com seu par, ter tomado a decisão de, com a
convicção que já tínhamos, antecipada do conhecimento que temos dos
nossos companheiros, fazer retomar a esta Casa, com número suficiente de
assinaturas, o projeto de lei que altera a Lei n° 12.765, de 2111198, em que
tivemos a oportunidade de conceder e executar justiça, parcela da isonomia
merecida constitucionalmente para os que, no Ministério Público, exercem a
função de Advogados, Defensores Públicos, mas não são concursados.

O testemunho de todo o Poder .Judiciário, de todos os que trabalham nos
Fóruns, no interior e na Capital, soou em uníssono, procurando justiça neste
País, porque ela é recompensada por Deus. Deus recompensa de forma
diferente, como paz para a Nação, as coisas dando certo, as pragas sendo
expulsas, as epidemias inexplicáveis também. Quando há injustiça, diz o
profeta Malaquias, Deus se vinga da nação. O Espirito Santo paira sobre a
Terra e faz com que as leis físicas aconteçam.

O Estado teve a oportunidade de fazer justiça, mas preferiu a injustiça,
porque o testemunho de todos os que trabalham no Judiciário é o de que os
Defensores Públicos estão lá há 20 anos ou mais, como Advogados,
bacharéis, defendendo centenas de causas públicas, com um salário



rV21
495

miserável de R$300,00, R$400,00, ou menos. Isso envergonha o corpo
social, é como se fosse um corpo, mas com algum membro doente. Temos o
apoio de companheiros, como Rêmolo Aloise e Tarcísio Henriques, que
disse, indignado, que inconstitucional é a injustiça. Essas palavras estão
gravadas nos anais da Casa para sempre, porque a palavra é eterna. A
Palavra Eterna diz que o homem será julgado pela sua palavra, porque ela
permanece eternamente. Isto é científico, epistemológico. Se alguém tem
um gravador, grava. Esta palavra está sendo gravada. A imagem pode ser
gravada e retransmitida. A palavra é eterna e permanece. Esta Casa gritou
que inconstitucional é a injustiça, pela boca do companheiro Tarcísio
Henilques. A votação secreta, entretanto, aconteceu. E creio assim, ou quero
crer. Não posso crer de outra maneira, porque estaria sendo um juiz
temerário, e não gosto disto, pois é pecado. Talvez por não compreender a
extensão do momento, porque temos os parlamentares, que são senhores
nesta legislatura, de que podíamos e podemos fazer justiça.

O Deputado Tarcísio Henriques (Em aparte)* - Deputado Raul Lima Neto,
agora me dou conta de que me privei de momentos dos mais importantes da
atuação parlamentar quando perdi esses anos que estive na Secretaria da
Justiça, porque vejo V. Exa. coroar uma atividade parlamentar das mais
brilhantes. Esta, sim, será inserida nos anais da Casa. V. Exa. tem feito
pronunciamentos brilhantes, mas, até agora, no meu modo de entender,
reputo esta colocação que V. Exa. faz a mais importante. E isto não ficará
aqui, pois tenho a impressão de que, a partir de agora, a questão dos
Defensores Públicos será analisada de outra maneira. E uma questão que já
vem desde a Constituição de 1988 talvez possa ser solucionada agora,
porque as Constituições Federal e Estadual dizem que deve haver isonomia
entre os Defensores Públicos, os Advogados do Estado e os Promotores de
Justiça, os mesmos Promotores de Justiça que estão questionando a
campanha eleitoral, tão afoitos, tão ouriçados, não se sabe por quê - quer-se
crer que seja até pela melhoria dos seus vencimentos. Mas, com relação ao
Defensor Público, veja V. Exa. a diferença. O Estado criou o Juiz para julgar
os casos, instituiu o Ministério Público e criou os Promotores de Justiça para
fazerem a acusação dos criminosos, mas não criou o instrumento adequado
para se fazer a defesa dos que são levados às barras da justiça e, tantas
vezes, injustiçados. O Defensor Público, porque está perto do povo e tem a
obrigação de defendê-lo, é o menos remunerado. V. Exa. falou em R$300,00
e R$400,00, e é verdade. O salário do Defensor Público é de R$1.200,00, se
ele for concursado. O do Ministério Público...

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. permite-me um aparte? Permita-se
não julgar.

0 Pe. António Vieira, num sermão que revolucionou a sua época, chamado
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"Da Sexagésima", disse o seguinte: "Se quisesse Deus que essa distinta
plateia saísse daqui tão desenganada com o discurso quanto vem enganada
com o orador, ouçamos, mas o ouçamos todo, porque só o todo nos liberta e
começa por ele". O senhor veja como nós, às vezes, até votamos.., pode ter
acontecido aí, num voto secreto, de não termos a consciência de que isso ia
onerar o Estado. Quantos são os Defensores Públicos não concursados, que
passam 10, 20 anos no Estado? São cento e poucos. E tão barato um ato de
justiça, e nós deixamos passar. Mas estamos voltando agora e, com V. Exa.,
temos a certeza de que vamos entrar em regime de urgência urgentíssima.
Continue, porque o que V. Exa. está dizendo é de plena importância para os
anais da Casa, e me honra muito...

O Deputado Tarcísio Henriques (Em aparte)* - A honra é toda minha, mas
não vou me alongar, porque gostaria de ver V. Exa. terminar brilhantemente,
como começou e vem desenvolvendo o seu pronunciamento. Apenas queria
registrar que, hoje, muitos não fazem concurso para Defensor Público,
porque o salário é pequeno. E muitos estão lá, sacrificando-se ao longo
desse tempo todo, Advogados concursados em outros órgãos do Estado e
prestando serviço à Defensoria Pública, recebendo o que estão recebendo.
Agradeço a V. Exa. a menção... (- Falas cruzadas.) Queria registrar o meu
agradecimento pela menção que V. Exa. fez não só ao meu nome, mas
também ao do companheiro Rêmolo Aloise, que se alia a nós nessa
campanha, que vamos ver vitoriosa ainda nesta legislatura.

O Deputado Raul Lima Neto* - Citei o nome do companheiro Deputado
Rêmolo Aloise, porque ele estava aqui, mas tenho a convicção também de
que os Deputados Paulo Piau, Anivaldo Coelho, Jorge Eduardo de Oliveira,
todos os senhores que estão aqui, sinceramente, não podem... os Deputados
que votaram contra essa isonomia... "Ai daqueles que votam leis injustas
para tolher o direito do povo, do pobre trabalhador" - lsaías, capítulo X -
palavra de Deus. Eu tenho a convicção de que não entendemos a
profundidade, a extensão da justiça. São pequenos atos, mas vamos
caminhando. Hoje, por exemplo, foi aprovado, graças a Deus, o projeto que
obriga as estações rodoviárias a ter banheiros gratuitos e limpos para quem
tem passagem. Mas o Governador deu instrução para se rejeitar o projeto.
Ele não o entendeu.

Não se vê a extensão do pecado; num aeroporto, o banheiro tem mármore,
granito, porque quem o usa é da classe média para cima, que está
diminuindo, e tomara que diminua mais, e acabe o monopólio dos donos de
aeronaves no Brasil, que cobram as mais caras do mundo, diga-se de
passagem - mas as rodoviárias são usadas pelo pobre, que tem de pagar
R$0,50, R$0,90. As vezes, um pai de família tem sete filhos, e não pode
entrar. Por que o Governador instrui para ser vetado um projeto desses? Não
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tem explicação, a não ser que seja, com todo o respeito, demoníaca. Um
espírito, um sopro, uma disposição mental errada, que não vê o clamor do
pobre. E o Governador ainda alegou inconstitucional idade.

O nobre Deputado João Batista de Oliveira deve se lembrar de que
apresentei um projeto na Câmara para que o uso dos banheiros da estação
rodoviária de Belo Horizonte fosse gratuito. A alegação contra o projeto foi a
de que era inconstitucional, porque isso era assunto do Estado. Agora, o
Estado alega que é inconstitucional, porque é assunto do município.
Perdemos o senso do juízo claro, porque deixamos de olhar para dentro de
nós mesmos. O fato é que este é um Poder do qual eu me orgulho de fazer
parte, porque é constituído para todos que entendem, refletem sobre a
política como o pilar de uma nação democrática. Muito obrigado.

Sr. Presidente, vou ler o projeto: (- Lê:)
'Acrescenta o art. 30 à Lei n° 12.765, de 1998, e dá outras providências.
Art. 1 0 - Fica acrescido à Lei n° 12.765, de 2111198, o art. 30, com a

seguinte redação:
'Art. 3°- O servidor de que trata o artigo anterior, com dez anos ou mais de

exercício na função, terá assegurada isonomia de vencimentos em relação
ao vencimento do Defensor Público de Primeira Classe.'

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário".

Assinam o Deputado Tarcísio Henriques, este Deputado e outros.
- Sem revisão do orador.

r Parte (Ordem do Dia)
1° Fase

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

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

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 3
Inteligência do § 30 do art. 249 do Regimento Interno.
A Presidência, no exercício de suas atribuições e tendo em vista a

necessidade de se conferir mais aplicabilidade ao § 30 do art. 249 do
Regimento Interno, decide que as matérias em prosseguimento de votação
terão preferência sobre as demais, inclusive sobre as que forem objeto de
requerimento de alteração da ordem do dia, salvo por deliberação do Colégio
de Lideres, formalizada em acordo subscrito pela totalidade de seus
membros, nos termos do § 40 do art. 73 do Diploma Procedimental.

Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
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Romeu Queiroz, Presidente.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - Comissão Especial para Emitir Parecer. sobre a

Indicação dos Professores Carlos Roberto Souza, Maria de Lourdes Meio
Price, Ronaldo de Noronha e do Pastor Ader Alves de Assis para Integrar o
Conselho Estadual de Educação. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Maria
Barros; suplente - Deputado Arnaldo Feriria; pelo PFL: efetivo - Deputado
Bilac Pinto; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Andrade; suplente - Deputado Antônio Roberto; pelo PDT:
efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado José Braga; pelo PT:
efetivo - Deputado Gilmar Machado; suplente - Deputada Maria José
Haueisen. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 89a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.587198, do
Deputado Raul Lima Neto; e de Política Agropecuária - aprovação, na 13
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.624196, do Deputado José Militão,
e do Requerimento no 2.588196, do Deputado Paulo Piau (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita

seja o Projeto de Lei n° 1.259197, de sua autoria, examinado pelas
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, tendo em
vista a perda de prazo pela Comissão de Justiça. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140,
do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita seja o Projeto de
Lei n° 1.214197, de sua autoria, examinado pelas Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira, tendo em vista a perda
de prazo pela Comissão de Justiça. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonídio Bouças, em que

solicita seja formulado apelo ao Diretor Administrativo-Financeiro da
Transportes Aéreos Regionais - TAM - a fim de que sejam prestados
esclarecimentos com relação aos valores cobrados pela empresa para os
vôos Belo Horizonte-Ubeilândia e Uberlândia-Belo Horizonte. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Prosseguimento da votação do requerimento do Deputado Anderson

Adauto, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.733198, do Governador do
Estado, também distribuído à Comissão de Saúde. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 22

Deputados; 10 Deputados encontram-se em reunião nas comissões; com a
presença do Presidente, há um total de 38 Deputados. A Presidência toma
sem efeito esta votação.

Questão de Ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, o meu voto não está

sendo computado.
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação do Deputado

Marcelo Gonçalves, que não conseguiu registrar seu voto por falha no painel,
vai renovar a votação. Nos termos do inciso III do art. 263 do Regimento
Interno a Presidência vai renovar a votação do requerimento do Deputado
Anderson Adauto, que solicita que o Projeto de Lei n° 1.733195, do
Governador do Estado, seja também distribuído à Comissão de Saúde. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Está, portanto, ratificada a rejeição do
requerimento. Arquive-se.

Questões de Ordem
• Deputado Anderson Adauto - Recomposição, por favor.
• Sr. Presidente - A Presidência verifica a existência de "quorum" para

votação da matéria e vai prosseguir com os trabalhos.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, o senhor colocou em

votação o meu requerimento.
• Sr. Presidente - Que já foi rejeitado.	 -
• Deputado Anderson Adauto - Estou solicitando a verificação da votação

dele, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E matéria vencida, uma vez que o Presidente havia

anunciado o resultado, e o ilustre Deputado pediu a palavra, pela ordem,
para solicitar a recomposição de "quorum"

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem
para ter o direito de fazer o que todo Deputado faz, quando entende que tem
dúvidas sobre o número de Deputados que votaram. Gostaria de solicitar a
V. Exa. que agisse com absoluta correção com relação a esse requerimento.
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Não me importo e não me importarei. Penso que faz parte da vida pública ter
as proposições que apresentamos tanto aprovadas quanto recusadas.

Aceito e admito o direito da Maioria de reprovar toda e qualquer proposição
que eu apresento. A única coisa que eu não gosto, aliás, que eu detesto é
ser atropelado. Pela forma como V. Exa. conduziu o processo, fui
atropelado. Gostada que V. Exa. pudesse reconsiderar. Agi de forma
absolutamente correta na minha proposição, na minha colocação. E mais do
que isso, V. Exa. entendeu muito bem o meu gesto, a minha intenção. Acho
tremendamente injusta a forma como V. Exa. está se comportando,
querendo ajudar de forma tão explícita a Maioria, que não está conseguindo
colocar os 39 Deputados dentro do Plenário para derrotar o meu
requerimento e os de outros Deputados. Isso, amanhã, vai interferir na
imagem de V. Exa. V. Exa. não está sendo correto com aquilo que o levou à
Presidência deste Poder. No ,momento em que V. Exa. foi escolhido como
candidato único, fez até um compromisso com a Maioria e com a Minoria de
que iria respeitar a Oposição. Isso é um verdadeiro atropelamento. Eu não
posso aceitar isso, não posso conceber. Sei que sou minoria aqui na Casa,
mas não valho menos do que os outros Deputados que fazem parte deste
Poder. Não posso admitir, não posso aceitar esse tratamento. V. Exa. me
atropelou, e eu gostaria que reconsiderasse. É um simples requerimento.
Olha o ponto a que cheguei. Não confiando na assessoria de V. Exa.,
solicitei a um assessor meu que fosse até as comissões para checar o
número de Deputados. Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para dizer o
seguinte: em cada uma das comissões tem aquela parte do painel, aqueles
painéis menores que estão em cada uma das gavetas. Por que V. Exa., por
que a Mesa nunca quis colocar aqueles reloginhos para funcionar? E
exatamente para burlar a votação quando interessa â Maioria. Ora, meus
amigos, hoje sou Minoria, mas, amanhã, a probabilidade de vocês serem
minoria é muito maior que a minha. Não estou advogando em defesa da
minha situação pessoal, advogo em defesa da tese da igualdade. E a
mesma tese que levou o Deputado Gilmar Machado à tribuna desta Casa
ontem para reclamar da mesma coisa. Chega, tem maioria, nos vence, mas
no atropelamento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não tem sentido. Não fui
eleito, não sai do Triângulo Mineiro para vir a Belo Horizonte fazer parte
deste Poder para que as pessoas façam isso comigo e com cada Deputado
da Minoria. Não podemos aceitar isso. Não estou fazendo defesa pessoal,
não apenas da Minoria, mas do Poder. Estamos chegando a um ponto
vergonhoso. Se a base do Governo está insatisfeita com o Govemador, que
vá reclamar com ele, mas não fazer o que estão fazendo conosco. Isso é
vergonhoso. Todos vocês são testemunhas de que eu não dormi no ponto.
Fui em cima da hora, pedi pela ordem e já pedi verificação. A Presidência
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me atropelou. Acho que isso não é correto.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Anderson
Adauto que, no momento da votação, havia 31 Deputados em Plenário e 9
em comissões, perfazendo um total de 40 Deputados, e que a votação foi
feita de forma muito clara e limpa, com toda a isenção desta Presidência e
da Mesa Diretora, não havendo, portanto, qualquer dúvida com relação a
ela. A matéria está vencida, no entanto, a Presidência solicita à assessoria
que pegue as notas taquigráficas e passe-as ao Deputado Anderson Adauto
para comprovar que, na realidade, ele não pediu verificação de votação e
sim recomposição de "quorum". Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado Anderson Adauto que hoje, na reunião da Mesa Diretora da
Assembléia, foi tratado o assunto da integração dos painéis das comissões
com o painel central do Plenário. Queremos colocar todo esse sistema em
funcionamento o mais rápido possível. Foi feita essa recomendação
exatamente para que não haja essa correria e, às vezes, o desencontro de
Deputado que está em comissão e ao mesmo tempo vem ao Plenário para
marcar a sua presença ou dar o seu voto.

Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, em que solicita seja
distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor o Projeto de Lei n°
1.179197, do Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política, o
gerenciamento e o plano estadual de recursos hídricos e dá outras
providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Anderson Adauto - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 24

Deputados; houve 1 voto em branco. Com  a presença de 7 Deputados em
comissões e a do Presidente, temos um total de 36 Deputados. Não há,
portanto, "quorum" para votação do requerimento. A Presidência toma a
votação sem efeito. Neste momento, a Presidência constata à chegada de
alguns Deputados ao Plenário, entre eles os Deputados Geraldo Rezende e
Sebastião Navarro Vieira, e verifica, de plano, a existência de número
regimental para votação.

Questões de Ordem
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, o meu voto não foi computado.
• Sr. Presidente - A Presidência, verificando a existência de "quorum" e

considerando que o Deputado Bené Guedes declarou que não conseguiu
votar, vai renovar a votação.

0 Deputado Anderson Adauto - Acho correta a decisão da Mesa em fazer
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funcionar aquilo com que já se gastou tanto recurso e que não funcionava
até ontem.

Gostaria de solicitar a V. Exa., também, que parasse de considerar essa
situação que aconteceu agora com o Deputado Bené Guedes. Isso já está
me cheirando a alguma coisa ruim: Deputado fazer isso de propósito, para
dar tempo de outros Deputados chegarem correndo aqui para pegarem o
terceiro tempo. Não estou querendo dizer que o Deputado que citei agora fez
isso. Estou apenas dizendo que alguns Deputados são useiros e vezeiros
nessa prática aqui na Casa.

Gostaria que V. Exa. definisse essa situação, porque ela é pública e
notória. Todos os Deputados estão percebendo que está existindo solicitação
de verificação de votação em todas as votações. E importante que o
Deputado saiba onde se assentar, e a Casa, por meio de seus técnicos,
conserte os botões que não estão funcionando. Estou sentindo, há algum
tempo, que isso é uma manobra para que a Presidência possa abrir
novamente tempo para que haja urna terceira chamada, possibilitando que
outros Deputados saiam correndo de onde se encontram para chegarem ao
Plenário e votarem.

Se fosse possível, Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. definisse, ainda
hoje, o tratamento que dará a esses casos. Já que a Mesa tomou a decisão
de colocar os painéis pequenos que fazem parte das comissões em
funcionamento, que pudéssemos, então, tomar decisão com relação a quem
está no Plenário e, na hora certa, não consegue votar, sabendo-se de
antemão que em todas as votações está sendo solicitada a verificação de
votação.

No resultado do dia 26, a situação estava ainda pior. Esperei V. Exa.
anunciar o resultado, para ficar provado que eu estava com a razão. Naquele
momento, não havia, de forma nenhuma, os 39 votos para recusar o meu
requerimento. Repito. Fui atropelado por V. Exa., e, na votação seguinte,
pude aduzir minhas colocações. Muito obrigado.

O Deputado Bené Guedes - Foi bom que o Deputado Anderson Adauto
considerasse a minha posição, porquanto, evidentemente, todos viram e
todos conhecem a minha conduta nesta Casa, jamais iria cumprir missão
que denegrisse a imagem do Legislativo. Houve falha técnica, então pedi a
consideração para declaração de voto. Penso que não estamos aqui fazendo
esse tipo de trabalho. Com o maior apreço que tenho pelo Deputado
Anderson Adauto, realmente, eu não iria aceitar calado uma acusação desse
nível.

Aproveito a oportunidade para dizer ao Deputado Anderson Adauto que o
Presidente desta Casa atua com muito senso de igualdade; é um Deputado
por várias legislaturas, Presidente desta Casa e não merece o tratamento
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que hoje lhe está sendo dado.

Acho oportuno fazer uma reflexão, porquanto hoje todos nós militamos
com a maior dignidade, zelando pelo nome do nosso parlamento. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Anderson Adauto - Como fui citado, Sr. Presidente, permita-
me a palavra. Gostaria de dizer aos nobres companheiros que não tenho
como retirar as minhas colocações. O termo exato e correto é "fui atropelado
no meu requerimento". Não posso, de forma nenhuma, mesmo depois da
fala do Deputado, retirar o que disse, porque a outra votação consolidou, de
forma clara, que fui realmente atropelado.

Sr. Deputado, eu não disse que V. Exa. estava se utilizando desse artificio,
mas já vi coisas nesta Casa sendo praticadas por membros deste Poder que
são de arrepiar os cabelos. Já vi companheiros fazendo coisas que eu não
faria em hipótese nenhuma. Mas eu, o senhor e grande parte dos
companheiros que estão aqui sabemos que, infelizmente, alguns
companheiros têm atitudes que não deveriam ter, nem como pessoa física,
muito menos na condição de representantes da população. Gostaria de dizer
que, infelizmente, não posso retirar as minhas colocações. Mas não posso
retirá-las porque a outra eleição convalidou aquilo que eu havia dito. O meu
requerimento foi realmente atropelado. Eu poderia ter visto a minha
proposição derrotada, mas, de outra forma, legitimamente. Mas, no meu
entendimento, não fui derrotado de forma legítima.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Anderson
Adauto que, realmente, ele foi atropelado, mas por sua distração, uma vez
que o procedimento normal seria o pedido de verificação de votação. O que
V. Exa. fez foi pedido de recomposição de "quorum". A Presidência já
solicitou â assessoria que forneça, de imediato, as notas taquigráficas ao
Deputado, para que possa, em momento oportuno, rever a sua posição.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, novamente o Deputado Anderson
Adauto fala de paarlamentares desta Casa que utilizam meios que não são
aprovados. Solicito a V. Exa. que peça ao ilustre Deputado que diga os
nomes.	 -

Gostaria de solicitar, ainda, a V. Exa. que esclareça o seguinte: o
Deputado Anderson Adauto vem solicitando a verificação continuadamente;
ele estaria também votando? A sua presença também é contada? Estão
sendo considerados presentes os outros Deputados que estão no Plenário,
mas não votaram?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite e a todo
o Plenário que ontem complementamos uma decisão anterior havíamos
decidido, primeiro, que a presença no momento da votação pelo processo
eletrônico seria contada pelo voto. Ontem, adicionou-se que seria
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considerada a presença do Deputado que estivesse secretariando os
trabalhos e do que pedisse o encerramento da reunião, verificação de
votação ou que usasse o microfone durante o período da votação.

No caso específico, a Presidência não verificou se o Deputado Anderson
Adauto votou "não", uma vez que não temos, de imediato, essa informação
no painel.

Renovação da votação do requerimento do Deputado Geraldo Nascimento,
em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.179197, do Deputado Gil Pereira,
que dispõe sobre política, gerenciamento, plano estadual de recursos
hídricos e dá outras providências, distribuído à Comissão de Defesa do
Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, peço verificação da
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; "não", 26 Deputados; em

branco, 1 Deputado. Total: 31 Deputados; mais 6 Deputados em reunião de
comissão, 37; com a presença do Presidente, 38; com a do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, 39 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição do
requerimento. Arquive-se.

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, eu gostaria que fosse

anunciada a comissão e os Deputados presentes na reunião, por favor.
O Sr. Presidente - Deputado Ermano Batista, numa Comissão Especial.

Deputados Ajalmar Silva, Amaldo Penna, Miguel Martini, Kemil Kumaira,
Maria José Haueisen e Emiano Batista.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Romeu Queiroz, a
atividade que está sendo desenvolvida pelo nobre Deputado Ermano Batista
não é de Comissão Especial. Ele, como Corregedor, está fazendo a
inquirição de uma testemunha, e nenhum Deputado, no meu entendimento,
que esteja lá pode ser contado para efeito de votação.

O Sr. Presidente - Esse é o entendimento do ilustre Deputado, mas quem
faz a interpretação e o entendimento do Regimento é o Presidente, e ele
considera a presença dos dois.

O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, eu gostaria de contribuir
para essa decisão de V. Exa., porque mais dois Deputados estavam
presentes e não se manifestaram no painel eletrônico, os Deputados Antônio
Júlio e Anderson Adauto.

Naquela hora, eu queria pedir uma definição de V. Exa. Como isso será
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levado em conta? Os Deputados que estiverem aqui e não se manifestarem
no painel serão computados para o "quorum"?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que já foi
dada uma decisão: vamos considerar, para efeito de presença, os Deputados
que fizeram o seu voto pelo processo eletrônico, mais o Presidente, o
Deputado que estiver secretariando os trabalhos e o que fizer a questão de
ordem pedindo recomposição de "quorum", verificação, etc.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considero que não cabe ao
Presidente fazer a interpretação do que não está no Regimento. A questão
da presença de colegas nossos em outros locais da Casa, inclusive nos
gabinetes, não pode ser fruto de interpretação do Presidente desta Casa. A
presença da Deputada Maria José Haueisen não é formal, ela não está em
comissão, mas participando de um processo de inquirição que está sendo
desenvolvido pelo Deputado Ermano Batista. Entendo, portanto, e quero
chamar a atenção e pedir a compreensão do nobre Presidente para o fato de
que não cabe a ele fazer a interpretação do Regimento, neste caso.

O Sr. Presidente - A Presidência informa, também, ao ilustre Deputado
Adelmo Carneiro Leão que o Deputado Ermano Batista está, em nome da
Mesa, em reunião de trabalho, ouvindo a Deputada Maria José Haueisen
sobre acusações feitas em Plenário.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado,em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.570197 distribuído também à Comissão de Defesa do
Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação.
Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 25

Deputados, perfazendo um total de 32 presentes. Com a presença do
Deputado Adelmo Carneiro Leão e do Presidente, são 34 Deputados
presentes.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, o meu voto já está

computado no painel. Duas vezes é demais.
O Sr. Presidente - A Presidência retifica. São 33 Deputados, mais 6

Deputados em comissões, perfazendo um total de 39 Deputados. Está,
portanto, ratificada a rejeição do requerimento. Arquive-se.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Fico satisfeito apenas com o meu
voto em Plenário.
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que

solicita seja ouvida a Comissão do Trabalho sobre o Projeto de Lei n°
1.441197, de sua autoria, que determina a inclusão do ensino de informática
nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1 0, 20 e 30 graus.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
espero que o nosso valoroso Presidente leve sempre na mais alta
consideração a nossa presença em outros momentos de votação nesta Casa
de assuntos tão importantes quanto os de hoje. No início destas
considerações, quero registrar meu protesto em função da decisão do
Presidente desta Casa sobre assunto que não é de sua competência.
Gostaria de analisar com detalhes, com o apoio desta Casa, a fim de
verificar as medidas cabíveis no sentido de que nos processos de decisão
desta Casa os limites sejam os estabelecidos pelo nosso Regimento Interno.
Que esse limite não seja, definitivamente, em qualquer circunstância,
extrapolado. Isso não nos faz maiores. Na realidade, isso apequena a Casa,
e não devemos caminhar nesse sentido. Aliás, já tenho apelado para os
meus colegas de todos os partidos que nos esforcemos para fazer esta Casa
grande, poderosa, com a finalidade de servir ao povo de Minas Gerais, de
servir aos interesses da democracia, da justiça, da liberdade, da
fraternidade. Esta Casa tem de sofrer profundas modificações, com
profundas transformações em cada um de nós, para que seja, realmente, o
esteio, o sustentáculo da construção da democracia no nosso Estado, ainda
tão inicial e tão frágil.

Sr. Presidente, refiro-me ainda ao requerimento do Deputado Marcos
Helênio, que solicita audiência da Comissão do Trabalho para emitir parecer
sobre o Projeto de Lei n° 1.441197, de sua autoria, que determina a inclusão
do ensino de informática nos currículos plenos de estabelecimentos de
ensino de 1 0, 20 e 30 graus.

Em relação aos processos educacionais, existem muitos outros projetos no
nosso Estado que têm de ser analisados em profundidade. A educação deve
ser pensada na lógica da sua universalidade, desde a educação infantil até a
educação nos níveis superiores, até a universidade. Está faltando muito para
garantirmos uma estrutura educacional capaz de conferir a este Estado um
instrumento da mais relevante e da mais alta importância para a construção
de um estado democrático de direito, de uma sociedade autônoma, de uma
sociedade livre, de uma sociedade melhor.

Sei que a proposta do Deputado Marcos Helênio tem o objetivo de colocar
um tema no processo global da educação para ser analisado, como se deve
dar, como se deve fazer a educação no nosso Estado. Tenho certeza de que,
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ao enviarmos esse projeto para a Comissão de Trabalho, vamos ter a
oportunidade de um debate mais sereno e mais profundo, para podermos
verificar se, de fato, com a contribuição dos mais importantes especialistas
deste Estado na área de educação, cabe incluir, no currículo escolar de 1 0, 20
e 30 graus, o ensino de informática. Como ele deve ser incluído? Quais os
espaços? Qual a forma de inclusão nesses diferentes níveis, se essa for a
forma mais adequada? Se votarmos hoje, sem a análise devida, sem uma
análise mais aprofundada, não importa se favorável ou contrariamente,
estaremos correndo o risco de ainda não estar oferecendo o melhor de nós.

Por isso entendo que o autor da matéria, o próprio Deputado Marcos
Helênio, ao apelar para este Plenário através de um requerimento, para que
esse projeto seja encaminhado à Comissão de Trabalho, está preocupado
em detalhar melhor e analisar com mais profundidade esse tema que está
propondo a inclusão de uma matéria importante na atualidade, a informática,
no processo da educação.

Podemos concluir, pela análise a ser realizada futuramente pela citada
Comissão, considerando a aprovação deste requerimento, que, na realidade,
em função da sua constituição, da natureza e da complexidade da matéria,
seria mais importante, mais fácil ou mais adequado estabelecer o currículo
ou a matéria de informática apenas num determinado nível, o superior. Ou,
também através dos dados, de contribuições de especialistas da área, dos
debates, das análises realizadas na Comissão de Trabalho, podemos
verificar que a inteligência infantil é a mais apropriada para receber os
ensinamentos de informática e que, logicamente, deveríamos incluir a
matéria apenas no 1 0 ou no P e 20 graus.

Considerando, então, a complexidade dessa matéria, a necessidade de um
aprofundamento dessa análise, encaminho favoravelmente ao requerimento
proposto pelo nobre Deputado e grande companheiro Marcos Helênio. Peço
o apoio dos companheiros, dos colegas Deputados e Deputadas, para a sua
aprovação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovãdo. Cumpra-
se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita seja ouvida a
Comissão de Meio Ambiente sobre o Projeto de Lei n° 1.596198, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe sobre a substituição gradual da
frota oficial de veículos do Estado e dá outras providências. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o Projeto de
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Lei no 1.715196, do Governo do Estado, que institui a política de regulação
dos serviços públicos concedidos ou permitidos, cria a Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG - e dá outras
providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação
de votação, 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 - Responderam usirn n 2 Deputados; responderam 30

Deputados; com a presença do Presidente e de mais 9 Deputados que se
encontram em reuniões nas comissões, há um total de 42 Deputados. Está,
portanto, ratificada a rejeição do requerimento. Arquive-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho, em que solicita a apreciação do
Projeto de Lei Complementar n° 27197 pela Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento n° 2.475198, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita
ao Presidente do INDI detalhamento dos projetos executados entre janeiro
de 1995 e dezembro de 1997, que representam mais de
US$4.000.000.000,00 e que geraram 48.500 empregos, de acordo com nota
divulgada pelo mencionado instituto. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-
se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que solicita a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu parágrafo
único, transferi-Ia ao Deputado Emiano Batista. A Presidência defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 30 minutos.

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, senhores presentes, sustenta-se basicamente, nas investidas
que vêm sendo feitas contra a subvenção popular, que a distribuição de
recursos destinados â assistência social estaria, por força da Constituição,
atrelada à participação de conselhos populares, já que um dos princípios
constitucionais referentes à ação governamental nessa área da assistência
garantiria a participação da população.

Pode-se dizer, antes de mais nada, que a sistemática da distribuição de
subvenções oriundas de dotação própria no orçamento do Poder Legislativo
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não despreza, como é óbvio, a participação popular, já que a Assembléia
Legislativa compõe-se de legítimos representantes populares, eleitos que
são pelo voto direto. A soberania popular, no sistema de democracia
semidireta, adotado no Brasil por força do parágrafo único do art. 1 0 da
Constituição da República, dá-se não apenas pelos meios diretos, como, por
exemplo, o plebiscito e o "referendum", mas essencialmente através dos
representantes eleitos. Daí a previsão do citado parágrafo único; "Todo poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição".

Assim, toma-se vazio e despido de sentido o argumento segundo o qual a
indicação feita pelos Deputados careceria de representatividade popular.

Esse, no entanto, é apenas um dos equívocos em que incorrem aqueles
que, movidos essencialmente por interesses inconfessáveis ou por mero
defeito de interpretação do sistema normativo, insistem em acusar de
inconstitucional o sistema de distribuição de subvenções.

O erro maior e ainda mais evidente está na confusão que se estabelece
entre o sistema nacional de assistência social e a assistência social em
geral, como atividade de que podem se desincumbir as esferas federativas
autônomas, dentro de sua autonomia.

A idéia de sistema traduz organicidade, atrelamento lógico de normas e de
ações, e é nesse contexto que se deve compreender o comando
constitucional relativo à participação popular. O sistema integrado de ação
social, consubstanciado em repasses de verbas da União para os Estados e
destes para os municípios, opera com base em normas condicionadoras da
União para os Estados e destes para os municípios. Isso, no entanto, não
esgota a política de assistência social, que pode compreender outras
medidas de cada esfera da Federação, como é o caso dos Estados
federados, que, não é demais lembrar, são constitucionalmente dotados de
autonomia política e administrativa.

Atento a essa autonomia, o legislador federal fez constar na Lei Orgânica
de Assistência Social - LOAS -, mais precisamente em seu art. 8 0 , esse
principio de autonomia, ao prever que União, Estados, Distiito Federal e
municípios estabelecerão suas políticas de assistência social.

Está claro que, além das ações integradas no sistema, o Estado pode e
deve desenvolver ações outras materializando a assistência social. Ora, os
recursos destinados a subvenção social não decorrem de repasse do sistema
nacional, não advém do Fundo Estadual, e sim, diretamente do Tesouro.

Trata-se de recursos ordinários livres, na linguagem orçamentária,
previstos em rubrica própria do orçamento de um dos Poderes autônomos do
Estado, como ocorre, aliás, com os recursos destinados ás secretarias de
Estado, como a SEAM, a SETAS e a Secretaria da Educação, para
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celebração de convênios que visam, em última análise, a prestação de
assistência social.

Não atrelados ao sistema integrado de assistência, e sim, à política
governamental própria do Estado, tais recursos são destinados a entidades
de assistência, consoante legislação própria, sem ofensa alguma à ordem
constitucional.

Isso quer dizer, Srs. Deputados, que a Assembléia Legislativa do Estado
não usa recursos oriundos da União, nem mesmo do Fundo Estadual de
Assistência Social; usa recursos integrantes do duodécimo que lhe cabe,
daqueles 2,4% a que tem direito no orçamento. Abriu mão a Casa, devido ao
desprendimento dos Deputados, do carro que todas as Assembléias, que até
as Câmaras têm e, até mesmo, de assinaturas de jornais em favor da
criação de um fundo para atender às necessidades dos carentes do Estado.
Confundem a previdência social, a assistência social prevista pelo sistema
nacional, que é perene e individual, com o sistema de subvenção social
criado por nós, que é apenas ocasional e coletivo. Dessa forma, a
Assembléia Legislativa criou esse fundo, abrindo mão de recursos que
poderia usar até mesmo comprando carros para os Deputados, como
acontece em outras Assembléias e em Câmaras Municipais. Foi exatamente
com esses recursos que ela criou o Fundo de Assistência aos Carentes do
Estado, cujo dinheiro, sem dúvida alguma, é o único que chega
integralmente. É sabido que os recursos que saem dos grandes centros para
o interior chegam defasados. E os que a Assembléia distribui chegam
integralmente. Se existem falhas ou defeitos na sua aplicação, nas contas
finais, vamos procurar corrigir e penalizar, deixando de subsidiar aqueles que
procedem mal. Mas não será porque existe uma entidade que procede mal
que iremos acabar com a subvenção social. Seria o mesmo que acabarmos
com a República quando tínhamos um Presidente desonesto. Cassamos-lhe
o mandato, e a República continua.

Dessa forma, Srs. Deputados, continuaremos defendendo e ampliando a
subvenção social, porque é a única forma de desconcentração de recursos,
atingindo todos os rincões do Estado, de Limeira do Oeste até Manga e de
São Sebastião do Paraíso até o extremo Norte. E os senhores haverão de
ver que todos os municípios, seja através de Prefeituras ou de entidades
sociais, são beneficiados com recursos ali plantados. Não precisamos de
jornais para publicar os bens que a subvenção tem feito neste Estado,
porque o nosso papel é o chão do Estado, e as nossas letras são as obras.
Continuaremos firmes, lutando em defesa dessa conquista social. Não
vamos abrir mão. O povo está contente e nos respalda nessa nossa ação.
Muito obrigado.

* Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, da tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere
o requerimento e fixa para o orador o prazo de 30 minutos.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
assunto que me traz a esta tribuna é da mesma grandeza e relevância do
assunto do Deputado Ermano Batista.

Quero inicialmente dizer que uma resposta mais detalhada e definitiva será
dada após a análise acurada do que ele disse dessa tribuna. É importante
que levemos em consideração cada palavra, cada frase dita aqui pelo nobre
Deputado Ermano Batista.

Quero dizer hoje apenas que também considero que a assistência social é
da mais alta relevância num Estado como o nosso, de enormes dificuldades,
com a situação a que assistimos hoje do povo mineiro. Para vocês terem
uma idéia, já são 152 municípios em estado de calamidade. Há uma
situação grave, situação de pobreza, desemprego, desamparo aos
portadores de deficiências, da falta de atenção às nossas crianças e aos
nossos idosos. Ninguém seria louco, ninguém seria suficientemente duro e
insensível para dizer que a assistência social é dispensável no nosso Estado
de Minas Gerais. Ela é absolutamente necessária.

Todos nós, parlamentares desta Casa, e todos nós, parlamentares do PT,
estamos convencidos da relevância, da importância, da necessidade
prioritária dos recursos de assistência social. Estranho que, reconhecendo
essa necessidade, este parlamento não tenha tido a sensibilidade suficiente
e necessária para garantir, no Fundo Estadual de Assistência Social, os
mínimos recursos para que ele possa levar a cabo a sua política definida
pela Constituição Estadual, pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da
Saúde Social.

Que sensibilidade é essa, que preocupação é essa dos nobres colegas com
• assistência social, se nada vai para o Fundo de Assistência Social? Qual é
• política do Estado para garantir que não ocorra um desastre no Estado de
Minas, no Norte de Minas, como o que está ocorrendo no Nortieste? Não é
de hoje que o Governo de Minas sabe das calamidades, sabe dos
problemas, sabe das dificuldades aqui denunciadas, inclusive por
parlamentares governistas. Desta tribuna já tive oportunidade de ver e ouvir
muitos dos meus colegas do Norte de Minas clamando por mais recursos,
pela assistência e pela atenção ao Norte de Minas. Não vejo a resposta
necessária e suficiente por parte deste Governo. Isso é lamentável.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não seria a hora neste momento de
estarmos destinando recursos para a assistência social a fim de se combater
a seca do Norte e garantir aos nossos irmãos que eles não passem fome e
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sede no Norte de Minas? Não seria hora disso?

A distribuição continua sendo individualizada, continua sendo pessoal,
continua ferindo a Constituição Federal, que diz, em seu art. 37, que a
atividade administrativa deve pautar-se pela impessoalidade. Não vem o
nobre Deputado Ermano Batista, aplaudido por meus companheiros e
colegas desta Casa, dizer que o dinheiro é da Assembléia e que a
generosidade é nossa porque renunciamos a carros para destinar recursos à
subvenção social? Isso é uma agressão à inteligência dos mineiros,
principalmente aos pobres. Não renunciamos a nada. O que recebemos é
suficiente para termos carro, gasolina, moradia, condições dignas e
suficientes para servir bem ao Estado de Minas Gerais. O dinheiro que sobra
desta Casa é dinheiro do povo de Minas, que não deveria ser distribuído por
nós individualmente. Deveria ser distribuído por nós de acordo com métodos,
regras e critérios universais. O que falta nesta Casa é o compromisso com a
universalidade, com a transparência, com os pobres. A distribuição dos
recursos que se faz nesta Casa, Srs. Deputados, faz-se muito mais para
beneficiar cada um de nós e para fortalecer cada um de nós do que para
fortalecer esse parlamento; muito mais para fortalecer os Deputados
individualmente do que para atender os pobres e os necessitados. Não
venham com discursos dessa natureza para negar aquilo que é do povo e
para dizer que somos generosos. Não posso aceitar isso. Quero concluir, Sr.
Presidente, dizendo que o discurso do Deputado Ermano Batista, palavra por
palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, será respondido.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Muito obrigado, Deputado,
porque V. Exa. defende o parlamento. Mesmo quando ataca, precisamos
entender que V. Exa. tem a intenção de defender. O parlamento é
exatamente o encontro das palavras, é o encontro das verdades de cada um,
para que a verdade absoluta, como a luz, venha se mostrar. V. Exa. disse
muitas verdades. Evidentemente, o Deputado que antecedeu V. Exa., o
Deputado Ermano Batista, disse verdades. O que fazer? Temos pouco
tempo, mas temos tempo para dialogar. Sabemos que a situação da
assistência social no Brasil é tão precária quanto a saúde, quanto a
educação. A saúde está doente. Haja vista o que há em países do Primeiro
Mundo. Certa feita, companheiro Adelmo Carneiro Leão, eu estava no
Estado de Massachusetts, e chegou-me ao conhecimento, na comunidade,
na escola, que uma família de Valadares havia entrado de forma ilícita pelo
México. Chegando ali, imediatamente, mesmo sendo estrangeiros, mesmo
estando ali de forma ilegal, eles prepararam uma casa, arrumaram um
apartamento com microondas, procuraram emprego para essa família. A
assistência social era responsável pelas pessoas da cidade. Não temos
assistência social boa aqui. Fico pensando o que fazer. Vou explicar a V.
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Exa. Vamos tirar então do Deputado a indicação das verbas de subvenção
social. Quem deve indicar? E o primeiro assunto. Vamos tirar dos Deputados
porque este é o Poder Legislativo, um Poder que tem que ser o supra-sumo,
um Poder livre para discutir idéias, projetos, palavras, que não pode se
preocupar em fazer obras sociais. Deve fazer leis para que entidades façam
as obras sociais. Esse é o dever parlamentar de qualquer país, de qualquer
república, ou mesmo monarquia parlamentarista, democrática no mundo
inteiro. Isso é um modelo, isso é filosofia, isso é o absoluto de uma definição
de poder. Este Poder, na verdade, cria, imagina, porque é este Poder quem
cria para o Executivo, para os departamentos, para as secretarias as grandes
idéias, porque tem o poder de legislar, de fazer leis para beneficiar o povo.
Muito bem. Entretanto, Exa., eu temo o seguinte: que a ordem dos fatores
não altera realmente o produto, o resultado. Sabe por quê? O senhor se
lembra do PSD, da UDN antiga? Temos que achar o modelo certo, Exa.,
PSD e UDN antigas. Vamos supor, tira daqui, vai para o Governador, vai
para o Estado ou para uma secretaria. Quem for do Governo terá suas
indicações atendidas; quem não for, não terá. Quem votar com o Governo
terá suas indicações atendidas, mediante indicação do Governador, se for
para o Executivo. Então nós podemos incorrer nesse modelo da UDN e PSD
antigos. Os Deputados se lembram muito bem do poder parlamentar. Havia
mais liberdade no poder parlamentar, com muitas discussões, muitos
debates, muitas idéias. É um ponto a se considerar. Não estamos sendo
analisados, estamos nos analisando, estamos nos expondo em vista da
malversação do dinheiro público da subvenção social, à malversação pelos
departamentos, pelas secretarias, pelo Governo Estadual, pelo parlamento,
por alguns.

Pelo parlamento não pode, não julgo porque acho que cada um é
responsável diante de Deus. Mas somos responsáveis também por fazer
parte do corpo. Será que vale, para esta Casa, o desgaste; vale, para este
parlamento, o desgaste de distribuir as subvenções sociais e de indicar as
subvenções sociais para que o Governador repasse? Acho que se iniciou um
debate, e isso é muito importante para a sociedade. Cabe ao parlamentar
estar de ouvidos aguçados. O Profeta Isaias fala assim: "O Senhor deu-me
línguas de eruditos para falar com os eruditos". Mas peço a Deus que me dê
ouvidos de erudito para que eu possa ouvir como os eruditos. Isso porque a
partir do momento em que começo a ouvir, aprendo a falar a verdade porque
às vezes denuncio uma coisa que também pratico e fica meio hipócrita, o
Deputado está me entendendo?

Acho que V. Exa. está de parabéns por aceitar o debate, no qual todos nós
procuramos o melhor caminho, a melhor solução para a sociedade mineira,
tenho a certeza, disso porque este parlamento vai aprender a ouvir como
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sabe falar. E aí, tenho a convicção de que poderemos contribuir para que a
assistência social do Brasil seja uma realidade, para que os recursos sejam
aplicados diretamente naquilo que é necessidade básica. Quantos
estrangeiros chegam por aqui, vêm do interior do nosso Estado, ficam
dormindo no chão, nas rodoviárias, à procura de um pequeno albergue até
que voltem ao trabalho. Quem sabe este parlamento pense num modelo que
venha contribuir, em cooperação com pequenas indústrias. V. Exa. sabia que
o Banco do Nordeste tem bilhões do PROJER para pequenas indústrias,
sendo que com R$12.000,00 monta-se uma agroindústria que lida com licor
de pequi, e podendo, meu irmão, dar sustento aio famílias? Mas o PROJER
não libera esse dinheiro porque só o faz se você tiver a terra para poder ter
agroindústria. Se você não pode comprar a terra, não terá acesso ao
dinheiro. Esse dinheiro é para obra social e está sendo malversado, porque
está sendo contido, detido ou, até mesmo, desviado de seu propósito inicial.
Mas aqui está o Poder competente para fiscalizar, para estar de olho. E,
talvez, para fiscalizar e estar de olho nos demais Poderes seja importante
que não tenhamos também essa responsabilidade de sermos indicadores da
subvenção social, mesmo que para uns não pareça carga, mesmo que para
mim não pareça carga e sim uma benção, e para V. Exa. também, porque V.
Exa. vai indicar entidades que precisam, que são sérias. Vemos acusações
sem base, sem nexo nem conexo. Indicamos a entidade da favela do
Cafezal, que tem mil e poucos associados, cujo Presidente é sério, é pastor
da Igreja Metodista, e disseram que ele debitou R$90,00 para tratamento de
sua esposa que mora na favela e que é também membro da associação,
com nota, com tudo. Agora, veja, é desgastante, e, por isso, vamos debater,
olhando olho no olho, sem nos acusarmos, examinando se esse modelo é ou
não bom. Já ouvi o primeiro discurso e estou aguardando os demais.
Preparei-me para ouvi-lo, mas V. Exa. irá falar depois. Agradeço a V. Exa.
por me deixar fazer uso da palavra, esperando que possamos chegar a um
ponto comum, colaborando com suas teses e as demais, a fim de que
possam se adequar para que façamos um debate perfeito em que brotem a
lógica e a verdade. Parabéns a V. Exa., que encara por esse lado a
subvenção social.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Raul Lima Neto.
Quero lhe dizer que a expectativa que tenho quanto a essa discussão que
está sendo travada nesta Casa é a de que o resultado seja o melhor para a
sociedade, para a população, para aqueles que realmente necessitam de
recursos, de assistência, que precisam ser assistidos, protegidos,
promovidos inclusive na sua cidadania. Esta é a defesa que faço. Aqui temos
muitas diferenças e concepções diferentes. Não me coloco como dono da
verdade, mas proprietário de convicções muito fortes de que não estamos
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agindo certo. Precisamos discutir. Como disse o Deputado Ermano Batista,
como somos representantes do povo, se não encontrarmos a melhor solução
e se não conseguirmos o consenso desta Casa para uma alternativa melhor
do que a que está aí, temos de consultar o povo. Se é assim mesmo que
devemos proceder, ou se podemos proceder de outra forma. E como
poderemos proceder?

A consulta popular é uma prerrogativa desta Assembléia. Defendo,
portanto, que o povo seja ouvido. Precisamos ouvir o povo, para que as
nossas decisões e as nossas ações sejam as melhores, no sentido de
dignificar o nosso Estado de Minas Gerais.

O Deputado Raul Lima Neto - Colega, este debate está sendo muito
importante. V. Exa. não sabe de sua importância, porque não temos essa
prática no exercício do parlamento mineiro, mas V. Exa. tenha a convicção
de que esse é um princípio Batista, a Constituição Americana é a réplica do
Estatuto Batista. Esse momento do parlamento, que deveria ser o pinga-fogo
direto, nos instrui demais. V. Exa. pode me instruir. V. Exa. fala em consultar
o povo. Como, num plebiscito?

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Pode ser num plebiscito. A
Assembléia Legislativa pode solicitar a proposição de um plebiscito, para que
o povo diga se devemos ou não distribuir recursos para a assistência social.
Essa seria uma alternativa.

E mais ainda, perguntar ao povo de Minas Gerais, com toda a sua
sabedoria e inteligência, o que ele espera e o que quer de nós. Se nos quer
como estamos funcionando hoje, no Estado de Minas Gerais, ou se nos quer
diferentes. Nessa pergunta e nessa reflexão, iremos encontrar caminhos
mais verdadeiros e melhores para servir ao povo de Minas Gerais.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Colega, é muito importante o
que V. Exa. está dizendo. Certa feita, disse um filósofo que o tempo e o
espaço são formas a priori" de nossa percepção. Percebo melhor V. Exa. do
que V. Exa. a si próprio, no que tange a sua imagem. V. Exa. não se vê, mas
eu vejo V. Exa., como V. Exa. me vê e percebe-me melhor do que eu
próprio. Mas há o instante em que as nossas percepções se encontram em
um debate, em uma discussão perfeita, baseada na verdade, para que
aprendamos mais a verdade e para que possamos ter um auto-exame. Será
que nós também queremos mudar ? Porque, de repente, eu quero mudar.
Isso pode acontecer comigo. Eu posso examinar um modelo e dizer que ele
não está servindo para mim. Quero mudar. Isso pode ocorrer? Se eu parar
para uma reflexão, isso pode ocorrer. Aliás, Davi, um dos maiores políticos,
considerado maior que Salomão, porque o povo deliciou-se no seu governo,
no seu reinado, disse: Muda-me Senhor, crie em mim, oh Deus, um coração
puro e renova dentro de mim um espírito reto, Senhor. Sonda-me, Senhor.
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Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho torto." No Salmo
18, ele fala: "Derrama luz nas minhas trevas, para que eu possa executar e
exercitar o ministério." E, nesse caso, é o ministério público mesmo, o
pastoral, o político de Rei.

Então, o debate, como nos ouvimos e ouvimos uns aos outros, pode levar-
nos a uma perfeição. Se esta Casa caminhar nesse sentido - parece que está
caminhando com transparência e sinceridade-, será muito bom.

Com respeito à malversação do dinheiro público, tenho a convicção
absoluta de que V. Exa., como homem examinador da verdade, sabe que,
se, por exemplo, alguém pega para si próprio, recebe de volta e põe no bolso
essas acusações insólitas, é pior que um assaltante a mão armada, aos
olhos de Deus. E aos olhos da justiça. Ele entesoura no inferno. Mas
também a palavra pode libertar, purificar, e aí, sim, a sociedade responde
com o voto, quando sabe. Mas o que a sociedade tem percebido até agora é
a impressão que se passa de que a subvenção social é um horror, um
monstro. Nem sempre é assim, porque existem associações e Deputados
bons. Tivemos o privilégio de ajudar algumas associações, como uma de
Januána, o Pequeno David.

Pode parecer que sou favorável à manutenção das subvenções. Não sou.
Mas precisamos debater o assunto. Talvez a sua manutenção não compense
o desgaste para essa instituição, prejudique o Poder Legislativo e nos tire a
liberdade de fiscalizar e criar.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Raul Lima Neto, o
problema que estou discutindo nesta Casa não é em função de eventuais
ações de malversação de recursos públicos. Não estou falando para os
Deputados que perderam a dignidade e o compromisso com o povo. Eles
não ferem só a eles. Eles ferem esta Casa como um todo. Não estou
discutindo isso. Estou discutindo o princípio. Estou falando para os meus
colegas que são corretos e que destinam esses recursos às entidades que
precisam deles e que os utilizam corretamente. Tenho fé no estado
democrático de direito, em que o Poder Executivo, obrigatoriamente, tem
que atender às boas entidades e aos bons projetos. E isso o que estou
dizendo.

A nossa função não é a de distribuir recurso público de maneira individual;
muito menos esta Casa é uma casa de assistência social. Esta Casa é O
parlamento de Minas Gerais; tem outra função, Deputado. E isso que estou
colocando, porque eu não iria perder o meu tempo com um ou outro
Deputado que não tem compromisso com a aplicação correta de recursos
públicos. Tenho o maior desprezo para com aqueles que, eventualmente,
pratiquem atos de corrupção. Enfim, é um dinheiro público no bolso. Estou
falando é para os meus companheiros e colegas corretos, comprometidos
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com a vida, com os direitos humanos, com a dignidade das pessoas, com as
pessoas que precisam, e para você, Deputado Raul Lima Neto, para o
Deputado João Leite, o Deputado Jorge Eduardo e para a maioria dos
Deputados da Casa, que fazem bem, ao distribuir os recursos, mas que
podem fazer muito melhor ao estabelecer critérios de justiça para o
encaminhamento desses recursos. Eles devem chegar através da fonte e do
processo mais corretos, ou seja, dos instrumentos executivos do Poder,
através das entidades que formulam os seus projetos de acordo com critérios
de justiça e da necessidade do povo.

E nesse sentido que estou fazendo essa reflexão. Não gastaria o meu
tempo e não ficaria na Casa se sentisse que esta Casa fosse a pior do
mundo. Saí de uma universidade, de uma escola, de uma sala de medicina,
Deputado Raul Lima Neto, para ocupar este lugar, porque o considero digno
e adequado para exercer melhor o meu papel.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Adelmo Carneiro
Leão, diga-se de passagem que se trata de uma vocação e de uma profissão
relevante. V. Exa. não pode imaginar a extensão da vocação parlamentar.
As pessoas que pensam que os Deputados não trabalham - se algum dia
pensei isso na vida, peço perdão a Deus, que me colocou nesta Casa - estão
enganadas, porque se trata de um trabalho cansativo e que às vezes nos
leva a fazer tanta reflexão e sofrer junto com o povo. Sim, é uma função
pastoral. E um trabalho que V. Exa. dignifica quando traz um assunto para a
reflexão, para que cheguemos a uma conclusão. Se a indicação não for feita
por Deputados, como será feita, para não acontecer que sejam feitas como
os modelos antigos, até agora, e talvez de forma até pior?

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Na breve resposta que darei a esta
Casa, vou dizer como será, na nossa concepção, a distribuição dos recursos.
Muito obrigado.

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Elmo Braz) - Esgotado o prazo destinado à P

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os

Projetos de Lei n°s 1.112 e 1.273197, que foram apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o Projeto de Lei n°
1.120197, que foi emendado em Plenário na mesma reunião e devolvido à
Comissão de Fiscalização Financeira. Fez retirar, ainda, os Projetos de Lei
n°5 1.390, 1.114, 1.186, 1.250, 1.284, 1.373, 1.465, 1.473, 1.480, 1.514 e
1.524197, 1.608198, 278195, 665196, 1.100, 1.189, 1.299, 1.333 e 1.512/97,
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela
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manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 623195, do

Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que institui gratificação por trabalho
noturno para servidor do Quadro do Magistério. O projeto foi incluído em
ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n o 5.065, de 1990. Em
poder da Mesa, requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 623195. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art.
244 da Resolução n°5.065, de 1990. Arquive-se, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não

temos quorum" para a continuação dos trabalhos. Portanto, solicito que V.
Exa. encerre, de plano, esta reunião.

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas,
e convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 21, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 271 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1315198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco

Ramalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem do

Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 34197; votação eletrônica; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de "quorum";
existência de número regimental para votação dos projetos da pauta -
Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 716196;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; declaração de voto -
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.053196; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.461197;
aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.122/97; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.469197; requerimento do Deputado Gilmar Machado; rejeição; verificação
de votação; ratificação da rejeição do requerimento; votação do projeto,
salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; verificação de
votação; ratificação da aprovação do projeto, salvo emenda; votação da
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Emenda n° 1; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição da
emenda - Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei Complementar n° 11195;
rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°201/95; aprovação com
a Emenda n° 1 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 627195;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Questão de
ordem - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 809196; votação do
projeto, salvo emenda; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Questão de ordem - Votação, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 889196; requerimento do Deputado Bilac Pinto;
aprovação do requerimento - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.046196; votação do projeto, salvo emenda; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Votação,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.068196; votação do Substitutivo n° 1,
salvo emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1; votação da
Emenda n° 2; questão de ordem; leitura da Emenda n° 2; discurso do
Deputado Gilmar Machado; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição da Emenda S n° 2 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.112197; discursos dos Deputados José Bonifácio e Gilmar Machado;
questão de ordem; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; questão de
ordem; discursos dos Deputados Anderson Adauto e João Batista de
Oliveira; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de
votação; existência de "quorum" para discussão; anulação da votação -
Questões de ordem - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 665196;
discurso do Deputado Gilmar Machado; encerramento da discussão -
Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.100197; encerramento da
discussão - Chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
"quorum" para continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coélho - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Amaido Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - ibrahim Jacob - ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Maria José Naueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguei Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
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Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Wandertey Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 20h15min, a lista de

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

Ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 58 Secretária , nas funções de 20-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 21 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 os

Projetos de Lei n°s 488195 e 1.543197, em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de
Lei no 1.595198, que, na mesma reunião, recebeu emendas e foi devolvido à
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Prosseguimento da votação,

em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 34197, do Governador
do Estado, que altera a redação do inciso VIII do art. 10 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em
votação, a proposta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão registrar "sim"; os
que desejarem rejeitá-la deverão registrar "não". A Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento Interno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 34197 será aprovada se obtiver, no mínimo, 48
votos favoráveis. A fim de se proceder à votação por meio do processo
eletrônico, a Presidência vai solicitar aos Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Solicita,
ainda, a atenção dos Deputados para os seguintes procedimentos: os
Deputados deverão tomar os seus lugares. Ao toque da campainha e em um
prazo máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua
senha e, em seguida, registrar o voto - "sim", 'não", ou "em branco" -.
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observando, no visor do posto de votação, se o voto foi computado.
Esclarece, ainda, que cada posto registra somente um voto. A Presidência
vai dar inicio ao processo e, para tanto, solicita que os Deputados ocupem os
seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. A Presidência toma sem

efeito a votação e, nos termos do § 6 0 do art. 249 do Regimento Interno, vai
determinar seja feita a chamada para recomposição de 'quorum" para a
votação da matéria constante na pauta. Com a palavra, a Sra. Secretária,
para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados. Não há

"quorum" suficiente para votação das propostas de emenda à Constituição,
mas o há para votação dos projetos.

Prosseguimento da votação, em 2 0 tumo, do Projeto de Lei n° 716196, do
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a inscrição em concurso público
para o ingresso na administração pública estadual. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Régis - Será que posso encaminhar a votação da

matéria, Sr. Presidente?
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Marco Régis que

a matéria já se encontra em votação, portanto não é oportuno o
encaminhamento. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação por meio do processo eletrônico e solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram sim" 3 Deputados; votaram "não" 35

Deputados, perfazendo 38 no total; com a presença do Presidente, são 39
votos. Está ratificada a rejeição do projeto. Arquive-se.

Declaração de Voto
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, votamos favoravelmente a esse

projeto de lei porque, no nosso entendimento, ele tramitou nas Comissões de
Justiça, de Administração Pública, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira e foi aprovado em 1 0 turno.

O projeto propõe cumpra-se o preceituado no art. 37, inciso II, da
Constituição, que é o ingresso no serviço público; realmente, tem a
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Assembléia Legislativa competência para deliberar sobre certos aspectos. E,
no caso, a Comissão de Justiça apresentou um substitutivo ao projeto do
Deputado Marcos Helênio, expurgando de seu texto o art. 1 0, que dispensava
a exigência de certos documentos para que o indivíduo se inscrevesse em
concurso público. Isso, na verdade, é ato administrativo normativo que não
competia à Assembléia Legislativa, mas a dispensa de valor do salário ou da
remuneração que o servidor iria receber pelo cargo era legítima e foi mantida
pela Constituição, bem como a isenção dos pobres, acrescida, na Comissão
de Fiscalização Financeira, de uma emenda que permitia a devolução do
valor da inscrição quando o concurso não fosse realizado.

Por isso, entendemos que o projeto tramitou por todas as comissões,
inclusive a Maioria do Governo o aprovou em 10 turno; nós, em coerência
com nosso voto em 1 0 turno, mantivemos o voto pela aprovação em 20
tumo.

O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.053196, da
Deputada Maria José Haueisen, que altera dispositivos da Lei n° 11.745, de
1711195. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam
prazo para emitir parecer. Designado para relator em Plenário, o Deputado
Péricles Ferreira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.053196 na forma do
Substitutivo n°1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.461197, do Deputado Arnaldo
Penna, que dispõe sobre a emissão de cédula de identidade para menores
de 21 anos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.122197, do Deputado
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de
sua propriedade ao Município de Miradouro. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
tumo, o Projeto de Lei n° 1.122197 na forma do vencido em 1 0 turno. A
Comissão de Redação.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.469197, do Deputado Péricles
Ferreira, que altera a Lei n° 11.658, de 2112194, que dispõe sobre a carreira
de Administrador Público no Poder Executivo e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
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forma do vencido em 1 0 turno. No decorrer da discussão, foi apresentado ao
projeto a Emenda n° 1, do Deputado Gilmar Machado. Nos termos do § 40 do
art. 189, a Presidência vai submeter a matéria a votação,
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita adiamento da votação do Projeto de Lei n°
1.469197. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificação de

votação pelo proceso eletrônico. Solicito aos Deputados que ocupem os
seus lugares. (- Pausa.)

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados; votaram "não" 37

Deputados; houve 1 voto em branco. Está ratificada a rejeição do
requerimento.

Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificação pelo

processo eletrônico. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; houve 1 voto em branco;

no total, foram 39 votos. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto,
salvo emenda. Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificação pelo

processo eletrônico. Solicito aos Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não' 39

Deputados. Está ratificada a rejeição da emenda. Fica, portanto, aprovado,
em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 1.469197 na forma do vencido em 1 0 turno.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei Complementar n° 11195, do
Deputado Raul Lima Neto, que altera a redação do inciso VI e elimina o § 40
do art. 50 da Lei Complementar n° 37, de 1811195, alterada pela Lei
Complementar n° 39, de 2316195. As Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Amaldo Penna opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. A Presidência vai submetê-lo a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão registrar
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"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão registrar "não".A Presidência
lembra ao Plenário que, nos termos do art. 92 do Regimento Interno, o
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. A
Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que os
Deputados ocupem os seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
- Votaram "sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna

- Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Elmo Braz - Gil Pereira - Gilmar Machada - Hely Tarqüinio -
lbrahim Jacob - lvair Nogueira - João Batista De Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Maria
José Naueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

- Votaram "não" os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira

Júnior - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marco
Régis - Mauro Lobo.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votaram "não" 9
Deputados, no total de 46 votantes. Está rejeitado o Projeto de Lei
Complementar n°11/95. Arquive-se.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei no 201195, da Deputada Elbe
Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de
Palma o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a
Emenda n°1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei
n°201/95 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 627195, do Deputado Raul Lima
Neto, que dispõe sobre a conservação das nascentes naturais e o
saneamento dos cursos de água e lagos do domínio estadual e dá outras
providências. O parecer da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade
do projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A Comissão de Meio Ambiente opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
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Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela rejeição da
Emenda n° 1. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 627195 na forma do
Substitutivo no i, com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 809196, do Deputado Luiz
Antônio Zanto, que dispõe sobre a gratuidade do ingresso dos aposentados,
dos pensionistas...

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Posso solicitar verificação de votação, Sr.

Presidente?
O Sr. Presidente - A Presidência já havia anunciado a votação do projeto

seguinte; portanto, é matéria vencida.
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 809196, do Deputado Luiz

Antônio Zanto, que dispõe sobre a gratuidade do ingresso dos aposentados,
dos pensionistas e dos maiores de 65 anos em eventos culturais realizados
pelo poder público estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n°2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão
de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 2, da Comissão de Educação. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares.	 -

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim' 8 Deputados; votaram "não" 31

Deputados, perfazendo um total de 39 Deputados. Está ratificada a rejeição
do projeto. Arquive-se.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Queria só um esclarecimento. Eu só posso

pedir verificação de votação depois de anunciado o resultado e não tenho
como fazê-lo antes. V. Exa. agora anunciou: está rejeitado. O Deputado
Gilmar Machado pediu verificação e já tinha também anunciado. Então,
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queria saber de V. Exa. como é o procedimento.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que, quando
foi apresentada sua questão de ordem, já estávamos apreciando o projeto
seguinte, portanto, seu pedido foi intempestivo, enquanto que, nesse projeto,
quando o Deputado Gilmar Machado fez a solicitação de verificação, ela foi
imediatamente após o anúncio do resultado da votação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 889196, do Deputado Leonídio
Bouças, que suprime dispositivo da Lei n° 12.032, de 22112/95. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, em
que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 889196. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.046196, do Deputado José
Bonifácio, que autoriza a COPASA-MG e a CEMIG a celebrarem convênios
com entidades de natureza filantrópica com o objetivo de melhorar o
atendimento às populações carentes. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina por sua
aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Srs. Deputados
que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 8 Deputados; responderam "não" 30

Deputados. Com o voto do Presidente, são 39 votos. Está ratificada a
rejeição. Com a rejeição do projeto, fica prejudicada a Emenda n° 1. Arquive-
se.

Votação, em ? turno, do Projeto de Lei n° 1.068196, do Deputado Gil
Pereira, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta,
ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo no 1, da Comissão de Agropecuária, com a Emenda n° 2, que
apresenta, ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em
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votação, o Substitutivo no i, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do
Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Em votação, a Emenda n°
2, que recebeu parecer pela aprovação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito seja lida a Emenda

n°2.
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação do Deputado

Gilmar Machado, solicita à Sr& Secretária que proceda à leitura da Emenda
no 2.

A Sra. Secretária - (- Lê:)
"Emenda n° 2 - Acrescente-se onde convier: Art.....- Fica o Poder

Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$3.000.000,00
(três milhões de reais), destinado à implantação do Programa Mineiro de
Incentivo à Fruticultura. Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.".

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
que debatêssemos essa questão mais profundamente.

Enquanto o Estado ainda não pagou o 13 0 salário a uma parte do
funcionalismo, que, além de tudo, está tendo atraso no seu pagamento;
enquanto estamos vivendo o problema de combate á seca e uma série de
outras questões, abre-se crédito complementar de R$3.000.000,00.

Conclamo os Deputados e as Deputadas para refletir sobre isso, porque
vamos abrir crédito suplementar para um programa que eu acho importante,
mas deveríamos primeiro discutir os programas mais gerais: o dinheiro da
agricultura, o peso que está colocado e a Comissão de Agropecuária e
Política Rural, na qual o projeto, na época, foi discutido. Hoje estamos com
falta de recursos para a agricultura inteira, não temos um orçamento tão
grande quanto o que vai ser desenvolvido para o Programa de Incentivo à
Fruticultura. Acho que é um projeto extremamente importante, mas como é
que vamos votar um valor de R$3.000.000,00 para ele, sendo que para a
agricultura inteira não temos nem perto de R$10.000.000,00?

Queria chamar a atenção dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas para
dizer que não é que eu seja contra a definição de um percentual, só que,
com a atual falta de recursos, se a Assembléia aprova esse projeto, vamos
ver estampado nas manchetes: a Assembléia Legislativa aprova pedido de
crédito suplementar de tanto para um projeto de fruticultura, e para o
combate à seca não libera nem R$1.000.000,00. Eu quero ver como é que
vamos explicar isso para a população.

Não tenho nada contra o Deputado Gil Pereira, mas eu, particularmente,
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votarei contra o projeto e conclamarei os Deputados para fazerem o mesmo,
pois acho que é muito difícil explicarmos para o conjunto da população, num
momento desses, que não vamos gastar nem R$1.000.000,00 para o
combate à seca e vamos pedir um crédito de R$3.000.000,00 para um
projeto de fruticultura.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Gil Pereira - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
"Votaram "sim" 18 Deputados; votaram "não" 25 Deputados; totalizando 43

Deputados presentes. Está ratificada a rejeição da Emenda n° 2. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de Lei n° 1.068196 na forma do
Substitutivo n° 1, ficando prejudicada a Emenda n° 1, e fica rejeitada a
Emenda n°2. - A Comissão de Fiscalização Financeira.".

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.112/97, do Deputado José
Bonifácio, que altera dispositivos da Lei n° 10.561, de 27112191. A Comissão
de Justiça concluí pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio
Ambiente opina por sua rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado José Bonifácio.

O Deputado José Bonifácio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto
trata do desaparecimento do instrumento que considero não só burocrático,
criador dos maiores empecilhos para o homem da zona rural, mas,
sobretudo, gerador de contínua corrupção: é o selo florestal.

Sr. Presidente, entendo que todos os produtores, sejam de lenha ou
carvão, devem se registrar, conforme as exigências burocráticas legais, na
Secretaria da Fazenda e no Instituto Estadual de Florestas. Entendo ainda
que esse produtor, ao conduzir o seu produto, leve também o instrumento
legal que deve acompanhar toda mercadoria, ou seja, a guia fiscal. Mas, Sr.
Presidente, além da guia, exige-se que ele retire ainda o selo florestal, o
famigerado selo florestal, porque, além de sua expedição ser terrivelmente
demorada, ele costuma ser usado por muitas e muitas vezes, e essa
repetição o faz ficar amarelecido. Sr. Presidente, é como se exigíssemos,
para transportar frutas, calçados ou vestidos, além da guia fiscal, um selo
próprio. Os impostos já são, podemos dizer, quase que escorchantes.
Aumentarmos ainda mais a burocracia para se dificultar a vida de nós todos
me parece um absurdo, Sr. Presidente. E óbvio que o Instituto Nacional de
Florestas não o queira, é natural. 0 selo é para eles um problema de grande
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importância. Mas muito mais importante é para os produtores a sua retirada,
porque é a guia fiscal que deve acompanhar qualquer produto vendido e
nada mais.

Portanto, faço apelo aos Deputados, lembrando-lhes que precisamos
diminuir a burocracia e facilitar ao nosso povo o pagamento dos impostos,
pois hoje é tão difícil pagar imposto neste Estado! Muito obrigado.

O Sr, Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, em que pese a meu respeito pelo Deputado José Bonifácio, vou
me posicionar contrariamente ao projeto e vou explicar o porquê. Esse
projeto de autoria do Deputado José Bonifácio já tinha sido apresentado na
sessão legislativa anterior, e ele pediu o seu desarquivamento.

Relembrando, o projeto altera dispositivos da Lei ti0 10.561, de 27112191.
Essa lei de política florestal foi discutida profundamente nesta Casa, com a
ampla participação dos vários setores da sociedade. Na época, a Comissão
de Meio Ambiente, presidida pelo Deputado Mauro Lobo - e tive o prazer de
ser escolhido por ele como relator desse projeto -, teve um grande trabalho
durante longo período de tempo, durante o qual discutimos com todos os
setores, com os produtores, com aqueles que trabalham no reflorestamento,
com o SINDFERRO e com vários outros sindicatos de segmentos que
utilizam o carvão florestal no parque siderúrgico. Discutimos também com
todas as entidades ambientalistas. Entendíamos que essa lei ajudou e muito
a política florestal, que inclusive foi utilizada como modelo no País, em
vários Estados, após sua votação em Minas Gerais. O que se pretende aqui
é alterar aquilo que já trabalhamos e que ajudou, e muito, a diminuir os
problemas e a melhorar a política florestal do Estado de Minas Gerais. (- Lê:)
"Art. 18: Ficam obrigados ao registro e sua renovação anual, na Secretaria
de Estado da Fazenda e no Instituto Estadual de Florestas - IEF -, as
pessoas físicas ou jurídicas que explorem, utilizem, consumam, transformem
ou comercializem, sob qualquer forma, produtos e subprodutos da flora". O
art. 20, parágrafo único, passaria a vigorar com a seguinte redação: O Poder

o
	Executivo instituirá guia fiscal apropriada, vedado o uso de selo, para

E
	acobertamento do transporte, movimentação e armazenamento do produto e

o	subproduto florestal, observado o disposto no art. 147 da Constituição do
o
	Estado".

o
	O que ocorria antes é que as pessoas se utilizavam desse selo da seguinte
.4 forma: quando passavam, pregavam o selo; depois o retiravam e voltavam

com o madeiramento com o selo colado de novo. Não havia controle, e o
mesmo selo era utilizado quatro, cinco vezes. E foi exatamente por isso que
a lei foi montada, para impedir isso, diminuindo a sonegação, melhorando a
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arrecadação do Estado e diminuindo o trabalho daquelas pessoas que se
utilizam indevidamente da nossa flora, principalmente desmatando o nosso
cerrado. Foi por isso que foi feita a lei. Conseguimos acabar com aquilo que
era utilizado por pessoas inescrupulosas, ou seja, o selo, que era usado para
sonegar impostos e burlar a fiscalização.

Entendemos que, se retomarmos a essa prática, estaremos diminuindo a
arrecadação do Estado, porque vai aumentar novamente a sonegação, que
tínhamos conseguido combater em parte com a lei. Em segundo lugar,
vamos estar dizendo para o conjunto das pessoas que lidam com
madeiramento, principalmente com carga de carvão, que eles vão ficar
agora desobrigados de se registrar todo ano. Estaremos desmontando o
mecanismo contra aquilo que conseguimos detectar durante a elaboração da
lei, que eram os cortes de madeiramento clandestinos, principalmente na
área do cerrado, e não vai haver como fiscalizar. Não há técnicos. O IEF não
dá conta de fiscalizar todo dia.

Com o processo atual que exige a inscrição, o fiscal observa a mata,
quanto se pode cortar, como é o processo do corte e quanto se dá conta de
cortar no ano. Se, no ano seguinte, houver modificação disso, é porque
alguém tentou fraudar. E aí o que acontece? Fica mais fácil para a
fiscalização, fica mais fácil para se multar e assim por diante. E agora? Se
voltarmos ao esquema antigo, o que vai acontecer? Vamos ter de volta
esses cortes e essas carvoeiras clandestinas, que temos em vários lugares.
E Minas Gerais, que saiu na frente e que foi modelo, vai regredir à década
de 80. E o conjunto do País, que tinha Minas como exemplo, verá que
Minas, agora, deu um mau exemplo e que estamos contrários ao
desenvolvimento sustentado. Estaremos contra o processo de defesa do
meio ambiente, que a Assembléia Legislativa e a Comissão de Meio
Ambiente vêm desenvolvendo sistematicamente. Já faz quatro anos que não
faço parte da Comissão de Meio Ambiente, mas entendo que as pessoas que
continuam nela têm feito um trabalho extremamente relevante para o
conjunto do Estado.

Aprovar esse projeto nessas condições é regredir, é voltar à década de 80,
quando tínhamos um punhado de carvoeiras que ninguém fiscalizava, que
ninguém controlava, Vamos, inclusive, permitir a volta do trabalho infantil,
porque vai ficar muito mais fácil. Como não vai mais haver fiscalização,
como a fiscalização vai ser dificultada, eles poderão colocar os meninos para
trabalhar nas carvoeiras. Não haverá mais controle, bastará acrescentar um
selo que não há como controlar, nem a polícia poderá fiscalizar direito. E
entendemos que isso é extremamente ruim, e quem votar a favor, na
Assembléia Legislativa, estará permitindo de novo, facilitando que pessoas
voltem a utilizar o trabalho infantil nas nossas carvoeiras. Minas Gerais
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abrirá mão, e vamos estar contribuindo para isso e para diminuir a receita do
Estado.

Todos aqui estão discutindo opções e formas de aumentar a receita. O
Governo cortou 16% em todas as áreas de custeio, porque a situação é
critica. E ai nós, parlamentares, ao invés de contribuirmos nesse esforço,
vamos estar fazendo o inverso. Vamos estar contribuindo para diminuir a
receita do Estado.

Por isso, pediria a todos que examinassem esse projeto antes de votá-lo,
para que não tenhamos arrependimentos posteriores. Temos que examinar o
projeto enquanto ele está aqui. Nós temos condições de modificá-lo e de não
permitir isso. Mais uma vez conclamo a todos para que votemos
contrariamente a esse projeto, para que de fato mantenhamos uma lei
florestal que é moderna, que melhorou o desenvolvimento florestal, que fez
com que as siderúrgicas modificassem seu comportamento, e ao mesmo
tempo estimulemos o autodesenvolvimento sustentável no Estado.

É com essa argumentação que pedimos o voto contrário a esse projeto.
Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, o Deputado Gilmar Machado

é uma grande figura. Só que ele fez uma confusão com o projeto que não
tem nada a ver. Não tem nada de trabalho escravo, trabalho infantil, não. O
que controla a mercadoria é a guia fiscal. Não é o selo. O selo não tem nada
que ver, pelo contrário, ele só dificulta.

A minha preocupação. Sr. Presidente, não é agredir o meio ambiente, é o
contrário. Aliás, planto mil vezes mais árvores do que o Deputado Gilmar
Machado, porque planto eucalipto todos os dias na minha fazenda.

Além disso, queria chamar a atenção dos Srs. Deputados para a
preocupação do Deputado Gilmar Machado com a arrecadação do Estado.
V. Exas. estão cansados de saber que é exatamente o inverso. Ele está
contra o projeto, porque o projeto é bom.

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou
percebendo que existe uma polêmica em tomo desse projeto que precisa ser
melhor dissecada, para que possamos encontrar o voto em defesa dos
interesses de Minas Gerais. Definitivamente, não é interesse do Deputado
Gilmar Machado reduzir a arrecadação do Estado, considerando que a
situação é dramática e que todos nós reconhecemos que precisamos de
mais recursos para investir nos projetos sociais.

Acontece que, em determinados aspectos, eliminar ou reduzir a burocracia
com o objetivo de facilitar as ações de governo, as ações administrativas,
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para melhor atendermos a população, é muito importante. Precisamos
realmente avançar numa nova ordem do Estado, a fim de se reduzir a
burocracia justamente para isto - atendermos melhor a saúde, os projetos de
educação, moradia e defesa do meio ambiente.

Agora, nesse aspecto, a burocracia está sendo usada para dificultar a
utilização do carvão, o que acho correto.

Hoje, tivemos a oportunidade de assistir a um brilhantíssimo debate sobre
os cerrados numa reunião conjunta das Comissões de Política Agropecuária
e de Meio Ambiente. Vimos a seriedade da questão do desmatamento e da
destruição dos cerrados. Trata-se de uma área extremamente rica em todos
os sentidos. Sua flora é constituída de uma grande quantidade de árvores e
espécies que produzem alimentos ricos em proteínas e vitaminas, bem como
medicamentos. A flora do cerrado é extremamente rica em plantas
medicinais, e a velocidade com que os cerrados estão sendo destruidos é
alarmante, preocupante. Cabe a nós barrar esse processo de destruição no
Estado de Minas Gerais.

Hoje, ouvi falar em plantas importantes, que todos conhecemos, cuja
existência e preservação significam vida, abastecimento e alimentação.
Muitas delas, aliás, carecem de melhoramento. Precisamos preservá-las,
pelo menos, como estão. Do contrário, depois, nem melhoradas poderão ser,
uma vez que se encontram em um processo rápida de extinção, extração e
destruição. Acho que muitas delas, cada vez mais, serão úteis nos processos
medicinais.

Então, quero manifestar a minha posição, inicialmente, de preocupação.
Tenha certeza de que teremos um tempo maior, uma vez que não iremos
esgotar a discussão desse projeto hoje e teremos oportunidade de analisá-lo
mais detalhadamente. Existe até a possibilidade de que apareça alguma
alternativa que garanta o direito daqueles que usam, extraem e exploram
racionalmente o meio ambiente, plantam árvores e cuidam do meio
ambiente, de poderem continuar a explorá-lo, buscando a energia, o material
necessário e, até mesmo, o carvão, segundo a lógica da preservação. Mas o
Estado está destruindo muito rapidamente o meio ambiente, e não podemos
permitir uma redução da estrutura burocrática para facilitar os processos de
destruição ambiental. Apesar de reconhecer a inteligência e o esforço do
Deputado José Bonifácio, considero que nossa responsabilidade é construir
um meio ambiente que garanta a preservação das espécies para as
gerações futuras.

Por isso, não aceitamos nenhum processo de desburocratização para
facilitar a destruição do meio ambiente. Essa exploração somente poderá ser
feita por aqueles que utilizam o meio ambiente de maneira racional, dão
retomo à destruição ou à exploração do meio ambiente, plantando e
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trabalhando para melhorar a qualidade de vida e, até mesmo, a recuperação
da saúde, porque muitas pessoas se tratam com plantas, raízes e frutas.

Quero manifestar-me contrário à aprovação do projeto.
Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito que encerre os
trabalhos, considerando que não temos "quorum" para a votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a existência de "quorum"
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de aproveitar a oportunidade, em que estamos num processo de votação
desse projeto de lei do Deputado José Bonifácio, para poder fazer
colocações que consideramos importantes. Em primeiro lugar, participamos
hoje da Comissão de Justiça; quando lá chegamos, tínhamos o interesse em
esclarecer os nobres companheiros, que fazem parte daquela Comissão,
sobre o projeto de lei do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que se encontrava
naquela Comissão, para ser votada a sua constitucionalidade. Esse projeto
instituía o carro a álcool. Queríamos mostrar para os companheiros daquela
Comissão que, no Triângulo, está em curso um programa para recebimento
de novas unidades do setor sucroalcooleiro. Existe uma polêmica muito
grande com relação à questão ambiental, no que diz respeito a essa questão.

No Triângulo, sabemos que não só a cana-de-açúcar, mas também a soja
exige o corte de árvores daquela área de plantio. A cana, muito mais,
exatamente porque até hoje se pratica queimada. Podemos tranqüilamente
fazer com que haja o tão necessário equilíbrio ecológico. Estamos
conseguindo, com entendimentos com a Secretaria de Meio Ambiente,
juntamente com o IBAMA, fazer o que precisa ser feito com relação à
natureza. Em primeiro lugar temos a obrigação, senão para nós, mas para
nossos filhos, de preservar o meio ambiente, o meio em que vivemos. Não
podemos fechar os olhos para a questão econômica. Se temos um tipo de
cultura que exige o corte de árvores, podemos - de acordo com o projeto e
com essa linha de raciocínio, que deve prevalecer entre as pessoas de bom-
senso - buscar alguma forma de beneficiar e preservar o meio ambiente,
mas sem fechar os olhos para a questão econômica. Nessa linha, estamos
conseguindo avanços no Triângulo, nesse processo de negociar, ou seja,
procuramos naquelas áreas altas, onde naturalmente é obrigatório, para que
haja expansão da área agrícola, o corte de árvores. Estamos, então, nos
entendendo com os diretamente interessados no processo, para que eles
façam, numa proporção de 5 a 10 e até 15 por 1. Ou seja, para cada árvore
cortada, plantam-se de 5 a 10 árvores nas matas da parte baixa,
principalmente nas áreas que beiram os rios, nas chamadas matas ciliares.
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Nesse momento em que estamos analisando esse projeto de lei, queremos
levar em conta a questão do bom-senso. Achamos que ainda é muito
importante a fiscalização, exatamente porque nem todas as regiões do
Estado, nem todas as comunidades do Estado têm a consciência ecológica
que deveriam ter. Como ocorre com toda e qualquer agressão que se pratica
contra o meio ambiente, quem sofre são exatamente aquelas pessoas que
vivem na região atingida. Muitas vezes, dependendo da área devastada, da
área em que se pratica uma ação danosa à natureza, o prejuízo extrapola
aquela área especifica e passa a atingir também outras áreas que são
circunvizinhas daquela onde foi praticado o ato.

Não vou entrar na questão social, que foi muito bem explicitada aqui pelos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado, na questão do trabalho
infantil e em outras coisas que acontecem com muito maior freqüência,
exatamente no setor de carvão, no setor de reflorestamento. Então, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, vamos encaminhar não só no que diz respeito a
esse projeto, mas a todos os outros projetos que dizem respeito à questão
ambiental. É fundamental que tenhamos um cuidado maior na avaliação,
exatamente porque em toda e qualquer medida que tomarmos com relação a
esse assunto podemos estar incorrendo num processo prejudicial às pessoas
que não lidam de forma direta, mas que podem sofrer diretamente, no seu
hábitat, as ações de pessoas que atuam nessa área, que o nobre Deputado
José Bonifácio quer regulamentar. Pelas noticias de jornais, por todos os
acompanhamentos que fazemos, pecebemos que essas pessoas têm muito
ainda a aprender com relação à questão ambiental, à preservação do meio
ambiente.

Partindo desse pressuposto, entendemos que é fundamental termos o
maior cuidado possível no encaminhamento e principalmente na votação
desses projetos que visam, em primeiro lugar, a regulamentar a ação das
pessoas que trabalham de forma direta com a questão da devastação do
meio ambiente.

A questão do cerrado: é muito importante a sua preservação, não sendo
possível... É fundamental que tenhamos bom-senso para trabalhar. Há
regiões do Estado que ainda não têm amadurecimento suficiente. Como
esse amadurecimento não chegou ainda àqueles que deveriam tê-lo e que
são, exatamente, os que trabalham no processo de devastação, é
fundamental que as leis que regulamentam a questão ambiental continuem a
ser duras, firmes e corretas, para se preservar o meio ambiente. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira-

0 Deputado João Batista de Oliveira - Esse projeto não trata de
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desmatamento, mas de como fazer o que já está autorizado pela lei, trata de
regulamentar a exploração autorizada. Portanto, a devastação do cerrado,
contra a qual todos nós somos, nada tem a ver com esse projeto.

Quanto aos selos, todos que rodamos pelo interior sabemos que, em vez
de desmaie clandestino, o que há é venda paralela, venda clandestina de
selo. E isso pegou tão mal, que até já revogaram o selo do IPVA.

Acho que, se o carvão e a lenha forem encaminhados com uma guia de
mercadoria emitida pela Coletoria, a questão estará solucionada. Não acho
que isso tenha a ver com o trabalho infantil ou a exploração clandestina.

O projeto de lei do Deputado José Bonifácio é claro quando diz tratar-se de
exploração autorizada. O IEF e o IBAMA já foram lá, e a pessoa que está
vendendo essa mercadoria tem licença para tal.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados; votaram "não" 4

Deputados; houve 3 votos em branco, totalizando 32 votos. Não há "quorum"
para votação, mas o há para discussão das demais matérias constantes na
pauta. A Presidência toma sem efeito a votação.

Questões de Ordem
O Deputado José Bonifácio - Só gostaria de saber se V. Exa. vai adiar a

votação ou passar para nova votação.
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar à discussão das matérias

seguintes e, a seguir, fará a recomposição de "quorum" para verificar a
oportunidade de votação de todas as matérias.

O Deputado ,José Bonifácio - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
informasse se contou a presença, nesta votação, dos Deputados do glorioso
P1.

O Sr. Presidente - Conforme decisão já tomada pela Presidência em outra
oportunidade, consideramos, nas votações pelo processo eletrônico, apenas
os votos que são registrados no painel.

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, "data venia", se os Deputados
do PT pedem verificação, é porque estão presentes. Então, o voto deles
deveria ser computado.

O Sr, Presidente - A Presidência, mais uma vez, informa ao ilustre
Deputado que já fez, como é seu dever, a interpretação do Regimento
Interno com relação a essa parte e já deu a decisão em outra oportunidade.
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Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 665196, do Deputado Gilmar

Machado, que institui o Projeto Safira, que dispõe sobre a apresentação de
artistas ou grupos amadores no Estado. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para discuti-
lo, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas; esse projeto é de minha autoria e está tramitando desde 1996.
Foi votado em 1 0 turno e agora volta, para o 20 tumo, porque a Comissão de
Educação não conseguiu discuti-lo nem votá-lo a tempo. Já que ele vem
tramitando desde 1996, queríamos que viesse a Plenário, quer aprovado,
quer rejeitado, mas que o Plenário pudesse manifestar-se.

Qual é o objetivo desse projeto? Hoje, temos vários grupos amadores no
nosso Estado. São artistas no campo da música, do teatro, que vêem o
Estado investindo grandes somas de recursos para trazer artistas que já têm
fama e tradição em nível nacional, mas, infelizmente, esses mesmos artistas
não têm oportunidade de apresentar aqui o seu trabalho.

Há algum tempo - acho que várias pessoas viveram esse período - antes
da apresentação do filme principal, que se havia pago para assistir, assistia-
se à apresentação de curtas, do projeto de curtas-metragens, que era
exatamente a oportunidade para os novos artistas, Ia-se ao cinema para
assistir ao filme principal, mas antes de começar o filme principal eram
exibidos alguns curtas-metragens de alguns artistas iniciantes. Aquela
apresentação antes do filme principal era a oportunidade que eles tinham de
divulgar seu trabalho e, a partir daí, de desenvolver trabalho de longa-
metragem.

Isso permitiu que várias pessoas se desenvolvessem, que várias pessoas
apresentassem seu trabalho, e podia-se constatar se o trabalho tinha ou não
qualidade, e se aquela pessoa tinha ou não condições de continuar se
desenvolvendo.

Qual é hoje o nosso objetivo em estar aqui apresentando esse projeto? E
exatamente possibilitar que, antes da apresentação de um grande
espetáculo, numa grande casa de "show" do Estado - e temos várias casas,
vários ginásios que estão espalhados pelos vários municípios de Minas
Gerais -, artistas locais possam fazer uma pequena apresentação. Se for um
"show" de música, que os artistas locais possam apresentar-se antes do
início do "shoW principal, que eles possam fazer uma apresentação do seu
trabalho. Não vai custar nada, o artista estará indo lá para divulgar seu
trabalho, porque dificilmente ele conseguiria reunir tanta gente para poder
ver o trabalho dele. Então, é um estimulo que estaremos dando ao artista
amador. Se ele for bom, e alguém que for assisti-lo gostar do trabalho dele,
pode estar nascendo ali a oportunidade e a descoberta de grandes artistas.
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Quando vamos aos estádios de futebol assistir à partida principal, antes
assistimos a uma preliminar. Quem quiser ver a preliminar vai mais cedo.
Quem não quer ver a preliminar já chega na flora do espetáculo principal.

Então, o que estamos propondo com esse projeto? E exatamente
possibilitar que haja preliminares dos "shows" principais, das apresentações
principais, para que as pessoas tenham condições de perceber e possibilitar
que os novos artistas tenham espaço de divulgação de seu trabalho.

Fizemos debates com associações de teatro, com associação de músicos,
e eles entendem que não há prejuízo, porque os artistas novos vão utilizar
todo o tempo.

No entanto, alguém poderia dizer: o palco foi montado, os instrumentos
estão montados para o grupo principal, inclusive estão afinados. Assim, um
grupo amador irá prejudicar a apresentação do grupo principal, porque eles
vão desafinar os instrumentos, que pertencem ao outro conjunto. Eles não
irão utilizar os instrumentos dos artistas principais, pois, como são amadores,
irão utilizar instrumentos como o violão, não dificultando e não atrasando a
apresentação principal. Evidentemente, como a apresentação irá começar
antes, as pessoas serão informadas de que haverá uma apresentação
preliminar, como já ocorre com o futebol. Com  isso, o artista terá o seu
trabalho divulgado, pois ele poderá se apresentar. Quem gosta e quem quer
estimular o artista, quem desejar ver a apresentação de artistas amadores
chegará mais cedo ao espetáculo. Assim, o artista terá condições de fazer a
sua apresentação.

Portanto, eu pediria aos Deputados e Deputadas que fizessem no 20 turno
a mesma coisa que fizeram no 1" turno para que tivéssemos, então,
aprovado esse projeto, que entendemos ser extremamente importante para a
divulgação de novos talentos não só em Belo Horizonte, não só na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, mas no conjunto do Estado. Existem muitos
artistas interessados nesse projeto, artistas que estão esperando uma
chance, uma oportunidade. O Poder Legislativo pode oferecer essa grande
oportunidade, a fim de que os novos artistas, os artistas amadores possam
desenvolver o seu trabalho. Por isso, agradeço a atenção dos Deputados,
esperando que, no momento da votação desse projeto, votem conscientes.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos, encerra-se a
discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°1.100/97, do Deputado Miguel
Martini, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de adesão ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
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projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência,
considerando as matérias importantes que constam na pauta, vai proceder à
chamada para recomposição de "quorum" para verificar a oportunidade de
votação das matérias que constam na pauta. Com a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Não há

«quorum" para votação da matéria constante na pauta.
Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e
persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 14,
às 9 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.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 272a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1415198

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Geraldo Rezende
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 28 Parte (Ordem do

Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
requerimento do Deputado Bilac Pinto; questão de ordem; aprovação -
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 889196; questão de ordem;
votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Votação, em 10 turno, do Projeto
de Lei n° 1.112/97; votação do projeto, salvo emenda; aprovação;
verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da
votação; chamada para recomposição de "quorum"; existência de "quorum"
para discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.250197;
encerramento da discussão - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.273197; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Geraldo Nascimento
- Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim
Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Rannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
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Martini - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 9h115min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n°s 716 e 1.053196, 1.461, 1.122 e 1.469197, 201 e 627195,
609, 1.046 e 1.068196, bem como o Projeto de Lei Complementar n° 11195,
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

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

Líder do PFL, solicitando a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei
n° 1.889197, do Deputado Leonídio Bouças, seja apreciado em primeiro
lugar, entre as matérias constantes na pauta. Em votação, o requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, só se eu estiver equivocado,

mas, na pauta que recebi, primeiro vêm as propostas de emenda à
Constituição, que têm preferência. Se, para votá-las, não há "quorum",
vamos para a votação dos projetos. Não há necessidade de inversão.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar Machado
que, se o requerimento for aprovado, a votação do projeto precede a das
propostas de emenda.

Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 889196, do Deputado Leonidio
Bouças, que suprime dispositivos da Lei n° 12.032, de 22112195. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n°

que apresenta.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, temos o prosseguimento da
votação de uma emenda. Não ouvi V. Exa. anunciar que não havia 'quorum"
para isso nem vi checagem de "quorum". Então, acho que deveria, primeiro,
colocá-lo em votação, mesmo não havendo os 46, se houver 39, nós
passamos à votação.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar Machado
que a votação de emenda à Constituição depende de "quorum" qualificado,
48 Deputados, e que tem a informação da Mesa de que não existem 48
Deputados, razão por que atendeu...

O Deputado Gilmar Machado - Quantos Deputados temos no Plenário, por
favor? Se não há 48, há 39, então?

O Sr. Presidente - Vamos, novamente, consultar a Mesa.
Há 40 Deputados presentes. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de Lei n° 889196
na forma do Substitutivo n°1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.112197, do Deputado José
Bonifácio, que altera dispositivos da Lei ri 0 10.561, de 27/12/91. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio
Ambiente opina por sua rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
projeto, salvo emenda, Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A fim de se proceder à verificação de
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 23 Deputados. Não há "quorum" para a

votação. A Presidência a toma sem efeito e, nos termos do § 60 do art. 249
do Regimento Interno, solicita à Sra. Secretária que proceda à chamada para
a recomposição do "quorum". Com a palavra, a Sra. Secretária.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Responderam à chamada

25 Deputados; 6 encontram-se em reunião de comissão, perfazendo,
portanto, o total de 31 Deputados. Não há "quorum" para votação, mas o há
para a discussão da matéria constante na pauta.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.250197, da Deputada Maria
José Haueisen, que determina a publicidade de documentos constantes em
arquivos policiais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.273197, do Deputado José
Milítão, que acrescenta parágrafo ao art. 3 0 da Lei n° 9.754, de 1611189. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta em fase de

discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais,
às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 82 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas e cinco minutos do dia dezoito de março de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Kemil Kumaira (substituindo o Deputado Ajalmar Silva, por
indicação da Liderança do PSDB), Antônio Roberto (substituindo o Deputado
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), Arnaldo Penna,
Marcos Helênio, Sebastião Helvécio e Ibraflim Jacob, membros da Comissão
de Administração Pública; Kemil Kumaira, Sebastião Helvécio, Antônio
Roberto, Amaldo Penna (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por
indicação da Liderança do PSDB) e Marcos Helênio (substituindo o Deputado
Durval Ângelo, por indicação da Liderança do P1), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Havendo pedido de dispensa da leitura, o Presidente dá a ata por aprovada e
solicita aos membros presentes que a subscrevam. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar os pareceres, no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para o 1 0 turno dos Projetos de Lei
n°s 1.026196, do Tribunal de Contas, e 1.546197, do Governador do Estado.
O Presidente suspende a reunião. Às 16h20min, são reabertos os trabalhos,
com a presença dos parlamentares supracitados. Com  a palavra, o relator,
Deputado Sebastião Helvécio, apresenta seu parecer, no âmbito da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para o 1 0 turno do
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Projeto de Lei no 1.026/96. O relator, por seu parecer, conclui pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Administração
Pública, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Colocado em discussão
e votação, é o parecer aprovado. A seguir, passa-se à apreciação do
parecer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para o V turno do Projeto de Lei n° 1.546197. Continua em discussão o
parecer do relator, Deputado Sebastião Navarro Vieira, que conclui pela
aprovação do projeto com as Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de
Administração Pública, e 5 e 6, que apresenta, e pela rejeição das Emendas
n°5 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Encerrada a discussão e
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, 20 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Amaldo Penna - Miguel Martini - Ajalmar Silva

- Antônio Andrade - Anderson Adauto - Marcos Helênio.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia seis de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira, Tarcísio Henriques e Durval Ângelo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os Srs. Celso
Sérgio Ferreira, Procurador Regional do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA-MG -; Anderson Cardoso Costa, Chefe do
Escritório Seccional de Coromandel do IMA, e Geraldo Ferreira Monção,
Diretor do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, os quais irão
prestar esclarecimentos sobre as declarações contidas nos documentos de
controle sanitário fornecidos ao INCRA pela Delegacia Regional do IMA, em
Patrocínio, por meio do Escritório Seccional de Coromandel, relativos à
Fazenda Cedro, localizada no Município de Coromandel, para efeito de
classificação do imóvel, visando à reforma agrária. Neste momento, o
Presidente registra a presença dos Srs. Luís Carlos Lobato, Assessor da
Diretoria Técnica do IMA; Luciano Dias Bicalho Camargos, Procurador do
INCRA; José Sérgio Pinto, Procurador do INCRA, lotado na Procuradoria-
Geral, em Brasília; e Ailson Silveira Machado, Superintendente do INCRA.
Em seguida, o Presidente procede à leitura de ofícios das Sras. Patrícia
Miranda Maia Prado, Assessora da Superintendente do Arquivo Público
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Mineiro, justificando a ausência da professora Norma de Góes Monteiro na
reunião preparatória do Seminário Legislativo sobre Direitos Humanos; e
Edna de Fátima Alves e Castro, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal de Araxá, comunicando que a Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado de Araxá - APAC - foi impedida pela
Diretora do fórum de atuar no presídio de Araxá. Na fase de distribuição de
matérias, o Presidente designa o Deputado Ivair Nogueira para relatar o
Projeto de Lei n° 1.613198. Devido à ausência do Deputado João Batista de
Oliveira, designado para relatar os Projetos de Lei n°s 1.423 e 1.442/97, o
Presidente redistribui os Projetos de Lei n°s 1 .423197 ao Deputado Durval
Ângelo e 1.442197 ao Deputado Ivair Nogueira. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado
Durval Ângelo emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.423197, com a Emenda n° 1, no 10 turno. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Em seguida o Deputada Ivair
Nogueira emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação, no 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.442197 com as Emendas n°s 1 a 3. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 22 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento
n02.572/98. A seguir, o Presidente, autor do requerimento que deu origem a
esta reunião, usa da palavra para fazer suas considerações iniciais. Após, os
convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase dos
debates, que constam nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência 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, 20 de maio de 1998.
João Leite, Presidente - Tarcísio Henriques - João Batista - de Oliveira -

Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quinze horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Arnaldo
Canarinho e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos
os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e solicita ao Deputado Amaldo Canarinho que proceda à leitura da
ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão,
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a Presidência dispensa a sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação,
é aprovado o Requerimento n° 2.570198. Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita a realização de
audiência pública, em reunião conjunta com a Comissão de Defesa do
Consumidor, a fim de continuar a discussão sobre a política tarifária dos
transportes urbanos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Alvaro Antônio, Presidente - Aílton Vilela - Arnaldo Canarinho.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às nove horas e quinze minutos do dia sete de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na sede do clube social da cidade de Mato
Verde os Deputados Gil Pereira e Carlos Pimenta (substituindo os Deputados
Luiz Fernando Faria e Aílton Vilela, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PPB e do PSDB), membros da Comissão supracitada. Estão
presentes, também, os Deputados Cleuber Carneiro, 10 Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, Dimas Rodrigues e José Braga e o Senador
Francelino Pereira. O Deputado Cleuber Carneiro assume a Presidência,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que
proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião, a se realizar em
caráter de audiência pública, destina-se a avaliar os estragos causados pela
longa estiagem que assola a região Norte do Estado e apresentar medidas
de emergência para socorrer a população atingida. A Presidência convida a
tomar assento à Mesa os Deputados; o Senador Francelino Pereira; o Pe.
João Gonçalves Dias, Prefeito Municipal de Mato Verde; os Srs. Márcio Mala
de Castro, Superintendente Regional da EMATER-MG; Carlos Alberto,
Gerente Regional do Banco do Nordeste do Brasil; Antônio Augusto Dias
Rocha, Superintendente Regional do Banco do Brasil em Montes Claros;
Cláudio Cezar Dotti, Gerente Regional da COPASA-MG; Marcos Fábio de
Oliveira, representante da Associação dos Municípios da Área Mineira da
SUDENE - AMAMS -; Eliezer Moreira da Costa, representante da SUDENE;
e Maria Luiza Campos Machado Leal, Superintendente de Planejamento da
SEPLAN; . 0 Ten.-Cel. Flávio Luiz Lobato, Secretário Executivo da CEDEC;
os Srs. Dalvino Troccoli Franca, Coordenador-Geral da Secretaria de
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Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal; Ciríaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional
da CODEVASF; e Danilo Matias de Almeida, Coordenador da CEMIG; os
Prefeitos das cidades de lbiracatu, Brasília de Minas, Patis, Riacho dos
Macacos, Glaucilândia, Catuti, Luizlândia, Jaíba e Janaúba e o Vice-Prefeito
de Mato Verde. Em seguida, o Deputado Cleuber Carneiro tece
considerações iniciais sobre o tema em questão e passa a palavra ao
Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem à reunião. Na
fase de exposições, fazem uso da palavra o Pe. João Gonçalves Dias, o
Ten.-Cel. Flávio Luiz Lobato e os Srs. Marcos Fábio de Oliveira e Eliezer
Moreira da Costa. O representante da AMAMS encaminha à Mesa relatório
de levantamentos efetuados no Norte de Minas, referentes aos estragos
causados pela seca na região. Encerrada esta fase, convidados e Deputados
participam de amplo debate e respondem às perguntas encaminhadas à
Mesa. O Senador Francelino Pereira tece os comentários finais, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Luiz Femando Faria - Aíton Vilela.

ATA DA r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia treze de maio de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio
Bouças, Marcos Helênio, Miguel Martini (substituindo este ao Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do Bloco Social
Progressista) e Antônio Júlio (substituindo ao Deputado Antônio Andrade, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada.
Estão presentes também a Deputada Maria José Haueisen e o Deputado
Marco Régis. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonídio
Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos Helênio que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. Em virtude de requerimento
aprovado pela Comissão, foi dispensada a leitura da referida ata. O
Presidente a considera aprovada, solicita aos Deputados que a subscrevam
e informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir
convidados sobre a questão da liberação das aplicações dos correntistas da
MinasCaixa, as quais ficaram retidas quando da liquidação do Banco. O
Presidente comunica o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designa os relatores a seguir citados: Emenda n°3 ao Projeto de Lei n°
1.026196 (Deputado Amaldo Perna); Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n°
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1.290197 (Deputado Ajalmar Silva); Emenda n° 2 ao Projeto de Lei no
1.403197 (Deputado Marcos Helênio); Emendas n o

s 2 a 5 ao Projeto de Lei
1.544197 (Deputado Leonidio Bouças); Emendas no

s 7 a 22 ao Projeto de Lei
no 1.546197 (Deputado Arnaldo Penna); no 10 turno, Projeto de Lei
Complementar n° 33198 (Deputado Antônio Andrade) e Projetos de Lei nos
1.551 (Deputado Leonídio Bouças) e 1.570197 (Deputado Amaldo Penna); e,
no 20 turno, Projeto de Lei n° 1.398197 (Deputado Ajalmar Silva). A seguir, o
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento solicitando inversão da
pauta de forma que a matéria da r Fase da Ordem do Dia seja apreciada
antes das demais. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-
se, então, à 32 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Encontram-se em poder da Mesa
requerimentos do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita a
realização de reunião da Comissão para debater, juntamente com o Cel.-PM
Márcio Porto, Comandante-Geral da PMMG, as modificações dos editais dos
concursos públicos para praças realizados pela corporação no ano passado,
no que se refere a alterações dos níveis de escolaridade exigidos de 1 0 para
20 grau; do Deputado Ajalmar Silva(2), solicitando seja realizada reunião
conjunta da Comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para apreciar o Projeto de Lei n° 1.570197, e seja convidado o
Secretário da Fazenda para discutir o referido projeto de lei; do Deputado
Marcos }-ielênio(3), solicitando seja realizada reunião da Comissão com a
participação dos Secretários da Fazenda e da Casa Civil, do Presidente da
AMAGIS, de representante do Tribunal de Justiça do Estado e da Mesa da
Assembléia para discutir os repasses feitos pelo Poder Executivo de recursos
orçamentários devidos aos Poderes Judiciário e Legislativo; solicitando
reunião da Comissão para discutir, com os convidados que menciona, os
repasses feitos pelo Poder Executivo de descontos nas folhas de pagamento
dos servidores, em favor de entidades civis, inclusive sindicatos e
associações de servidores públicos, devidamente conveniados com o
Estado, posto que tais repasses somente têm ocorrido vários dias após o
desconto já haver sido executado; e solicitando reunião da Comissão para
ouvir os convidados que menciona sobre indícios de irregularidades na
compra de remédios pela administração pública do Município de lbirité e
verificar as possíveis conexões com a administração pública estadual.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. A seguir, o Presidente convida a compor a Mesa os Srs. José
Aloísio Rocha Martins Guerra, interventor do Banco Central junto à
Minascaixa; Fernando Morcerí, representante do SINDPUBLICOS, e Marco
Aurélio dos Reis Correia, Presidente da Associação dos Servidores da
Minascaixa - ASSEMI. Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen,
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autora do requerimento que motivou o convite, tece suas considerações
iniciais. A seguir, os convidados fazem suas exposições e participam de
debate com os parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas, ao
término do qual o Presidente agradece o comparecimento dos convidados e
suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente registra a
presença dos Deputados Ajalmar Silva, Marcos Helênio e Arnaldo Penna.
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres de proposições sujeitas à apreciação do Plenário, O
Presidente, que avocou para si a relatoria das Emendas n°s 7 a 17,
apresentadas em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei n°959/96, procede
à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição das Emendas
n°sll a 13, 16, 18 e 19; pela aprovação das Emendas n°s7, 9, 15 e 17 na
forma da Subemenda n° 1, que apresenta; pela aprovação das Emendas n°s
6, 10 e 14 e pela apresentação das Emendas n°s 20 a 22. Na fase de
discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita vista do parecer, pedido que é
atendido. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação, na forma da Subemenda n° 1, que apresenta,
da Emenda n° 3 ao Substitutivo n° i, apresentada em Plenário, no 1 0 tumo,
ao Projeto de Lei n° 1.026196. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva da
Comissão. Após discussão e votação, é aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 1.405197, do Deputado Paulo Piau. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Marcos Helênio - Arnaldo

Penna - Sebastião Helvécio - Antônio Andrade - lbrahim Jacob.
ATA DA 82 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS -
As quinze horas do dia treze de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Arnaldo
Canarinho e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos
os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda à leitura da
ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão,
a Presidência dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A Presidência acusa o recebimento do Projeto
de Lei n° 1.669198 e designa o Deputado Bilac Pinto relator da matéria.
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Passa-se à fase de 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 2.589 e 2.590198. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Álvaro Antônio, Presidente - Aílton VielIa - Amaldo Canarinho.	-
- ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO
As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo
Penna, Ailton Vilela e Wilson Trópia, membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Wilson Trópia
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei
n°s 1.457, 1.464, 1.471, 1.475, 1.491, 1.496, 1.505 e 1.510197 e ao Deputado
Aílton Vilela, os Projetos de Lei n°s 1.539, 1.566, 1.568, 1.579 e 1.582197 e
1.601198. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se â segunda 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 1.457,
1.464, 1.471, 1.475, 1.491, 1.496, 1.505 e 1.510197 (relator Deputado
Arnaldo Feriria); 1.539, 1.566, 1.568, 1.579 e 1.582197 e 1.601198 (relator
Deputado Aílton Vilela). 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 maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amaldo Penna - Aílton Vilela.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.695/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado João Batista de Oliveira, tem por
escopo declarar de utilidade pública a União das Associações Comunitárias
do Município de Corinto - UNACOMC -, com sede no Município de Corinto.

Publicado no 'Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
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ser examinado preliminarmente, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A UNACOMC é sociedade civil sem fins lucraivos, com personalidade

jurídica própria. Está em funcionamento há mais de dois anos, e os membros
de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo
exercício de seus cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Apenas para acrescentar a palavra "Município", constante no nome da
entidade no art. 1 0 do seu estatuto, apresentamos emenda à proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.695198 com a Emenda n° 1, redigida a
seguir.

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

Comunitárias do Município de Corinto - UNACOMC -, com sede no Município
de Corinto.".

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Genaro -

Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.713198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Tenda Espírita Vovó Joaquina de
Aruanda, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação	 -
A matéria em exame tem como sustentação a Lei n.° 12.240, de 5/7196,

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
A entidade de que trata o projeto atende às condições estabelecidas pela

citada lei, conforme ilustram os documentos anexados ao processo, e por tal
razão está apta a receber o título declaratório ora proposto.

Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de
emenda ao art. 1 0 do projeto, para corrigir o nome da instituição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.713198 com a Emenda n° 1, a seguir
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redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 do projeto a seguinte redação:
"Ari. V - Fica declarada de utilidade pública a Tenda Espirita Vovô

Joaquina de Aruanda, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro -

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.742198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n° 1.742198
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Pirapora, com sede nesse município.

Após publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517196, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme atesta a documentação juntada ao processo, na qual se
verifica que a entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois
anos e tem diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.742198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio -

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.725198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Ronaldo Vasconcellos e tem
por escopo declarar de utilidade pública a Igreja Missionária Pentecostal
Laudisceia, com sede no Município de Belo Horizonte.

Nos termos regimentais, após ter sido publicada, foi a matéria distribuída a
esta Comissão, que deve examiná-la preliminarmente, atendo-se aos lindes
de sua competência.

Fundamentação
Conforme se verifica no auto do processo, a entidade em referência é uma
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sociedade civil sem fins lucrativos; encontra-se em funcionamento há mais
de dois anos, e os membros de sua diretoria são reconhecidamente idôneos
e comprovadamente não remunerados pelo exercício de seus cargos.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 10 da Lei n°
3.373, de 1215165, alterada pela Lei n° 12.240, de 5/7196, para que a entidade
seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.725198 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helênio -

Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.517/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.517197
institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no
Estado.

Publicada em 15111197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno

Cumpre dizer que o Projeto de Lei n° 1.532197, do Deputado Ermano
Batista, foi anexado, nos termos regimentais, ao Projeto de Lei n° 1.517197,
por versarem sobre matérias semelhantes.

Fundamentação
A proposição institui o transporte coletivo interrnunicipal alternativo de

passageiros, o qual, nos termos do art. 20 , será explorado por pessoas
físicas, condutoras autônomas, que trafeguem em veículo próprio, de
aluguel, sejam detentoras de concessão ou permissão do poder público
municipal para explorar transporte local de passageiros, em veículos de 3 a
15 lugares.

O art. 30 da proposição estabelece as condições em que tal transporte será
explorado, dispondo que a tarifa deve ser inferior à cobrada pelo transporte
coletivo regular, autorizado pelo DER-MG; que o embarque de passageiros
se dê em local diverso do utilizado pelo transporte coletivo regular, que os
veículos tenham data de fabricação não superior a oito anos e tenham
seguro total, inclusive para a cobertura de danos contra terceiros; que haja
inscrição, na parte externa do veículo, da expressão "transporte alternativo".

A luz do ordenamento jurídico vigente, a proposição apresenta algumas
impropriedades, que procuraremos apontar. A Constituição Estadual, em seu
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art. 10, IX, estabelece que a exploração de transporte rodoviário
interrnunicipal, quando não realizada diretamente pelo Estado, deve dar-se
mediante concessão, que há de ser precedida de procedimento licitatório.
Note-se que, nos termos do projeto, a delegação do serviço de transporte
alternativo ocorrerá mediante concessão ou permissão. A previsão desta
última modalidade de descentralização contraria, portanto, o preceito
constitucional, que, como foi visto, exige expressamente a modalidade de
concessão.

Outro aspecto inconstitucional do projeto refere-se à possibilidade de
exploração, em caráter precário, do transporte altemativo, até que a matéria
seja devidamente regulamentada, conforme dispõe o parágrafo único do art.
30. Tal dispositivo prevê essa possibilidade de exploração para os que
preencherem os requisitos constantes no art. 20, vale dizer, pessoas físicas,
condutoras autônomas, que trafeguem em veículo próprio, de aluguel e que,
à data da publicação da lei, sejam detentoras de concessão ou permissão do
poder público municipal para explorar o transporte local de passageiros, em
veículos de 3 a 15 lugares. Ora, o texto constitucional é claro ao exigir a
concessão para a exploração desse serviço, o que pressupõe a realização de
procedimento licitatório. Portanto, a delegação de tal serviço a terceiros
desacompanhada de licitação, nos termos preconizados pelo projeto, é
manifestamente inconstitucional.

Por último, o projeto estabelece que a delegação do serviço de transporte
alternativo se dará a pessoa física que trafegue em veículo próprio. Nesse
passo, a proposição esbarra na Lei Federal n° 8.987, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Nos
termos dessa lei, a delegação de serviços públicos mediante concessão há
de ser feita a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho. Somente para a modalidade de
permissão é que se admite a delegação dos serviços tanto para pessoa física
como jurídica.

Tendo em vista as impropriedades assinaladas e no propósito de escoimá-
las do texto do projeto, apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas
n°s 1 e 2.

Cumpre dizer, por ser oportuno, que o Projeto de Lei n° 1.532197, anexado
à proposição em exame, tem em vista, basicamente, autorizar os
proprietários de táxi a realizar viagens intennunicipais. A esse propósito,
cabe assinalar que já há decisões judiciais segundo as quais é licito a um
taxista conduzir passageiro de um município a outro, desde que o passageiro
tenha sido apanhado pelo taxista no município em que este tem permissão
para rodar. Já o Projeto de Lei n° 1.517197 institui o transporte rodoviário
intermunicipal alternativo de passageiros, buscando discipliná-lo de forma
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mais detalhada, conforme foi visto.
Conclusão

A vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.517 com as Emendas n os i e 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
Art. 20 - O transporte de que trata esta lei far-se-á em veículos de 3 a 15

lugares, mediante concessão do poder público municipal.".
EMENDA N°2

Suprima-se o parágrafo único do art. 30.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Genaro -

Ronaldo Vasconcellos - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.552/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o ingresso de funcionários de centros de defesa dos direitos da
criança e do adolescente nas casas de diversão públicas.

Publicada em 4112/97, a proposição foi distribuída a esta Comissão para,
nos termos regimentais, receber parecer quanto aos seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Fundamentação
O projeto autoriza o livre acesso às casas de diversão públicas de

funcionários e colaboradores, devidamente identificados, de centros de
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

O objetivo da proposição é, em verdade, possibilitar a fiscalização, por
parte das entidades não governamentais, do cumprimento dos direitos e das
garantias assegurados ao menor.

A fiscalização de atividades e bens sujeitos ao controle da administração
pública constitui um dos meios de atuação do poder de policia, como bem
nos ensina a doutrina de Hely Lopes Meirelies em "Direito Administrativo
Brasileiro".

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra "Direito
Administrativo", conceitua poder de polícia como a atividade do Estado
consistente em limitar o exercido dos direitos individuais em beneficio do
interesse público. A autora enfatiza, ainda, a repartição desse poder entre o
Legislativo e o Executivo.

Da leitura das remissões doutrinárias citadas, constatamos que o poder de
policia é matéria de competência do Estado, especialmente da
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administração pública, no seu sentido lato, a quem incumbe condicionar o
exercício dos direitos do cidadão ao bem-estar coletivo. Tal poder tem sua
origem no poder de império do Estado e fundamento no princípio da
predominância do interesse público sobre o particular, que dá à
administração posição de supremacia sobre os administrados.

Nesse ponto, indagamos onde encontrar respaldo jurídico para a delegação
ao particular de uma tarefa, que, originariamente, é da competência do
próprio Estado, por força do inerente poder de império, que só é dado ao
próprio Estado.

A esses argumentos soma-se o caráter peculiar da proposição, que dispõe
sobre matéria relacionada com os interesses do município, cuja competência
para legislar sobre assuntos de interesse local está expressa no ali. 30, 1, da
Constituição da República. Concomitantemente, a carta política mineira, no
seu art. 171, 1, "c" e "d" dirimindo quaisquer dúvidas sobre a questão,
preceitua como competência do município legislar sobre a policia
administrativa de interesse local e sobre proteção à infância e à juventude. E
ocaso.

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal já manifestou seu
entendimento no sentido de que compete às Prefeituras Municipais conceder
licença para o funcionamento das casas de diversão, bem como proceder ao
policiamento e à fiscalização das suas condições de funcionamento, higiene,
segurança e moralidade (RMS-5629 e RMS-5630).

Diante, pois, dos fundamentos aduzidos, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.552197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ronaldo

Vasconcellos - Antônio Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 557195

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei n° 557195
estabelece condições para o abate de animais destinados ao consumo e dá
outras providências.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 6, a proposição vem a esta
Comissão para receber parecer para o 20 turno, nos termos regimentais. A
matéria deverá ser apreciada, ainda, pelas Comissões de Defesa do
Consumidor e de Saúde, conforme requerimentos aprovados em Plenário.
Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

O projeto em análise determina que o abate de animais destinados ao
consumo humano se faça com o uso de métodos modernos e científicos.
Pretende-se, com isso, evitar o abate cruel desses animais e,
conseqüentemente, proporcionar a melhoria da qualidade da carne colocada
no mercado de consumo. Trata-se, em última análise, de medida destinada à
proteção da saúde da população.

Conforme demonstrado nas discussões anteriores, o grande problema
relacionado ao consumo de carnes no Estado é o abate clandestino de gado,
especialmente bovino, realizado sem qualquer controle das autoridades
sanitárias. Segundo dados do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
cerca de 80% da carne consumida em Minas Gerais provém desse tipo de
abate. É um dado alarmante, em termos de saúde pública, e revela a falta de
uma política consistente para o setor agropecuário.

As medidas consubstanciadas no projeto, mesmo que não tenham
condições de eliminar todas as deficiências do Estado na área de controle
sanitário animal, poderão contribuir para a redução dos riscos à saúde do
consumidor.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 557195

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 557195

Estabelece normas para o abate de animais destinados ao consumo e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O abate de animais destinados ao consumo se fará com o uso de

métodos científicos, observado o disposto nesta lei.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, são aplicáveis as seguintes definições:

- matadouro-frigorífico - estabelecimento dotado de instalação completa
para o abate de várias espécies vendidas em açougue, com o
aproveitamento dos subprodutos comestíveis, e que possua instalações de
frio industrial;

II - matadouro - estabelecimento dotado de instalações adequadas ao
abate de qualquer espécie vendida em açougue, com ou sem dependência
para a industrialização;

III - abatedouro - estabelecimento dotado de instalações para o abate de
suínos com peso máximo de 60kg (sessenta quilogramas), aves, coelhos,
ovinos e caprinos;

IV - animais de consumo - animais de qualquer espécie destinados à
alimentação humana ou à de outros animais;
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V - método científico - qualquer processo que, previamente à sangria,

provoque a perda total da consciência e da sensibilidade do animal;
VI - métodos mecânicos - processos que se utilizam de pistola mecânica

de penetração ou concussão que provoque coma cerebral imediato;
VII - métodos elétricos - processos que se utilizam de aparelhos com

eletrodos que provocam a passagem de corrente elétrica pelo cérebro do
animal, tomando-o inconsciente e insensível (eletronarcose);

VIII - métodos químicos - processos que empregam CO2 (dióxido de
carbono) em mistura adequada com o ar ambiental, provocando a perda da
consciência dos animais.

Art. 30 - Os matadouros, os matadouros-frigoríficos e os abatedouros
estabelecidos no Estado de Minas Gerais empregarão, obrigatoriamente,
métodos científicos de insensibilização do animal destinado ao consumo.

Parágrafo único - Os métodos de que trata este artigo serão aplicados
antes da sangria do animal, podendo ser usados, entre outros:

- instrumento de percussão mecânica;
II - procedimento químico (CO2);
III - choque elétrico (eletronarcose).
Art. 40 - É vedado o uso de qualquer meio de abate cruel, especialmente a

marreta e a picada do bulbo (choupa), assim como de técnica que implique
ferimento ou mutilação dos animais antes da insensibilização.

Parágrafo único - Nos casos de uso do tanque de escaldagem, a
velocidade no trilho aéreo será regulada de forma a impedir a queda de
animais ainda vivos nesse recipiente.

Art. 50 - E vedado o abate de animais:
- com mais de 213 (dois terços) do período normal de gestação;

II - que tenham parido há menos de 6 (seis) meses;
III - caquéticos ou que padeçam de qualquer enfermidade que tome sua

carne imprópria para o consumo;
IV - que não tenham permanecido em descanso por, pelo menos, 24 (vinte

e quatro) horas em dependência adequada do estabelecimento.
§ 1 0 - O período de repouso de que trata o inciso IV deste artigo poderá ser

reduzido desde que o animal não tenha se submetido a tempo de viagem
superior a 2 (duas) horas e seja procedente de campos, mercados ou feiras
sob controle sanitário permanente.

§ 20 - O repouso, em qualquer circunstância, não será inferior a 6 (seis)
horas.

§ 30 - Durante o período de repouso o animal será alimentado somente
com água.

Art. 60 - O boxe para o abate deverá ser adequado ao uso dos métodos de
que trata o art. 30, visando á contenção de 1 (um) animal por vez.
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§ 10 - O fechamento da comporta do boxe somente será efetuado após a

entrada total do animal no compartimento.
§ 20 - O choque elétrico para mover animais no corredor de abate terá a

menor carga possível, devendo ser usado com o máximo critério, não
podendo ser aplicado sobre as partes sensíveis do animal, especialmente
mucosa, vulva, ânus, nariz e olhos,

§ 30 - A área física de que trata o "caput" deste artigo deverá ser construída
de forma a facilitar a máxima imobilização possível do animal no momento
que preceder seu abate.

Art. 7°- O corredor de abate será adequado à espécie do animal a que se
destina, com vistas a facilitar seu deslocamento, sem provocar ferimentos ou
contusões.

Parágrafo único - O animal que cair no corredor de abate será
insensibilizado no local onde tombou, antes de ser arrastado para o boxe.

Art. 80 - Os animais, quando estiverem aguardando o abate, não poderão
ser alvo de maus-tratos, provocações ou outras formas de falsa diversão
pública ou, ainda, sujeitos a condição que provoque qualquer tipo de
sofrimento físico ou psíquico.

Art. 90 - Os animais doentes, agonizantes, com fraturas, contusões
generalizadas ou hemorragias deverão ser abatidos de forma emergente, no
local e com métodos científicos.

Art. 10 - Não será permitida no local do abate a presença de menores de
16 (dezesseis) anos de idade ou de pessoas estranhas ao serviço, salvo
funcionários autorizados, representantes de órgãos governamentais e
membros de entidades protetoras de animais, desde que devidamente
uniformizadas e autorizadas pelos serviços de inspeção.

Art. 11 - Sem prejuízo das penalidades definidas pelas legislações federal,
estadual e municipal, o não-cumprimento do estabelecido nesta lei sujeitará
o infrator às seguintes sanções:

- multa diária de 2.449 (duas mil quatrocentas e quarenta e nove) UFlRs;
II - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em

estabelecimentos oficiais de crédito instituídos pelo poder público estadual;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo

Estado;
IV - suspensão temporária de sua atividade por até 60 (sessenta) dias;
V - suspensão definitiva de sua atividade, nos seguintes casos:
a) reincidência continuada, caracterizada pela ação ou pela omissão

inicialmente punida;
b) dolo, mesmo eventual;
c) infração reiterada no período notumo, em domingo, feriado e dia

declarado ponto íacultativo estadual;
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d) danos permanentes à saúde humana;
e) emprego reiterado de métodos cruéis na morte dos animais.
§ 1 0 - O valor das multas referidas no inciso 1 deste artigo será cobrado em

dobro nos casos de infração praticada no período noturno, em domingo,
feriado ou dia declarado ponto facultativo estadual.

§ 20 - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório
de perda, restrição ou suspensão caberá à autoridade administrativa ou
financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamentos,
mediante a respectiva comunicação pela autoridade competente.

§ 30 - A suspensão temporária referida no inciso IV deste artigo poderá ser
interrompida, por ato da autoridade competente, no caso de comprovada a
reparação do fato motivador da sanção.

Art. 12 - Os órgãos e as instituições públicas responsáveis pela aplicação
desta lei comunicarão ao Ministério Público, de imediato, a inobservância de
suas exigências e de seu regulamento.

Art. 13 - O disposto nos arts. 30 a 60 entrarão em vigor 2 (dois) anos após a
publicação desta lei.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Luiz Femando Faria, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.457197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1 .457/97, da Deputada Elbe Brandão, que institui o Dia

Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.457197
Institui o Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a

Miséria e pela Vida, a ser comemorado anualmente, no dia 9 de agosto.
§ 1 0 - As comemorações alusivas à data compreendem a realização de

seminários, debates, campanhas e outras atividades que visem a erradicar a
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miséria e a fome e estimular a participação popular no resgate dos princípios
éticos de igualdade, liberdade, participação, diversidade e solidariedade.

§ 20 - Para a realização dos eventos mencionados no parágrafo anterior, o
Poder Executivo poderá celebrar acordos com os municípios e as entidades
organizadas da sociedade civil interessados em participar das
comemorações.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.568/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.568197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Fundação Peirópolis, 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 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.568/97
Declara de utilidade pública a Fundação Peirópolis, com sede no Município

de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Peirópolis, com

sede no Município de Uberaba
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente; Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N61.579197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.579197, do Deputado José Maria Barros, que declara

de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da
Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH-JF -, 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 0 do art.
268 do Regimento Interno.
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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° 1.579197

Declara de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da
Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH-JF -, com sede no Município de Juiz
de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Defesa dos

Direitos Humanos da Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH-JF -, com sede
no Município de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente: Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.582/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.582/97, do Deputado Sebastião Helvécio, que declara

de utilidade pública a Associação Artística e Cultural Coro Municipal Juiz de
Fora, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único,
sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.582/97
Declara de utilidade pública a Associação Artística e Cultural Coro

Municipal Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Artística e

Cultural Coro Municipal Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de
Fora

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trôpia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amaldo Penna.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 2015198, as seguintes comunicações:
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Do Deputado José Militão, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Elmano Moreira de Carvalho, ocorrido em 415196, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência á Casa do falecimento do Sr.
Jorge da Costa Pereira, ocorrido em 315198, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Dimas Rodrigues (2), dando ciência à Casa do falecimento
do Sr. Landir Carvalho de Souza, ocorrido no Município de Janaúba, e do Sr.
Armando Gomes, ocorrido no Município de Montezuma. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 376a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2115198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 12 Fase (Expediente): Ata
- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n

o
s 1.759 e 1.760198 - Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira e

Wandeu-Iey Ávila - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Transporte, de Administração Pública e de Direitos Humanos e dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, Paulo Schettino (2) e José Militão (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Anivaido Coelho, Miguel
Martini, Ermano Batista, Arnaldo Penna, Wilson Pires e Dílzon Meio - 2
Parte (Ordem do Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira e Wanderley Ávila;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.122, 1.239 e 1.469197; aprovação - Pareceres

da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos
1.119 e 1.519197; aprovação - Questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum'; existência de número regimental para
continuação dos trabalhos - Requerimento do Deputado Gilmar Machado;
deferimento; discurso do Deputado Gilmar Machado - r Fase: Existência de
"quorum" para discussão - Discussão de Proposições: Discussão, em 10
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 44197 ; encerramento da
discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.396197;
encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.297 e 1.442197; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos
Projetos de Lei n

o
s 929196 e 1.258197; encerramento da discussão -

Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Diizon Meio - Maria
Olivia - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Errnano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
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Bonifácio - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a-Secretária, nas funções de 20- 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 Romeu Queiroz) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.759198

Declara de utilidade pública a Lira Musical Centenário, com sede no
Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Lira Musical Centenário, com

sede no Município de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. -
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 1998.
João Batista de Oliveira
Justificação: A Lira Musical Centenário é uma prova inegável da vitalidade

cultural do Município de Curvelo e região, pois ajuda a perpetuar uma das
características mais marcantes da cultura mineira, que é a musicalidade.
Assim, declará-la de utilidade pública é valorizar e ajudar a perpetuar formas
de expressão musical singulares de nosso povo.

Do ponto de vista legal, nada impede que a entidade tenha reconhecida
sua utilidade pública, já que a documentação apresentada atende a todos os
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requisitos para tanto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.760198
Acrescenta o art. 3 0 à Lei n°12.765, de 21 de janeiro de 1995, e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica acrescido à Lei n° 12.765, de 21 de janeiro de 1998, o

seguinte art. 30:
"Art. 30 - O servidor de que trata o artigo anterior, com 10 (dez) anos ou

mais de exercício na função, terá assegurada isonomia de vencimentos em
relação ao vencimento do Defensor Público de Primeira Classe.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1998.
Tarcísio Henriques - Raul Lima Neto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188,
c/co art. 102, do Regimento Interno.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Péticles Ferreira e Wanderley Ávila.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Transporte, de Administração Pública e de Direitos Humanos e dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, Paulo Schettino (2) e José Militão (2)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelho.
• Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, público assistente, profissionais da imprensa, o exercício de
nossas funções legislativas, além de ordenar a vida jurídica de Minas Gerais
e do País, deve refletir nosso interesse em acabar com as injustiças sociais,
mas, muitas vezes, debatemo-nos com a vaidade.

A vaidade humana, quando é sadia e valoriza as pessoas e a coletividade,
é até muito bonita. Mas, quando é doentia e busca tão-somente destruir
nobres valores humanos, com o objetivo de, a qualquer custo, proporcionar
poder pessoal ou a grupos econômicos, deve ser combatida firmemente.

Em vários casos de depoimento na CPI do Garimpo, tenho notado sérias
contradições e, até mesmo, mentiras, omissões e erros.

O ideal seria que mentirosos saíssem da sala de depoimentos diretamente
para a cadeia. Assim, estaríamos fortalecendo o Poder Legislativo,
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possibilitando a esta Casa crescer diante dos olhos da população que nos
elegeu para representá-la.

Infelizmente, Sr. Presidente, ainda vivemos em um país no qual os
mentirosos andam por aí livremente, impunes, enganando todo o mundo,
prejudicando a economia, as instituições e as pessoas de bem.

A CPI do Garimpo, se depender de mim, não admitirá que mentirosos
venham a esta Casa desrespeitá-la. Todas as contradições e as mentiras
seguramente constarão no relatório final da CPI e serão formalmente
encaminhadas às instâncias governamentais competentes para apuração e
abertura de inquéritos policiais. O que levantei pessoalmente nas viagens
que fiz, junto com os assessores técnicos do meu gabinete e desta Casa,
autoriza-me a dizer que não se pode confundir as atividades de empresa de
mineração com as atividades de garimpo.

Por outro lado, Sr. Presidente, não podemos esquecer as injustiças
cometidas no passado recente, quando empresas de mineração, utilizando-
se de maior poder econômico, apoderaram-se legalmente de áreas de
garimpo, por terem maior informação técnica e jurídica.

Nisso, os Governos Federal e Estadual apresentam-se injustos. Por causa
de sua omissão, permitiram que milhares de pessoas carentes fossem
enganadas por meia dúzia de oportunistas que, sabidamente, passaram a
controlar a produção e o comércio de importantes riquezas minerais.

Cabia, Sr. Presidente, por exemplo, aos Governos Federal e Estadual ter
agido de maneira firme quando as esmeraldas de Capoeirama e as
alexandritas de Antônio Dias foram descobertas pelos garimpeiros. Cabe a
eles a inteira responsabilidade de ir lá, no mato, com seus organismos
competentes - DNPM, IBAMA, FEAM, Receita Federal e Estadual, policiais,
etc. - organizar os garimpeiros, orientá-los, fomentar a produção mineral,
proporcionar a industrialização, organizar as comunidades.

Entretanto, Sr. Presidente, esses Governos se omitiram e se omitem.
Entregaram e continuam entregando o destino de milhares de pessoas nas
mãos de poucos empresários, que, espertamente, excluíram e continuam
excluindo os garimpeiros e lá instalaram, legalmente, cumprindo o Código de
Mineração, suas rentáveis empresas, mal fiscalizadas e benéficas tão-
somente para poucos, em detrimento de muitos. Onde está a justiça social
nisto? Essas empresas de mineração cumprem bem sua função legal, com
ou sem a ajuda do Governo. Mas será que elas estão recompondo mesmo o
meio ambiente do ponto de vista ético? O ser humano não faz parte do meio
ambiente também? A fome e a doença não serão também problemas de
meio ambiente?

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, considero a exclusão
social o mais grave problema de meio ambiente. A fome, a doença, a falta
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de escola, a vida indigna, a falta de assistência social, tudo isso é problema
de meio ambiente. Por isso, não posso considerar as áreas de garimpo e as
das empresas de mineração de pedras preciosas como áreas onde a
recomposição do meio ambiente esteja sendo completamente feita. O que
constatei nas viagens que fiz a essas áreas foram trabalhos de recomposição
física do meio ambiente; infelizmente, não constatei nenhum trabalho, seja
privado, seja governamental, voltado para evitar a exclusão social, a fome, o
desemprego e a miséria.

Afirmo, Sr. Presidente, com todas as letras, que, nas áreas de garimpo e
de empresas de mineração de pedras preciosas, continua a omissão
governamental, o que degrada a condição humana e envergonha a todos
nós.

Para que fique muito clara a postura governamental, solicito ao nobre
Deputado Romeu Queiroz, Presidente desta Casa, a transcrição, nos anais,
de uma matéria publicada no jornal "Estado de Minas", intitulada "O Garimpo
e a Omissão", escuta pelo geólogo João César de Freitas Pinheiro,
pesquisador da UNICAMP, que se tem dedicado às questões técnicas de
economia mineral em Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a CPI do garimpo não tem somente a
função de levantar fatos fiscais e policiais. Ao solicitar quebra de sigilo
bancário e fiscal de várias pessoas e ao realizar acareações, ela mostra uma
feição investigatória importante, mas, não, primordial. O que há de principal
na CPI do garimpo é a vontade de construir mecanismos que impeçam a
continuação da omissão governamental em relação ao aproveitamento
econômico das nossas riquezas minerais.

Tenho certeza, Sr. Presidente, que uma atuação governamental
condizente com a necessidade de se fazer justiça social, baseada em novos
e adequados mecanismos jurídicos, poderá resolver grande parte dos
problemas dos garimpeiros. Nesse sentido, a CPI está aberta e convida os
nobres Deputados a encaminhar projetos de lei que possam direcionar a
questão do garimpo para uma saída digna e producente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes das

galerias, imprensa, minhas senhoras, meus senhores, o assunto que me traz
a esta tribuna, nesta tarde, tem ocupado uma grande parte do espaço da
mídia em nosso Estado e tem deixado a sociedade, no mínimo, confusa. E
um assunto por meio do qual podemos constatar a verdade contida nas
palavras de um grande moralista alemão: "A mentira não é apenas a
negação da verdade mas é também a verdade mal apresentada". E o que
nós temos constatado é que, em Minas Gerais, a verdade tem sido mal
apresentada, principalmente no que diz respeito á subvenção social.
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Eu dizia, há alguns dias, para um amigo sacerdote que possui uma grande

obra em Belo Horizonte: "Nós estamos, por uma leitura equivocada, sendo
tachados de bandidos, por querermos fazer algum bem ou levar algum
benefício." Essa é a leitura que está sendo feita, porque a verdade está
sendo mal apresentada.

Hoje tomei uma decisão e quero comunicá-la desta tribuna. Espero que
aqueles que têm apresentado essa verdade de forma equivocada possam
também seguir a decisão que pretendo tomar. Espero que os Deputados do
PT, de um modo especial, o Deputado Adelmo Carneiro Leão e os que se
têm colocado como se estivessem contrários à subvenção social, possam
me acompanhar nessa decisão. Subvenção social tem sido sinônimo de
desvio de recursos. Subvenção social tem sido sinônimo de, como diria o
grande poeta Lula, "maracutaia". Na verdade, sabemos quantos benefícios
as subvenções sociais têm gerado e sabemos quantos frutos benéficos têm
sido colhidos. "Não dá para matar o boi por causa do carrapato", alguém
disse.

Tenho explicado em muitos lugares e o faço agora para aqueles que me
acompanham pela televisão - que a subvenção social é um recurso público.
O parlamentar indica a entidade que irá recebê-la, mas não passa nenhum
centavo pela mão, pelo bolso ou pelo controle desse parlamentar. A
entidade, tendo se habilitado, ou seja, se for de utilidade pública, se toda a
documentação que é exigida for atendida, estará, então, apta para recebê-la.
Ela faz um programa de trabalho, e há um prazo para a prestação de contas.
Depois de feita essa prestação de contas, a subvenção será liberada
mediante comunicação ao Ministério Público e à Câmara Municipal.

Se o Ministério Público, nesses três anos, não se pronunciou, por que só
agora, no período de eleições, está se pronunciando? Se as Câmaras
Municipais tiveram três anos para fazer isso, e não o fizeram, há de se
perguntar qual a motivação para estarem fazendo isso somente agora. Se o
PT sempre a recebeu, há mais de oito ou dez anos, porque somente agora
estão com tanto empenho em fiscalizar e denunciar? Há de se fazer essas
perguntas. Com toda a certeza, qualquer pessoa inteligente sabe fazer a
leitura de que há outras motivações por detrás disso tudo.

Precisamos prestar esclarecimentos à sociedade e tomar posições
coerentes. Antes de me colocar contra uma situação, se eu a considero
errada, devo abrir mão dela, para que eu tenha autoridade moral para falar.

E isso que estamos fazendo nesta tarde. Estou comunicando, Sr.
Presidente, desta tribuna, a esta Casa que, neste ano, neste momento, estou
abrindo mão das minhas verbas de subvenção social. Não indicarei, de hoje
em diante, nenhuma entidade para receber verba de subvenção social da
Assembléia Legislativa. Na verdade, é a única verba de subvenção social
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que existe.

Gostaria de ser seguido por aqueles que têm vindo aqui falar, mas não têm
aberto mão delas para que haja coerência. Por que estou fazendo isso hoje?
Porque, a partir de estudos, descobri que há um equívoco na interpretação
da lei. Esse equívoco é quase imperceptível, mas é real. O legislador
estadual, ao tentar ajustar a legislação federal à estadual, fez confusão entre
universalidade e universalização de direito, achando que são a mesma coisa.
E não são. Em razão dessa dúvida e de estar convencido desse equívoco,
estou abrindo mão das verbas de subvenção deste ano.

Se todo esse processo for corrigido, se voltar à legalidade, se, após uma
discussão com a sociedade, as coisas forem bem esclarecidas e a verdade
for, de fato, bem apresentada, e, não, falsamente apresentada corno tem
sido, aí sim, vamos refletir no que fazer. Mas quero ter autoridade moral para
dizer que posso falar porque abri mão da verba de subvenção social. Não sei
se aqueles que vão falar ou que têm falado também terão coragem de fazer
o mesmo. Acredito que sim e espero até que o façam.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, espero que fique muito claro que posso
afirmar que todas as entidades que indiquei foram e estão extremamente
contentes e satisfeitas. São asilos, creches, obras assistenciais - inaugurei
várias há pouco tempo -, centros sociais e associações de moradores.
Quanto benefício gerou? Tenho a certeza de que quase a totalidade dos
parlamentares - não posso afirmar que todos - gerou benefícios
extraordinários. Mas acho também que, enquanto parlamentares e homens
públicos, temos o dever de cuidar para que toda a verdade seja revelada.
Devemos cuidar, sim, porque muitas vezes, em política, a versão vale mais
que os fatos. Tenho conhecimento de que, por estar mal esclarecida ou
informada de forma tendenciosa, a verdade sendo mal apresentada, e a
sociedade tem se postado com repulsa.

Aquelas entidades que têm sido beneficiadas têm se calado. Então, temos
alguém que grita por interesses escusos e alguém que se beneficia e se cala.
Acho que a sociedade deve se manifestar. Sou um democrata convicto: se
não se manifesta, é porque consente. Enquanto não houver manifestação
contrária, eu também estarei nesse posicionamento.

No ano passado, o Deputado Adelmo Carneiro Leão trouxe um grupo de
assistentes sociais que estão interessados na criação do fundo de assistência
social, certamente por seus empregos, seus cabides de emprego, pelo
domínio, para fazer política com isso. A diferença é que eles dizem que o
Deputado faz política agora. Eu fui eleito para fazer política, e eles querem
ter a entidade e os recursos para se elegerem políticos, para terem um
mandato. A diferença é só essa. E a mesma coisa, pior um pouco, porque
concentra.
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Eu dizia também que transferir esses recursos para um fundo de

assistência social é uma mentira, é um engodo, porque podemos transferir,
mas não irá um centavo para as entidades, pois o nosso orçamento é apenas
autorizativo e, com a deficiência de caixa que temos, não iria um centavo.
Assim, todas as entidades seriam prejudicadas. Acho que serão. Mas é
importante que as entidades saibam disso, porque ou elas se manifestam ou
então assumam as conseqüências. O que não podemos, o que eu não posso
e não quero fazer como parlamentar é estar na contramão da história. Eu
quero ser coerente. E a minha coerência é nesse sentido, Sr. Presidente, de
abrir mão dessa subvenção. Tenho a certeza de que o PT me acompanhará,
porque é contrário a essa verba de subvenção social, pelo menos é o que
está nas manchetes dos jornais e nos discursos do dia-a-dia. Quero ser
coerente, não vou exigir, mas vou esperar que os outros o sejam também.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sra Deputada e Srs.

Deputados, o pronunciamento que pretendo fazer, concidentemente, está
dentro da linha sobre a qual o Deputado Miguel Martini discorreu.

Permita-nos esta Casa retomar assunto que nos tem absorvido, nestes
últimos dias - o da execução, na esfera estadual, da política de assistência
social, mais especificamente, o das subvenções sociais.

Comprova-se, a partir de 1993, quando se editou a denominada Lei
Orgânica de Assistência Social - LOAS-, Lei Federal n° 8.742, de 7112/93, a
definição das diretrizes e dos princípios a que deve sujeitar-se a Política
Nacional de Assistência Social, bem como sua organização fundamental,
estruturada com base no Conselho e no Fundo Nacional de Assistência
Social, nos Conselhos e nos Fundos Estaduais de Assistência Social e
Conselhos e Fundos Municipais de Assistência Social.

Pretende-se que tais conselhos e fundos, com competências próprias e
devidamente articulados, componham o Sistema Nacional de Assistência
Social, como que um conjunto harmônico de procedimentos, permeando
todos os níveis e esferas do governo.

Em favor da idéia de organicidade, os fundos, formados de receitas de
origens diversas, concentrariam a fonte dos recursos a serem aplicados nas
ações de ação social obedecendo tal aplicação à orientação, ao
acompanhamento e a fiscalização dos conselhos e efetivando-se,
executivamente, por meio de órgão da administração.

Ponto fundamental é o de que as ações de assistência social não estão
todas elas concentradas nos conselhos e nos fundos que compõem o
sistema.

Os objetivos do sistema são os do art. 203 da Constituição da República,
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reproduzidos no art. 194 da Carta deste Estado.

Ocorre que a ação social pode efetivar-se com espectro de objetivos mais
ampliados; assim é que as subvenções sociais, por definição, atendem a
entidades públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa. È o que dispõe a lei mais antiga dessa ordem, a Lei n°
4.320, de 1964.

O que nos move, fundamentalmente, é assimilar que as ações de
assistência social ainda não se colocam, todas elas, sob o modelo único e
sistêmico, definido na Lei Orgânica de Assistência Social, sem prejuízo dos
parâmetros de fiscalização e controle.

No Executivo, é o que se revela em suas práticas, como é público e
notório.

Para que esse entendimento se tome definitivamente esclarecido, a
Assembléia Legislativa está, neste momento, cogitando de aprovar o Projeto
de Lei no 1.698198, de minha autoria, publicado no "Diário do Legislativo" de
1614198, no qual se dispõe sobre as atribuições dos Conselhos e dos Fundos
Municipais de Assistência Social e se estabelece, de modo enfático, que os
princípios que regem a ação social são rigorosamente os definidos na Lei
Orgânica Federal.

Nesse projeto também se esclarece a aplicação de recursos financeiros em
subvenções sociais e em auxílios para despesa de capital, oriundos
diretamente do Tesouro Nacional e previstos no orçamento do órgão ou do
Poder.

As dúvidas fundamentais que têm vindo à tona, a propósito das
subvenções sociais, ficam dirimidas com esta orientação normativa,
constante no referido Projeto de Lei n° 1.698198, no qual os Conselhos
Municipais de Ação Social, com as atribuições assentadas ou revistas,
passam a constituir-se em peça de inestimável valia, na implementação das
referidas ações.

Assegurado esse elemento de controle social básico, deve admitir-se a
conveniência de que, em benefício de total transparência dos procedimentos
desta Assembléia Legislativa, se suspendam, desde já, até aprovação do
Projeto de Lei n° 1.698198 e sua conversão em lei, todas as concessões de
subvenções sociais e auxílios para despesa de capital, em favor de
entidades privadas de assistência social.

Ocorre-nos, por dever de coerência, assinalar que igual comportamento
poderia ser sugerido ao Poder Executivo, relativamente às ações de
assistência social cumpridas às margens do Sistema de Assistência Social.

Estamos todos, desse modo, contribuindo para, no âmbito estadual, o
aperfeiçoamento dos mecanismos da assistência social, sob inspiração
sistêmica e rigorosa observância dos princípios da norma constitucional e



571
federal e valorização das comunidades locais, as quais, em última instância,
ficará a responsabilidade de vigiar, acompanhar, fiscalizar e controlar a
aplicação dos recursos de ação social, por intermédio dos respectivos
Conselhos, paritariamente constituídos, isto é, deles participando, em pé de
igualdade com o poder público, representantes da sociedade civil
organizada.

Srs. Deputados, Sr. Presidente, a Constituição Federal estabelece o
principio da universalização de direitos. Isso significa uma postura igual no
procedimento da prática da assistência social, significa a obediência ao
princípio constitucional da não-discriminação.

Entretanto, o legislador mineiro, o legislador ordinário, ao tratar da mesma
matéria, colocou o termo de forma incorreta em contraposição com o que
estabelece a norma federal. Em vez de usar a expressão "universalização de
direitos", usou "universalidade". Universalidade pressupõe caixa único,
pressupõe um bolo só como elemento centrífugo de onde partem as partilhas
a serem distribuídas para as entidades de âmbito assistencial.

Mas ocorre, Srs. Deputados, que esse particular já está sendo corrigido.
Ele foi enxergado a tempo. Ao prevalecer a norma atual, o Estado, de um
modo geral, vem elaborando em equívoco, já que a lei não é uma ciência
matemática, não é uma ciência exata, mas passível de interpretações, e,
baseando-se na interpretação de que universalização não é o mesmo que
universalidade, existe um trabalho de muitos anos desacertado.

Em razão disso, o projeto de lei que apresentamos, criando os Conselhos
Municipais, possui uma emenda corrigindo o termo dessa lei, estabelecendo
o principio da universalização de direitos. Dessa forma, estaremos agindo de
forma correta. Entretanto, é importante assinalar que o procedimento da
Assembléia, instituindo um fundo próprio para atendimento à população
carente em circunstâncias eventuais e coletivas, não fere o principio da
ordem maior, uma vez que não vêm os recursos do fundo nacional - nem
mesmo do fundo estadual -, mas do erário. Vêm exatamente do duodécimo
que o Governo repassa à Assembléia.	 -

Esta Casa, em razão do desprendimento de seus membros, abre mão de
prerrogativas, tais como um carro para cada Deputado, como acontecia no
passado e ainda hoje acontece em muitas Câmaras Municipais e em quase -
ou em todas - todas as Assembléias, Os Deputados, abrindo mão dessas
prerrogativas, estabelecem um sistema de economia orçamentária e
destinam esses recursos para o atendimento, em casos eventuais, das
comunidades que se organizam, não para receber o beneficio para si.

Existe uma interpretação errônea nesse sentido. As entidades que se
prestam a ajudar a Assembléia e o Estado na prestação da assistência social
têm de ter em seu estatuto a proibição de auferir lucro, têm de ter em seu
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estatuto a proibição de remunerar os membros de sua diretoria. Elas se
prestam a fazer um trabalho que a Assembléia e o Estado, seja por
intermédio da SEAM, da SETASCAD, do SERVAS ou da Defesa Civil, não
têm condições de fazer de forma direta e o realizam, conseqüentemente, da
maneira indireta.

Essas entidades não auferem resultados para si, mas transferem para
aquelas comunidades carentes, em circunstâncias eventuais. Estamos,
agora, com esse projeto de lei corrigindo uma distorção, o que vai dar
condições para que o Estado, por intermédio das secretarias, da Defesa Civil
e do próprio SERVAS, continuar praticando o trabalho de assistência social.
Se isso não ocorrer, e a Justiça resolver interpretar, porque, como disse, a lei
não é ciência matemática, ela é passível de interpretação. Estamos
cansados de ver uma sentença de primeira instância ser modificada em
segunda e retificada em última instância. Não é coisa definitiva. E, por essa
razão, andando na frente, estamos procurando, nesta Casa, corrigir a
distorção. E eu quero, nesta tarde, parabenizar o Deputado Miguel Martini
por seu desprendimento.

Defendo intransigentemente as subvenções sociais, sou paladino das
subvenções sociais, mas não me sinto preso a elas. Acho que elas precisam
continuar, ser ampliadas, porque é uma conquista da sociedade, por
intermédio de seus representantes. Na democracia é isso, é o povo no poder,
por intermédio de sua representação. Deputado Miguel Martini, meu caro
Deputado, V. Exa. sempre foi brilhante, desprendido, e eu quero, neste
instante, curvar-me diante de sua idéia, de seu desprendimento, e proceder
da mesma maneira. A subvenção vai continuar na Assembléia, nós a
defenderemos e vamos usá-la a partir do ano que vem, mas neste ano eu
também vou dispensá-la. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amaldo Penna.
• Deputado Amaldo Penna - Exmo. Sr. Presidente desta Assembléia,

Deputado Romeu Queiroz, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhores da
imprensa, também eu decidi ocupar esta tribuna para, nesta tarde, tanger o
mesmo assunto que aqui foi enfocado pelos Deputados Miguel Martini e
Ermano Batista. Ao chegar a esta Casa, em 1995, nela encontrei o processo
já existente de valores previstos no orçamento, os quais, por indicação dos
Deputados, transferiam-se a entidades de natureza social e às Prefeituras
Municipais, de uma forma isenta, como pude perceber, qual seja a simples
indicação do Deputado. E, a partir dai, através da celebração de um
convênio, há a transferência de um valor diretamente para uma conta
bancária, e a utilização desse valor por aquela entidade civil, privada ou
pública. Fui Prefeito de uma cidade de certo porte, de aproximadamente 100
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mil habitantes, que ainda hoje sobrevive com uma receita mensal que jamais
atinge o valor de R$900.000,00. Sei o quanto foi sofrido exercer aquele
mandato naquela cidade, podendo atender, de alguma forma, aos reclamos
fundamentais da população, tais como educação, saúde, obras, lazer.
Naquele momento, nem eu sabia que havia a possibilidade de a cidade ser
beneficiada por alguém, que algumas obras urgentes e necessárias
pudessem ser realizadas pela administração. Somente ao chegar a esta
Casa pude perceber o que era possível fazer em benefício dos mais
carentes.

Recentemente, a convite de uma liderança, pude visitar uma cidade do
Alto Jequitinhonha e ali reunir-me com seis diferentes comunidades. Qual
não foi a minha satisfação ao verificar que cada uma apenas se manifestava
no sentido de pleitear alguma coisa que pudesse minorar os sacrifícios da
comunidade. Pude ouvir a solicitação de mais um poço artesiano, a
solicitação de canos, para que a água pudesse chegar mais distante. Jamais
ouvi um único pedido particular. Na verdade, as subvenções sociais, no meu
entendimento e no da totalidade desta Casa, existiram sempre com objetivo
de minorar esse sofrimento. Não venham me dizer que o Conselho Estadual
de Assistência Social tem o conhecimento e a sensibilidade de saber que, lá
no alto do Jequitinhonha, há alguém que tem necessidade de conseguir uma
cacimba, para fazer o café na parte da manhã, ou para deixar de fazer o
café, ou ter condição de dar água aos seus filhos. Quero saber se os
sociólogos desta cidade, que ocupam uma sala com conforto, são capazes
de conhecer esse problema que está no final da linha e precisa ser resolvido.
Eu tento entender, compreender, estudar a questão, já que ela foi levantada
agora, já que ela vem sendo usada de forma extrema e essencialmente
política. Pude também eu, nesse estudo que vem se desenvolvendo nesta
Casa, compreender que houve, sim, certamente, um engano ou um
equívoco na interpretação da lei que regulamenta as subvenções sociais.

E esse equivoco não seria tão-somente desta Casa, mas, sim do Governo
de Minas Gerais e de todas as Secretarias do Estado, que repassam as
subvenções sociais. Esse equívoco seria do Estado de Minas Gerais. E por
que não se equivocar? Todos temos o direito de nos equivocar. O importante
é reconhecer o equivoco e procurar saná-lo.

E assim é que, reconhecido o equívoco, também me dispus a vir a esta
tribuna para solicitar à Presidência desta Casa que, a partir deste momento,
suspenda as subvenções sociais distribuídas por esta Casa. Que as
suspenda até que, se for o caso, esta Casa venha alterar a lei, modificá-la,
dar a ela o sentido que, na prática, sempre deu. Assim penso que estará
havendo um ato de grandeza.

Tenho óerteza, de que os companheiros desta Casa estarão uníssonos e
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unânimes em apoiar esse comportamento da Presidência da Casa. Fica aqui
a solicitação de que as subvenções sociais sejam suspensas até que, se
possível, a lei seja reformada ou até que ela não mais exista, se não for
reformada.

É preciso também que se diga e se saiba que lá na ponta o sofrimento vai
permanecer, porque, tenho certeza, os filósofos de gabinetes e os sociólogos
de cabine jamais se preocuparão em percorrer o Jequitinhonha, em percorrer
os cantos do Estado, para saber das dificuldades que esses locais e suas
populações vivem, para sanar ou, pelo menos, minorar seus sofrimentos.

E, por isso, em nome da Bancada do PSDB da qual tenho a honra de ser o
Líder, venho colocar nas mãos da Presidência a solicitação de que, a partir
desta data, sejam suspensas as subvenções sociais, até que se altere a lei
ou a elimine definitivamente, para que nenhuma dúvida haja quanto a essa
forma de proceder que, de várias maneiras, tenho certeza, vem auxiliando a
população carente deste Estado de Minas Gerais.

Esse comportamento certamente deverá também ser sugerido ao Poder
Executivo do Estado, para que nenhuma subvenção a entidades se faça,
senão após a alteração, se possível, da lei que regulamenta esse instituto.
Dessa forma, a sociedade de Minas Gerais será, certamente, durante um
determinado período, penalizada pela falta de assistência.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (Em aparte)* - Queria, neste instante,
parabenizar o Deputado Arnaldo Penna e os nossos pares que o
precederam, fazendo pronunciamentos, e dizer que fazemos coro com tudo
o que foi dito aqui. Os Deputados que ocuparam a tribuna hoje, para fazer o
pronunciamento relativo às subvenções sociais, na realidade fizeram um
estudo e um aprofundamento da questão. Por essa razão, é muito importante
que este parlamento estenda um apoio inequívoco a essas proposições que
estão sendo formuladas na tarde de hoje, no sentido de que se suspendam
as subvenções sociais, a fim de que sejam feitas as correções de rombo e o
aperfeiçoamento da legislação. Eu gostaria, por essas razões, de
parabenizá-los e dizer ao Deputado Ermano Batista que foi muito oportuna a
sua proposta com relação ao Projeto de Lei n° 1.698. E muito importante que
este parlamento tome a vanguarda desse processo e, com toda certeza,
consolide de vez essa conquista que é muito própria, porque, nesta Casa,
estão os verdadeiros representantes do povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Arnaldo Penna - Agradeço o aparte, acolho-o e retransmito-o
a esta Presidência. Encerrando, Srs. Deputados, aproveitando as palavras
do Deputado Alberto Pinto Coelho, devo dizer que, na verdade, ainda que
falhas possa haver, os representantes legítimos do povo deste Estado são
estes Deputados. Não aqueles de gabinete, não aqueles de locais atapetados
que entendem ser donos da verdade, mas este parlamento, pela lei, é, sem
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dúvida, a representação legitima do Estado de Minas Gerais. E esta
representação legitima há que ser, de alguma forma, respeitada. Concedo a
palavra ao Deputado José Bonifácio.

O Deputado José Bonifácio - Deputado Arnaldo Penna, V. Exa. dá uma
demonstração da sua conduta de ilustre parlamentar e, sobretudo, de
Conselheiro Lafaiete, vizinho da nossa Barbacena. Percorri o Plenário e me
parece que alguns Deputados estão em dúvida. V. Exa. quer acabar com a
subvenção ou suspendê-la temporariamente? Se for suspender, até quando?

O Deputado Amaldo Penna - Deputado, o que se disse pelo estudo que se
fez é que há uma expressão na lei que regulamenta as subvenções sociais
que realmente teria sido interpretada equivocadamente. O que solicitamos à
Presidência é que se suspenda a subvenção social até que se faça a
correção da lei, ou definitivamente, se a correção da lei não se fizer. Esta é a
solicitação que estamos encaminhando à Presidência.

• Deputado José Bonifácio - Pois não, qual é a lei?
• Deputado Arnaldo Penna* - A lei que regulamenta a existência,

indicação e distribuição das subvenções sociais.
• Deputado José Bonifácio - Federal ou estadual?
• Deputado Amaldo Penna* - O equívoco está na redação da lei estadual.
• Deputado José Bonifácio - Então, até modificá-la, estaria suspensa a

subvenção?
• Deputado Arnaldo Penna* - A subvenção estaria suspensa.
• Deputado José Bonifácio - Quer dizer que, se se demorar a votar a lei,

não haverá subvenção social?
• Deputado Arnaldo Penna* - Não haverá subvenção social.
• Deputado José Bonifácio - V Exa. faça o favor de registrar que sou

contra essa decisão. Muito obrigado.
O Deputado Arnaldo Penna* - Pois não. V. Exa. o fez de público e

certamente nos anais da Casa estarão constando as manifestações de V.
Exa., especialmente esta manifestação contrária â posição que defendo
aqui, que, evidentemente, em uma situação democrática, em um regime
democrático, há que ser respeitada, como sempre procuranios, na nossa
atividade, ter uma posição de respeito com aqueles que, de alguma forma,
manifestam-se em condições diversas da nossa. Agradeço a V. Exa., Sr.
Presidente, por esta oportunidade e registro meu requerimento a V. Exa.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
• Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

ontem, para mim, foi um dia de grande alegria, porque o vale do
Jequitinhonha foi incluído na área mineira da SUDENE.

Mas hoje, após conversar com Miguel Martini, fiquei realmente
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entristecido, porque represento aqui uma das regiões mais desiguais do
Estado. Ele sugeriu que conversássemos com Arnaldo Penna e com o ilustre
Deputado Ermano Batista para mostrar a necessidade de tentar equalizar a
lei estatual a fim de que continuássemos indicando os recursos de
subvenção para a nossa Minas Gerais. Desci ao meu gabinete para redigir
meu pronunciamento, para o qual pediria a atenção de todos os meus
colegas.

Não há dúvida de que é impossível elevar o nível de vida de um povo se
as ações dos políticos forem impregnadas do espírito e da intenção de
impedi-lo.

Políticos que não respeitam sequer os seus próprios compromissos tendem
a desaparecer se acham que a memória do povo é ligeira e escore como a
água das enxurradas, estão verdadeiramente enganados. A opinião pública
de hoje não esquece seus legítimos reclames e ansiedades. Hoje, já não se
tem como pedir ao povo, principalmente das regiões desiguais do Estado,
como Nordeste de Minas (Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus) paciência e
tolerância, quando a sua impaciência já seria de todo justificada, ao ver as
mistificações em que se transformam as suas ansiedades. Onde está, em
tudo isso, a consideração pelas aflições da vida popular? É o menosprezo
das próprias propostas dos políticos fisiologistas, que sempre enganaram de
maneira tão infeliz, mas tão bem sucedida, que tiveram o apoio nas umas,
se elegeram e esqueceram o povo.

Sr. Presidente, o nosso povo, acredito, não mais se deixará enganar:
tomou boa e definitiva nota e responderá na próxima eleição.

Não podemos e não devemos silenciar a essa deslealdade, a essas
manobras que pretendiam e ainda pretendem enganá-los. O povo do
Nordeste de Minas, principalmente, já deu tudo, deu o justo ressaibo das
amarguras vividas, deu tudo e mais do que estava ao seu alcance, que era
sua paciência, sua resistência e sua maior arma, o voto. Foi tudo que estava
ao seu alcance, deu até mais do que permitia a sua dignidade suportar.

Agora é hora de dar o balanço, e que triste balanço! O da aliança
adulterina, feita nos esconsos caminhos das campanhas eleitorais. Só nos
resta reconhecer com certa alegria, que o Governador Azeredo foi o único
que, através de uma ação corajosa enviou o projeto de lei Minas por Minas
(Lei Robin Hood), para que esta Casa pudesse aprová-la. Sr. Presidente, é
muito modesto ainda o gesto do Sr. Governador, assim como a ação desta
Casa, para corrigir as desigualdades sociais e regionais, que a nós
envergonham pela disparidade entre as regiões desiguais e o resto do
Estado, 20 PIB do Pais.

Precisamos, Sr. Presidente, das verbas de subvenção. Elas não podem
acabar: o Governo sozinho não chega aos fracos, aos verdadeiramente
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pobres.

Muitos contestam a indicação das verbas de subvenção pelos Deputados,
mas a tanto não vai o legalismo desses senhores, porque negam a sua
própria conduta, e é aí, Sr. Presidente, que a ação desses senhores, tem
uma conotação pejorativa, mas, no caso, tanto quanto posso avaliar a
garantir - e nisso, mais avaliar do que garantir -, querem dar a alguns a
condição de fazer a aplicação das verbas para que elas possam se tomarem
legítimas. Ora, Sr. Presidente são os Deputados, eleitos de quatro em quatro
anos pelo povo, que têm a legitimidade da indicação e que conhecem as
verdadeiras aspirações do povo e não aqueles que se propõem a isso, como
seus legítimos defensores.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que se faz com essa verba? Esse é um
aspecto de suma delicadeza. Mas não sou como o loquaz Sganarello, que
dizia ao seu amo - e repito: "A hipocrisia é um vício que está na moda, e
todo vício na moda se transforma em virtude". Para nós, o que continua
sendo virtude é a sinceridade; e a hipocrisia, seja eia de quem quer que seja,
será um vicio, por mais que se mude e se valorize.

Sr. Presidente, essa é uma verdade inconcussa que alguém tem que dizer
neste momento, para melhor honrar esta Casa e suas tradições no
cumprimento, com seriedade, dos seus deveres.

Digo com a necessária objetividade e a indispensável franqueza que, às
vésperas das eleições, é a pura e farta hipocrisia tentando reinar, Sr.
Presidente. Estamos em face de sucessivas provocações, não importa
resultem algumas delas apenas ou, diria até, principalmente deste clima de
impunidade que começa a desencadear-se e se instaura nesta Casa na
proximidade do pleito eleitoral. Fala-se de corrupção desenfreada e
triunfante na distribuição das verbas, tentando-se sensibilizar o eleitorado e
despertar a mídia.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, não nos deixemos
confundir por provocações intencionais ou aproveitadoras que por aqui
sugam, espalhando o temor e, mais do que isso, o terror - produto de ação
temerária e irresponsável de alguns. Temos que reagir à altura, para que
esta Casa não sofra qualquer abalo que possa de fato fazer sucumbir a
instituição; se existem falhas na lei, e as reconhecemos, que façamos as
correções necessárias em benefício do povo, principalmente do povo sofrido
do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus.

Esperamos que as forças políticas desta Casa, representadas pelos
partidos, aqui, sejam mais responsáveis e que o Presidente exija um clima
de tranqüilidade, um clima de paz, um clima de respeito mútuo, que permita
a esta Casa realizar o seu trabalho, porque o povo mineiro, principalmente o
das regiões onde há desigualdades espera por uma solução para a pobreza e
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a indigência em que vive grande parcela da sua população. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio.
• Deputado Dilzon Melo* - Bem, Sr. Presidente, aproveitando este tempo,

gostaria, além de elogiar os oradores que me antecederam, pela clareza,
pela postura e pelo desprendimento ao falar sobre a utilização das
subvenções, de dar um testemunho, como representante da Mesa e também
dos pequenos partidos que estão nela representados - a Mesa é também
muito bem composta pelo Deputado Ivo José. O mal não está na subvenção
nem no fato de ela vir para esta Casa. Por isso, o pronunciamento dos Srs.
Deputados foi no sentido de que se suspendam as subvenções até que se
regularize ou se normalize aquilo que está gerando dúvida na lei.

Quero dar o meu testemunho de que, como membro da Mesa, tenho
aprovado a prestação de contas de diversos convênios, entre os quais os de
entidades indicadas pelo PT. E com orgulho, porque vejo que há seriedade
na distribuição desses recursos, assim como por parte dos demais
companheiros desta Casa. Isso para mostrar que o mal não está na verba de
subvenção nem no fato de ela vir para esta Casa.

Mas eu perguntaria: será que, antes dessas subvenções, essas entidades,
atendidas também pelos nossos companheiros do PT, foram alguma vez
lembradas pelos Governos atual e passados? Será que essas entidades,
utilizando tão bem os recursos como foram utilizados, foram alguma vez
lembradas senão pelos Deputados que representam o povo e os segmentos
de Minas Gerais? Pode ser que haja até, por parte de alguém,
desvirtuamento de uso dessas verbas, mas não podemos generalizar o
procedimento desses Deputados. Precisamos regulamentá-las e regularizá-
las para que possamos atingir, ao fim da linha, aqueles que realmente
precisam. Se não o fizermos por meio desta Casa, se for, quem sabe, por
meio de uma secretaria, sabemos da lentidão, da falta de vontade e das
dificuldades para atender a essas entidades. O meu testemunho é da
seriedade que se verifica não só por parte do PT, mas dos Deputados da
Casa, que tão bem representam os segmentos de Minas Gerais.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência
passa à 23 Parte da reunião, com a V 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
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Esta Presidência, com base nas razões alegadas, da tribuna, pelos

Deputados Miguel Martini, Ermano Batista, Arnaldo Penna, Alberto Pinto
Coelho, Wilson Pires e Dilzon Meto, os quais demonstraram a necessidade
de se suprimirem inconstitucionalidades na lei estadual que trata das
subvenções sociais, resolve tomar as seguintes providências, até que se
façam os ajustes necessários na legislação:

- suspender, imediatamente, o repasse de verbas de subvenção social
do Poder Legislativo a entidades privadas;

2 - formular apelo ao Governador Eduardo Azeredo para que tome
idêntica medida no âmbito do Poder Executivo;

33_ determinar urgência na reformulação da legislação pertinente.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na
sua ga Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.557198, do Deputado Kemil
Kumaira, na forma do Substitutivo n° 1; de Administração Pública -
aprovação, na sua 933 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.593198. do
Deputado Marcelo Gonçalves; e de Direitos Humanos - aprovação, na sua ga
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.582 a 2.566198, de sua autoria.
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles Ferreira,

solicitando, na forma regimental, a inclusão em ordem do dia do Projeto de
Lei n° 1.546197, do Governador do Estado, que dispõe sobre o sistema
estadual de finanças e a estrutura orgânica da Secretaria da Fazenda e dá
outras providências. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Wanderley Ávila, em que solicita a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 959196, que dispõe sobre os concursos
para ingresso e para remoção nos serviços notariais e de reg&ro, uma vez
que a Comissão de Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 232, c/c o art. 141 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°1.122)97,

do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
que especifica ao Município de Miradouro. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
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Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.239197, do Deputado José

Militão, que dá nova redação ao inciso 1 do art. 69 da Lei n° 7.109, de
13110177, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado
de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no i .469/97, do Deputado
Péricles Ferreira, que altera a Lei n° 11.658, de 2112194, que dispõe sobre a
carreira de Administrador Público no Poder Executivo. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 1.119/97, do
Deputado Sebastião Helvécio, que equipara o serviço policial militar ao
serviço policial civil para efeito de contagem de tempo. O parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se
o projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n o 1.519197, do
Deputado Anderson Adauto, que autoriza a CEMIG a manter, pelo menos,
um eletricista em cada um dos municípios mineiros. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Questões de Ordem
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber,

não há número suficiente de Deputados para a continuação dos trabalhos.
Portanto, solicitamos o encerramento, de plano, desta reunião.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, logo após o pedido de
encerramento, teria uma palavra, pela ordem; teria um requerimento com
base no art. 70, e, posteriormente, seria feita a recomposição: Eu gostaria,
em primeiro lugar, que, segundo aquilo que procede, pudéssemos fazer as
nossas colocações. Caso contrário, que fosse feita a verificação, e, como
ocorreu na reunião anterior, que V. Exa. fizesse constar os Deputados que
estão aqui, para efeito de corte de ponto, já que isso ocorreu na reunião
extraordinária, ou seja, que todas as pessoas que se ausentaram tivessem o
seu ponto cortado.

O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem suscitada pelo
Deputado Gilmar Machado, a Presidência vai determinar seja feita a
chamada para recomposição de "quorum. Com a palavra, o Sr. Secretário,
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para proceder à chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Portanto, há

"quorum" para continuação dos trabalhos.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que, na

forma regimental, solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
da tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 15 minutos.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, membros da
imprensa, ocupamos a tribuna nesta tarde para abordar três assuntos que
entendemos ser extremamente importantes e fundamentais para a nossa
bancada e para o nosso partido.

Em primeiro lugar, gostaríamos de ressaltar que já foi um passo importante
a resolução que a Mesa da Assembléia, através de seu Presidente, toma
neste momento. Esse é um reconhecimento àquilo que a Bancada do PT já
vinha dizendo. Precisávamos de um aperfeiçoamento na legislação atinente
à questão das subvenções sociais. Era isso que procurávamos e
buscávamos. Ao fazer o processo da suspeição, já estamos dando um passo
para que o debate fique mais tranqüilo e para que tenhamos condições de
discutir as concepções e os conceitos a respeito da matéria.

Em segundo lugar, existe apenas uma imperfeição, que a Presidência tem
condições de consertar: é o que diz respeito à suspensão das entidades
privadas. Pelo que entendi das explicações de V. Exa., as Prefeituras
continuam podendo receber as subvenções. Acho que deveríamos dar
tratamentos iguais tanto às Prefeituras quanto às entidades.

Então, pediria que também ficasse em suspenso até o processo de solução
do todo. Se havia um equívoco, como salientou o Líder do PSDB, para que
não haja mais, devemos ter a suspeição tanto para as entidades ligadas à
administração pública quanto para as entidades privadas. Essa é a
solicitação que fazemos.	 -

Em terceiro lugar, gostaria de colocar aqui para o Deputado Miguel Martini
nossa proposta. Aceitamos, Deputado Miguel Martini, discutir, sim, que esses
recursos não sejam utilizados por nós e que eles sejam enviados
diretamente para o fundo, e não repassados para as Secretarias. Aceitamos
o desafio que V. Exa. fez aqui da tribuna e queremos ver se V. Exa. vai
fazer. A imprensa toda viu, e queremos ver isso cumprido: que esse recurso
não seja utilizado, mas que vá, então, para o Fundo de Assistência Social.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Seria um prazer muito grande se
eu pudesse fazer isso, e se isso pudesse ser realizado. Isso é mais uma
mentira, mais um engodo que está sendo colocado. V. Exa. conhece a lei
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orçamentária - aquilo que está no orçamento pode ser realizado, aquilo que
não está no orçamento não pode ser realizado -, trata-se de uma questão
que vamos discutir para o ano que vem. Neste ano, estamos abrindo mão. O
que o Executivo vai fazer com essa verba, que não vou indicar, é problema
do Executivo, e, de acordo com a lei orçamentária, ele vai destiná-la. É este
o desafio que eu quero fazer e continuar fazendo ao PT: que abra mão
também. Eu abri mão integralmente. Digo a V. Exa. que, se fosse possível,
sim, mas V. Exa. sabe que não pode, porque a lei orçamentária já definiu.
Para o ano que vem, poderemos discutir. Continuo afirmando que, para o
ano que vem, se for indicado para o Fundo de Ação Social, não irá nenhum
centavo. V. Exa. sabe também que o orçamento não é obrigatório, é apenas
autorizativo, e, se a verba tem sido liberada nesse tempo todo para essas
entidades, através da Assembléia, é exatamente pela pressão política que os
77 Deputados, inclusive V. Exa., fazem para que o Governo a libere. Então,
queremos discutir, sim, uma alternativa, de forma que essas entidades não
fiquem prejudicadas. E esse altruísmo, esse desprendimento eu vou cobrar
nesta tribuna, já que, primeiro, eu abri mão, para que eu tivesse a força
moral para exigir que o PT, que tem batido tanto, faça a mesma coisa.

O Deputado Gilmar Machado - Nós o faremos, mas V. Exa. está
equivocado, porque esses recursos já estão no orçamento da Assembléia
Legislativa, nobre Deputado.

O Deputado Miguel Martini - Não estão no Fundo, V. Exa. sabe disso;
então, essa transferência não é possível.

O Deputado Gilmar Machado - A transferência da Assembléia Legislativa
para o Fundo é plenamente possível, e nós vamos demonstrar isso. Nós
faremos exatamente aquilo que for permitido. Não faremos aqui nenhuma
proposta que esteja fora da lei orçamentária, pode ter a certeza.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Então, V. Exa. vai apresentar. E
se V. Exa. me disser que isso é verdade, aí, sim, vamos discutir a respeito
desse assunto. A verdade é que estamos abrindo mão e queremos ver o
mesmo.

• Deputado Gilmar Machado - Faremos, junto com V. Exa., o processo.
• Deputado Alberto Pinto Coelho (Em aparte) - Gostaria de aproveitar a

oportunidade e esclarecer ao nobre Deputado Gilmar Machado sobre a
decisão tomada hoje pela Mesa Diretora da Casa, em razão dos
pronunciamentos. No que diz respeito à subvenção social, ela é acertada na
sua essência, porque o vício legal constatado inibe e limita o repasse dos
recursos de subvenção social somente para entidades privadas. Ele não
inibe o repasse para as Prefeituras. Portanto, não há sentido nenhum em se
proibir ou se tomar qualquer medida para não repassar subvenção social ás
Prefeituras. A medida está mais do que acertada, e ela vai ao encontro da
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realidade atual, por força de um vicio na legislação. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - O que estamos querendo é evitar que esses
vícios ocorram. Vamos fazer a votação total, e depois façam o repasse. Até
agora nada foi repassado para nenhuma entidade. Pelo menos, que eu
saiba, a Assembléia Legislativa não fez definição de recurso para nenhuma
entidade nem Prefeitura; então, se estamos tendo um projeto ai, vamos
aguardar e posteriormente fazer.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (Em aparte)' - Permita-me, nobre
Deputado, dizer que não há razão nenhuma para suspender o repasse às
Prefeituras. Há, sim, por causa de um vício legal, o qual, enquanto não for
sanado, possibilita a limitação dos repasses para as entidades. E somente
isso.

O Deputado Gilmar Machado - Sim, mas entendemos que essa questão
deve ser tratada no seu todo, porque a verba é a mesma. Então, é só retirar
de uma parte e passar para a outra. Queria ressaltar mais uma vez o nosso
posicionamento tranqüilo: apoiamos as medidas que venham realmente
coibir e corrigir os equívocos.

E, acima de tudo, teremos o maior prazer em fazer dentro da lei aquilo que
foi colocado. Queremos também que o Deputado Miguel Martini se
mantenha até o final dentro daquilo que ele propôs aqui, pois estaremos
acatando isso.

Tenho ainda dois assuntos que quero abordar hoje.
A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Deputado Gilmar

Machado, queremos lembrar que o Deputado Ermano Batista, mais uma vez,
falou da tribuna que esse repasse das verbas das subvenções sociais feitas
pelos Deputados faz parte dos recursos da Assembléia Legislativa, está
dentro do duodécimo que esta permite que repassemos. Portanto, não há
problema nenhum com a lei orçamentária. Segundo o Deputado Ermano
Batista, são mordomias das quais os Deputados abrem mão para serem
repassadas às entidades. Chegou a hora de repassar essa verba para o
fundo estadual e para o fundo municipal, acabando com esse problema que
está gerando muita polêmica, muito escândalo e muito abofrecimento na
Assembléia Legislativa.

Gostaria de abordar mais dois assuntos aqui nesta tarde. O primeiro diz
respeito às manifestações das quais tive o privilégio de participar ontem,
pela manhã e à tarde, em Brasília. Segundo a Policia Militar, mais de 20 mil
pessoas estavam em Brasília. Quando ela coloca que mais de 20 mil
pessoas estavam ali, podemos imaginar que havia mais. Eu,
particularmente, afirmo que havia mais de 20 mil pessoas em Brasília,
pedindo empregos, cidadania e terras. No nosso entendimento, o Presidente
da República faz um programa exatamente na linha contrária, que leva ao
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desemprego, que expulsa os trabalhadores do campo. Acima de tudo, ele
não garante cidadania à população. E o povo brasileiro começa a reagir,
começa a se mobilizar, a se organizar. Na universidade, a greve já dura mais
de 30 dias. Os professores e estudantes estavam em Brasília também para
deixar o seu grito. Infelizmente, estiveram ali algumas pessoas envolvidas
em lamentável incidente. Nenhum jornal citou que isso aconteceu por parte
do PT. Alguns militantes que ali estavam infiltrados provocaram o tumulto
entre 20 mil pessoas. Os jornais registram um número de 150, 200 pessoas
envolvidas. Infelizmente, a maior parte da imprensa só registrou o tumulto
provocado por essas 150, 200 pessoas, que não correspondem a nem 1%
das que estavam nas ruas protestando contra a política do Governo. Mas,
independentemente dessa política que está sendo orquestrada, tentando
desvirtuar, tentando dizer que a população está querendo badema, o
movimento sindical e a CUT demonstraram ontem a sua capacidade de
movimentação, de mobilização dos trabalhadores, sem utilização de dinheiro
público.

Fernando Henrique esteve em Acreúna, pertinho do Triângulo mineiro,
para uma discussão com os produtores de algodão. A Prefeitura suspendeu
as aulas, as escolas estaduais suspenderam as aulas, as crianças foram
mobilizadas, fizeram "outdoo( para o seu comício, mas não conseguiram
levar mais de 3 mil pessoas ao encontro.

Os trabalhadores demonstraram ontem que vão se mobilizar, que estão
cansados de ficar paralisados enquanto o Governo leva a nossa economia
ao sucateamento.

Abrindo os jornais, as pesquisas mostram aquilo que já dizíamos, O
Presidente da República utilizou contra a maioria dos aposentados a
expressão "vagabundos". A pesquisa foi feita antes de ele ter falado isso, O
PT entrou com uma representação no TSE, porque é proibido o Presidente
se utilizar de cadeias de rádio e televisão para fazer propaganda eleitoral, e
foi o que ele fez. Ele usou, no dia 15, sexta-feira, cadeia de rádio e televisão
para tentar explicar o que havia dito ao conjunto da população, para tentar
explicar por que xingou o povo brasileiro, os aposentados. Antes disso, o
povo brasileiro já tinha mostrado sua indignação. Fernando Henrique cai nas
pesquisas, e Minas Gerais é o Estado onde ele mais cai.

Por que a Vox Populi não publicou a pesquisa que fez no Governo de
Minas? Porque Azeredo também está em queda livre, porque o povo de
Minas está de olho nesse Governo neoliberal. O povo de Minas sabe que
não pode mais continuar com esse pessoal, porque esse Governo significa
desemprego, significa epidemia de dengue, esquistosomose e outras
doenças que voltam ao Estado. E o que está acontecendo em Nova Serrana,
que ninguém sabe o que é. Há falta de saúde. 0 povo sabe que esse
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Governo também é contra os aposentados.

O Estado onde a rejeição de Fernando Henrique mais cresce é Minas
Gerais. Eles não publicaram as pesquisas sobre o Governo de Minas. O
Azeredo também está em queda. Isso é uma demonstração de que vamos
ter 20 turno. Fica o Fernando Henrique lá fora utilizando os nossos recursos,
fazendo propaganda todos os dias. Diz que as nossas ações e mobilizações
são eleitoreiras. Queremos dizer a ele que fazemos o que ele está fazendo,
só que não usamos o jato presidencial para viajar para fora do País. Ele
conhece muito lá fora, fica se especializando e aumentando sua capacidade
de falar inglês, francês, japonês, mas esqueceu-se do português. Não sabe
como é hoje a vida do povo brasileiro e as suas dificuldades. E por isso que
o povo está dizendo "não". O povo conhece o programa dele e por isso está
dizendo "não". Não queremos mais esses programas.

Fornos ludibriados em 1994. Ganharam fácil, e agora vamos mostrar qual
é a resposta do povo. Naquela época, o Governo não disse que iria privatizar
como privatizou, não disse que teríamos uma recessão como a que temos
agora, não disse que levaria a saúde ao caos, privatizando a saúde,
deixando milhares de pessoas sem atendimento. Isso não tem como negar.
Esse é o projeto de Fernando Henrique. Isso não queremos.

Não adianta virem dizer que não temos projeto. O povo viu que temos e
quer discutir conosco. E exatamente por isso que queremos deixar aqui hoje
registrado que o povo vai se mobilizar. E não vamos permitir que algumas
pessoas desvirtuem o nosso movimento, nos tachem de bademeiros. Mesmo
com relação ao que foi dito aqui hoje do ataque brutal do MST, continuamos
tendo o apoio do povo. Esse projeto que está ai não nos serve, queremos
um outro Brasil, um Brasil para os brasileiros, o que significa não ficar
falando muito em outras línguas e esquecendo a nossa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
r Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência
passa à? Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta. A Presidência verifica, de plano, que nã5 há "quorum"
para votação, mas o há para discussão-

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente .. Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n°44/97, da CPI do sistema penitenciário, que acrescenta o art.
300 à Constituição do Estado e suprime o inciso 1 do seu art. 139. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.396197, da CPI do sistema
penitenciário, que estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado e
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dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.297197, do Deputado
Anderson Adauto, que autoriza o Poder Executivo a realizar perícias
solicitadas pelo Poder Judiciário para pessoas de parcos recursos
financeiros, por meio da Secretaria da Saúde e do DER-MG. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
no i, que apresenta. A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em P tumo, do Projeto de Lei n° 1.442197, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder público comunicar a
requisição de força policial para reintegração de posse nos casos e nas
condições que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação com as Emendas
n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 929196, do Deputado Geraldo
Nascimento, que aplica os efeitos da Lei n° 12.276, de 2517196, à execução
de obras de duplicação da Rodovia BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e
Governador Valadares. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.258197, do Deputado José
Milhão, que dispõe sobre o recolhimento de contribuição previdenciária por
ocupante de cargo em comissão em outro Poder que não o de origem. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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 a reunião especial de amanhã, dia 22, às 10 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA ir REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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As dez horas do dia doze de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Dilzon Meio, Elmo Braz, Francisco Ramalho e Maria
Olívia, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvécio e Antônio Roberto, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
a apreciação de processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas
de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 3 0 , III, da Lei n°
11.815, de 2411195, da Deliberação da Mesa n°1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, verificando
as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Comun. Cultural,
Associação Amigos Bairro Vila Nova, Associação Amigos Comunidades
Pedreira Fomento, Associação Amigos Moradores Bairro Vila Nova,
Associação Amigos Povoado Taquaral, Associação Apoio Atividades Comun.
Rio Acima, Associação Bairro Floresta, Associação Clínica Recuperação
Toxicómanos Alcoólatras, Associação Comun. Amigos Formiga, Associação
Comun. Distrito Pereirinhas, Associação Comun. Irma Cantas, Associação
Comun. Meios, Associação Comun. São Geraldo Jatai, Associação
Deficientes Físicos São Gotardo, Associação Desenv. Comun. Querino
Ribeiro, Associação Desenv. Social Conselheiro Lafaiete, Associação
Feminina Sol Nascente, Associação Jovens Estudantes Ibiracatu,
Associação Moradores Bairros Flamengo Jardim Riacho, Associação
Moradores Bairros Ime Farage Guanabara, Associação Moradores Bairros
Maristela Juquita Ozor. Machado, Associação Moradores Bairros Pirineus
Maria Guimarães Franca, Associação Moradores Bairros Recànto Praia N.
Vista S. Conrado, Associação Moradores Vilas Vilaça Vila Tavares,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Caratinga, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Lambari, Associação Pais Amigos Excepcionais - Moema,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Monte Alegre Minas, Associação
Pequenos Produtores Rurais Região Jacuipe, Associação Pequenos
Produtores Rurais Ribeirão Pedrício, Associação Proprietários Moradores
Vila Maria Regina, Associação Rural Comunidade Perdizes, Associação
Senhoras Rotarianos Conceição Aparecida, Associação Trabalhadores
Rurais Localid. Pamaso Morro Alto, Banda Municipal José Vaz Silveira, Boa
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Esperança Futebol Clube, Caixa Escolar Carmem Ribeiro Diniz, Caixa
Escolar Coronel Xavier Chaves, Caixa Escolar Eduardo Gripp, Caixa Escolar
Escola Municipal Urbana Frei Eugênio, Caixa Escolar Meio Viana, Caixa
Escolar Norma Sueli Borges, Caixa Escolar Professor Felipe Rodrigues
Corrêa, Caixa Escolar São Judas Tadeu - Uberaba, Casa Caridade Assist.
Maternidade Infância Itanhandu, Centro Social Desportivo Funilândia, Clube
Mães Mãe Sinhá, Clube Serviço Amigos Hermilo Alves Ressaca, Comissão
Fé Esperança Vila Pinho, Conselho Comun. Bairro Parque Jardim
Santanense, Conselho Comun. Ferreirópolis, Conselho Desenv. Comun.
Comunidade Córrego Cavalo Pastinho, Conselho Desenv. Comun. São João
Cima - Conceição Pará, Conselho Particular Vicentino SSVP Raul Soares,
Conselho Popular Defesa Dir. Humanos Moradores B. Felicidade, Creche
Educacional Nascer Esperança, Creche Fraternidade Feminina Estrela
Triângulo Rouxinol, Creches Comun. Associadas Uberlândia, Flamengo
Futebol Clube - Conselheiro Lafaiete, Fundação Assistencial Viçosense,
Grupo Jovem Solidário, Intertagos Esporte Clube, Irmandade Nossa Sra.
Rosário - Córrego Danta, Lar São Vicente Paulo Obras Unidas, Lar Velhinhos
Jequitinhonha, Núcleo Assistencial Comun. Conj. Liberdade, Núcleo
Assistencial Espirita Maria Cruz, Obras Comun. Assistenciais Menino Jesus,
Obras Passionistas São Paulo Cruz, Obras Sociais Paróquia São Sebastião -
ltatiaiuçu, Prefeitura Municipal Brás Pires, Prefeitura Municipal Campina
Verde, Prefeitura Municipal Couto Magalhães Minas, Prefeitura Municipal
Dores Turvo, Prefeitura Municipal Guidoval, Prefeitura Municipal Itacambira,
Prefeitura Municipal Jabuticatubas, Prefeitura Municipal Lassance, Prefeitura
Municipal Marliêria, Prefeitura Municipal Padre Carvalho, Prefeitura
Municipal Pirapora, Prefeitura Municipal Ponte Nova, Prefeitura Municipal
Santana Jacaré, Prefeitura Municipal Senhora Porto, Prefeitura Municipal
Urucânia, Riviera Atlético Clube, Santa Casa Misericórdia - Antônio Dias,
Santa Casa Misericórdia - Areado, Sociedade Benef. Assistencial
Promocional Simonésia, Sociedade Benef. Moradores Vila Aparecida.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de maio de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho -

Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Kemil Kumaira - José Braga - António
Roberto - Durval Angelo - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.694198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Esportiva Confiança
do Córrego do Bugre, com sede no Município de Aimorés.

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem como sustentação a Lei n° 12.240, de 517196,

que prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública.
A entidade de que trata o projeto atende às condições estabelecidas pela

citada lei, conforme comprovam os documentos anexados ao processo, e
portal razão está apta a receber o título declaratório ora proposto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.694198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - António Júlio -

Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.702198

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Roberto, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública o Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de João Monlevade, com sede nesse município.

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

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

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo conscientizar a população sobre as

relações de consumo, de forma a que ela lute mais efetivamente por seus
direitos. Além disso, propõe-se a lutar contra a pobreza, por meio de
campanhas educacionais, distribuição de alimentos, incentivo a hortas
comunitárias e outras ações que ajudem a reduzir as diferenças sociais.

Dessa forma, consideramos justas a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.702/98
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com a Emenda n°1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Movimento das Donas de

Casa e Consumidores de João Monlevade, com sede no Município de João
Monlevade.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
José Militão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.716/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a entidade Obra Social Sitio da Esperança, com
sede no Município de Visconde do Rio Branco.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão está em regular funcionamento há mais de dois

anos, não possui fins lucrativos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não percebem nenhum tipo de
remuneração pelo exercido de suas funções.

Dessa forma, satisfaz as condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de
517196, conforme comprovam os documentos anexados ao processo, razão
pela qual está habilitada ao título declaratóno ora proposto.

Conclusão
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.716198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - António Júlio, relator - Marcos Helênio -

Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.717/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o Projeto de Lei n°1.717/98 visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Cabeceira de
São Pedro - ASMOC -, com sede no Município de Teófilo Otõni.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7196, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
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atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a referida entidade tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.717/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1996.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro -

Marcos Helénio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.720/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio à Criança
Carente, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do ari. 168, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.720198 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Aitônio Júlio -

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.730/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, tem por escopo
declarar de utilidade pública a entidade Imperatriz Futebol Clube, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do disposto no Regimento Interno.
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Fundamentação

A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,
tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição de que trata cumpre os requisitos
constantes nas leis que disciplinam o processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.730198 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helênio -

Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.731198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a União dos Moradores do
Bairro Palmeirense, com sede no Município de Ponte Nova.

Nos termos regimentais, compete a esta Comissão apreciar a matéria
preliminarmente, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
Examinando-se a documentação que instrui o auto do processo,

depreende-se que a entidade em referência cumpre os requisitos
estabelecidos pela Lei n° 3.373, de 12/5/65, alterada pela Lei n° 12.240, de
5/7196, para que possa ser declarada de utilidade pública.

Com efeito, trata-se de uma sociedade civil com personalidade jurídica;
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, serve à coletividade
desinteressadamente, e os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus cargos.

Não vislumbramos, pois, óbices de natureza jurídica à aprovação do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n.° 1.731/98 na forma em que foi
apresentado.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio -

Marcos Helênio..
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.735198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores e Moradores do Córrego da Lages e Adjacência -
ACOPPMCLA -, com sede no Município de ltaipé.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado preliminarmente, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição de que trata cumpre os requisitos
constantes nas leis que disciplinam o processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.735198 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.740/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.740198, do Deputado Ailton Vilela, visa a declarar de
utilidade pública a Comunidade Kofping São Vicente Ferrer, com sede no
Município de São Vicente de Minas.

Publicada em 815198, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição de que trata cumpre os requisitos
constantes nas leis que disciplinam o processo declaratório de utilidade
pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .740198 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro -

Marcos Helênio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.427/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe visa a
autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel de sua propriedade com
imóvel de particular, ambos situados no Município de Rio Casca.

Após sua publicação, foi a matéria remetida à Comissão de Constituição e
Justiça, que perdeu o prazo regimental para emitir o seu parecer quanto aos
aspectos constitucionais e legais.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, de
acordo com o que preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a permuta de bem do patrimônio do

Estado com imóvel de particular, ambos situados no Município de Rio Casca,
e tramita nesta Casa em atendimento às leis em vigor, que exigem a
autorização legislativa para serem estabelecidos contratos civis com bens
imóveis públicos.

Examinado o processo, depreendemos que tal medida não acarreta
despesas para os cofres públicos, não gera impacto na lei orçamentária nem
reduz o ativo permanente do balanço patrimonial do Estado.

Em vista disso e levando em consideração os benefícios que serão obtidos
pelo Estado com a permuta, acreditamos ser a iniciativa conveniente e
oportuna.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.427198 na

forma original.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Sebastião Helvécio - Paulo Piau - Mauri Torres.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.551/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, enviado pelo Tribunal de Justiça por meio do
Ofício n° 24197, dispõe sobre a Justiça de Paz.
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Atendendo a requerimento do Deputado Tarcísio Henriques, a Presidência

da Casa, com fundamento no art. 140, c/c o art. 232, VII, do Regimento
Interno, deferiu o pedido de remessa do projeto a esta Comissão, para
parecer quanto ao mérito, em virtude de ter-se esgotado o prazo da
Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar da matéria
quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição tem o objetivo de regulamentar a Justiça de Paz no Estado,

em cumprimento do disposto no art. 98, II, da Constituição da República, e
no art. 117 da Constituição mineira, que estabelecem, respectivamente, o
seguinte:

"Art. 98 - A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados
criarão:

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto
direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para,
na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de oficio ou em face de
impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na
legislação.".

'Art. 117- A lei disporá sobre a Justiça de Paz, remunerada, composta de
cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de
quatro anos e competência para celebrar casamento, verificar, de oficio ou
em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer
atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas
na legislação.

Parágrafo único - A eleição do Juiz de Paz, observado o sistema
majoritário e a coincidência com as eleições municipais, será disciplinada na
lei.".

Nesse sentido, o projeto define a competência territorial da Justiça de Paz
e disciplina a eleição, a investidura, a extinção do mandato, a competência
material e a remuneração de seus membros.	 -

No que tange à competência material, o legislador mineiro, valendo-se da
prerrogativa que lhe foi conferida pelas Constituições Federal e Estadual,
atribuiu ao Juiz de Paz, além das competências previstas no texto
constitucional, a de opor impedimento à celebração de casamento; exercer
atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, lavrando ou mandando
lavrar o respectivo termo da conciliação concluída; comunicar ao Juiz de
Direito a existência de menor em situação irregular; expedir atestado de
residência, vida, viuvez ou miserabilidade de moradores de seu distrito,
mediante requerimento do interessado ou requisição de autoridade pública.
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Uma questão de crucial importância na análise da proposição refere-se à

forma de remuneração do Juiz de Paz. Seu art. 19 estabelece, "in verbis":
"Art. 19- OJuiz de Paz perceberá emolumentos, de acordo com a lei."
Como já foi mencionado, as Constituições Federal e Estadual determinam

que a Justiça de Paz seja remunerada (art. 98, II, e art. 117,
respectivamente). Neste ponto, surge a seguinte indagação: o vocábulo
"remunerada", contido nos dispositivos constitucionais mencionados, poderia
ser entendido em sentido lato, admitindo-se que a remuneração dos Juízes
de Paz ocorresse por meio da percepção de emolumentos, como pretendido
no projeto de lei em análise, ou o termo deve ser compreendido em sua
acepção restrita, isto é, tomado para designar a retribuição pecuniária paga
ao Juiz de Paz pelo exercício de seu mandato?

Procedendo a uma interpretação gramatical e lógica, cabe-nos buscar o
significado do vocábulo usado pelo legislador. Nesse sentido, a vontade
normativa deve ser pesquisada levando-se em consideração a posição da
norma no organismo jurídico e sua conexão com outras regras dentro do
sistema de preceitos constitucionais.

A Constituição da República relaciona, no art. 14, § 30, VI, "a" a "d", g
cargos públicos eletivos existentes no País, a saber: Presidente e Vice-
Presidente da República; Senador; Deputado Federal; Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal; Deputado Estadual; Deputado
Distrital; Prefeito e Vice-Prefeito; Juiz de Paz e Vereador. Constata-se, pois,
que a Carta Magna inclui expressamente entre os detentores de mandato
eletivo o Juiz de Paz.

Nesse sentido, os dispositivos constitucionais que tratam da
contraprestação pecuniária devida aos ocupantes de cargos eletivos pelo
exercício de seus mandatos são unânimes em lhes atribuir remuneração em
sentido estrito - art. 49, VIII (Presidente e Vice-Presidente da República); art.
49, VII (Deputado Federal e Senador); art. 27, § 1 0 e 20 (Deputado
Estadual); art. 32, § 30 (Deputado Distrital); e art. 29, V (Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereador), da Constituição Federal; art. 66, "c", da Constituição
mineira (Governador e Vice-Governador de Estado).	-

Por outro lado, a Constituição da República, ao disciplinar, em seu art. 236,
os serviços notariais e de registro, assim prescreve:

"Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.

§ 1 0 - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá
a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 20 - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
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§ 3°- O ingresso na atividade notarial ede registro depende de concurso

público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique
vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de
seis meses.".

De acordo com o dispositivo mencionado, podem-se verificar as
características básicas dos serviços notariais e de registro. A primeira
estabelece a forma como são exercidos, qual seja em caráter privado, por
delegação do poder público. A segunda diz respeito ao seu caráter
remuneratório, que ocorre mediante a percepção de emolumentos pelos atos
praticados. A terceira refere-se à forma de ingresso na atividade, que é
mediante concurso público de provas e títulos.

Da análise das normas constitucionais citadas, infere-se, de forma
cristalina, que o legislador fez distinção absoluta entre os serviços da Justiça
de Paz e os notariais e de registro. Particularmente, quanto à retribuição
pecuniária, determinou que aquela fosse remunerada da mesma forma como
fez em relação a todos os demais detentores de mandatos eletivos; para
estes, estatuiu que lei federal estabeleceria normas gerais para a fixação dos
emolumentos relativos aos atos praticados.

Conclui-se, portanto, que a interpretação mais consentânea e razoável do
termo remunerada", constante no art. 98, II, da Carta Magna, e do art. 117
da Constituição Estadual, é a que entende que o vocábulo deve ser tomado
em seu sentido estrito.

Para não deixar mamem a dúvida quanto à hermenêutica adotada, vale
lembrar que a Proposta de Emenda à Constituição n° 41, de 1997, aprovada
no Senado Federal, em 20 tumo, apenas aguardando promulgação, em seu
art. 5°, altera o art. 39 da Carta Magna, acrescendo-lhe o seguinte § 40:

"Art. 5°- O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Art. 39 . ....................................
§ 40 - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de

Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão - remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedadõ o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prémio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no
art. 37, X e XI'.". (Grifo nosso.)

Dessarte, fica demonstrado que a remuneração dos Juizes de Paz, que
são detentores de mandato eletivo, não pode ocorrer por meio de percepção
de emolumentos, mas de remuneração fixa, a título de contraprestação
pecuniária pelo exercício de sua função, como se dá com todos os outros
cargos eletivos no País.

Visando, portanto, a corrigir a irregularidade apontada, apresentamos, ao
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final deste parecer, a Emenda n o 1.

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

1.551197 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Ait 19 - O Juiz de Paz perceberá subsidio fixado em parcela única, de

acordo com a lei.
§ 1 0 - O Tribunal de Justiça encaminhará o projeto de lei a que se refere o

"caput" deste artigo no prazo de 120 (cento e vinte) dias.".
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Leonidio Bouças, Presidente e relator - Antônio Júlio - Marcos Helênio -

José Militão - Sebastião Helvécio - lbrahim Jacob.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.581/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo estabelecer normas para a declaração de utilidade pública de
entidades, bem como dar outras providências.

Nos termos regimentais, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer concluindo pela jujidicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria e apresentou ao projeto a Emenda n° 1.

Dando continuidade à tramitação, cumpre a este órgão colegiado, agora,
examinar a matéria, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
De plano, constata-se que o projeto em análise tem o mérito de consolidar

a legislação que estabelece normas para a declaração de utilidade pública
de entidades; a um só tempo, revoga as Leis n°s 3.373, de 1965; 5.830, de
1971; 12.240, de 1996, e 6.141, de 1973, que dispõe sobre o registro de
entidades subvencionadas pelo Estado.

No entanto, observa-se que o alcance da proposta ultrapassa o aspecto
formal, já que ela contribui com inovações que se nos afiguram bastante
oportunas, uma vez constatada a ambigüidade de interpretação de certas
normas da lei em vigor e admitida a necessidade de se aperfeiçoarem
outras.

Quanto ao primeiro problema, esclarecemos que o art. 1 0 da Lei n° 3.373,
de 1215165, com a redação dada pela Lei n° 12.240, de 517196, vem
suscitando duplo entendimento quanto à existência ou não de vínculo entre a
concessão de subvenções sociais e a prévia outorga de título declaratório de
utilidade pública.

Com base no exame do art. 1 0 da proposição, constata-se que essa
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questão foi solucionada e, mais, foi ampliado o número das autoridades
públicas aptas ao fornecimento de declaração de cumprimento, por parte da
entidade, dos quesitos II, III e IV - enumerados no próprio artigo - para que
ela possa habilitar-se ao aludido titulo. Dessa forma, além do Juiz de Direito,
do Promotor de Justiça, do Juiz de Paz e do Delegado de Polícia, o Prefeito
Municipal e o Presidente da Câmara Municipal e, evidentemente, os
substitutos legais dos titulares de todos esses cargos tomam-se habilitados
para tanto. Entendemos que a inclusão de mais dois cargos, normalmente
ocupados por pessoas idôneas e competentes, somente trará benefícios à
sociedade.

Por outra parte, cumpre-nos esclarecer que o art. 20 do projeto constitui
mera transcrição do art. 4 0 da Lei n° 3.373, e sua permanência no texto se
nos afigura bastante oportuna, pois estabelece que nenhum favor do Estado
decorrerá do título de utilidade pública.

Já o art. 30 da proposição foi objeto de modificação introduzida mediante a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, que, para uso
adequado da terminologia técnico-jurídica, houve por bem substituir o
vocábulo "cassação" por 'revogação' e estabeleceu que qualquer cidadão ou
entidade poderá requerer a nulidade do ato declaratório de utilidade pública.

A revogação desse ato ocorrerá se a entidade deixar de atender a certos
requisitos e será feita por via de representação fundamentada, dirigida ao
Poder Legislativo, se o titulo tiver sido concedido por lei, ou ao Poder
Executivo, se o tiver sido por decreto. Essa alteração é justificada pelo
principio de paralelismo de formas, segundo o qual a revogação de uma
norma editada por lei só poderá ser feita por outra lei, o mesmo se aplicando
aos demais diplomas legais.

Por fim, convém notar que a emenda inova, com o § r, que,
oportunamente, permite à entidade cujo ato tiver sido revogado há, pelo
menos, dois anos contados da data revocatória, obter novo titulo.

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

1.581197 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.

Leonídio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ibrabim Jacob
Sebastião Helvécio - Ajalmar Silva - Marcos Helênio (voto contrário)
Antônio Andrade.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.594/98
Comissão de Administração Pública

Relatório
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Por meio da Mensagem n°251198, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o Projeto de Lei n° 1.594198, que dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Assuntos Municipais e dá outras providências.

Publicada em 1912198, a matéria foi distribuída às comissões competentes
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto.

A seguir, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização emitiu
parecer favorável à aprovação da matéria com a Emenda n° 1, que
apresentou.

Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, a proposição será
examinada por esta Comissão, com fundamento nos seguintes termos.

Fundamentação
Dando continuidade ao processo de racionalização da máquina

administrativa do Estado, que é a meta prioritária do Governo do Estado, o
projeto em epígrafe pretende reorganizar a Secretaria de Assuntos
Municipais e dar outras providências.

O objetivo principal do Estado é a promoção do bem comum e a satisfação
das necessidades coletivas. Para atingi-lo, toma-se indispensável a
modernização do aparelho burocrático, extinguindo-se órgãos e cargos
desnecessários para maior eficiência na execução dos serviços.

A proposição, ao definir a competência da Secretaria, dá ênfase â política
de desenvolvimento dos municípios, com o propósito de alcançar seu
desenvolvimento integrado.

Corroboramos o entendimento da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, que reconheceu o mérito da iniciativa proposta, "no sentido
de procurar soluções técnico-administrativas para o desempenho das
atividades do Poder Executivo em prol do desenvolvimento dos municípios
mineiros".

Conclusão
Somos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.594198 com a Emenda

n° 1, apresentada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Sala das Comissões 21 de maio de 1998.
Leonídio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator -Marcos Helénio -

Sebastião Helvécio - José Militão - lbrahim Jacob - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.632/98

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe revoga
dispositivo da Lei n° 12.734, de 31112197, e dá outras providências.
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projeto recebeu inicialmente

Justiça por sua juridicidade,

matéria no âmbito de sua

Fundamentação
O art. 20 da Lei n° 12.734, de 1997, que ora se pretende revogar alterou

dispositivos das Leis nos 12.040, de 28112/95, e 12.428, de 27112196, as
denominadas Leis Robin Hood 1 e II, que tratam da distribuição de parcela da
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

A revogação proposta visa a adequar a legislação estadual ao disposto no
art. 30 da Lei Complementar Federal n°63, de 1990, e no art. 158, parágrafo
único, inciso 1, da Constituição Federal.

Com isso, a partilha do ICMS para os novos municípios mineiros criados
pelas Leis n°5 12.030 e 12.050, ambas de 1995, obedecerá exclusivamente à
metodologia de apuração dos 314 do Valor Adicionado Fiscal - VAF - gerado
em seus respectivos territórios sem retenção que resulte em prejuízo para
esses municípios.

Importa esclarecer que o legislador estadual poderá dispor sobre o
montante de 114 do ICMS pertencente aos municípios na forma do inciso II
do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, mas não poderá
dispor sobre o montante de 314 que o ordenamento constitucional reservou
exclusivamente para o VAF, a teor do disposto no inciso 1 do parágrafo único
do citado art. 158.

Conclusão
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.632198, no 1 0 turno, conforme foi proposto
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauri Torres -

Sebastião Navarro Vieira - Gilmar Machado - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.645/98

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa a
alterar a Lei n° 12.735, de 30112/97, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada
inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria no âmbito de sua
competência.
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Fundamentação

A proposição pretende seja concedida isenção do IPVA para os veículos
automotores utilizados exclusivamente no transporte escolar, devidamente
registrados no órgão competente.

O art. 20 do projeto estabelece cláusula de vigência a partir de 1 011199, o
que possibilita que a lei do orçamento para o próximo ano possa considerar a
perda de receita resultante da isenção especifica concedida pela proposição
em tela.

Por outro lado, o projeto de lei em exame atende ao interesse público, pois
é sabido que o transporte escolar é gasto com educação que pesa no bolso
dos pais.

A medida proposta em muito contribuirá para a renovação da frota utilizada
no transporte escolar, aumentando a segurança, o conforto e a qualidade do
transporte dos alunos, evitando-se a utilização de veículos antigos e sem
condições adequadas para o transporte escolar. Por essa razão, o projeto
contém cláusula limitando a isenção do IPVA somente para os veículos
pertencentes a motoristas profissionais autônomos e devidamente
registrados no órgão competente.

São essas as razões que levam este relator a acolher a proposição.
Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.645198 no 1 0 turno, conforme foi proposto.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Paulo Piau - Mauri Torres.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.700/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar, no Prazo
de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no
Período dos Últimos Dez Anos, das Parcelas Referentes à Contribuição dos
Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em
Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n°9.380, de 18 de Dezembro de 1986,
e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a Irregularidades no
Gerenciamento do Instituto, Diagnosticadas pela Comissão Especial da
Assembléia Legislativa em Março do Corrente Ano (1997), o projeto de lei
em epígrafe dispõe sobre o Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CBI.

Publicada em 1714198, a proposição foi distribuída às comissões
competentes para receber parecer, nos termos do art. 186, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre os
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aspectos jurídico-constitucionais do projeto, que fundamentamos nos
seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo criar o Conselho de Beneficiários do IPSEMG

- CBI -, destinado a auxiliar o IPSEMG na fiscalização da execução da
política de prestação de serviços e benefícios da autarquia.

Nos termos do art. 20 do projeto, ao referido Conselho competirá a
fiscalização da execução da política de atendimento ao usuário e de
prestação de serviços, da política de concessão de benefícios e das
diretrizes para a formulação de convênios com municípios. insere-se
também no rol de competências do Conselho oferecer sugestões para a
melhoria do atendimento aos usuários, em postos próprios ou conveniados, e
para a otimização dos serviços prestados, direta ou indiretamente; e,
finalmente, recomendar a anulação ou a correção de atos contrários às
regras da boa administração, acionando, quando necessário, os órgãos
superiores competentes.

O Conselho que se pretende criar será composto de cinco representantes
dos servidores públicos estaduais, indicados por associações representativas
dos servidores no âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas. Os membros do Conselho não perceberão remuneração de
nenhuma espécie pelo desempenho de suas atividades.

A proposição em apreço visa a atender ao princípio da legalidade, que é
basilar no regime jurídico-administrativo e consiste na idéia de que a
administração pública só pode ser exercida na conformidade da lei e de que,
por conseqüência, a atividade de todos os seus agentes está condicionada à
completa obediência à lei.

No que conceme à iniciativa legislativa, a Constituição Estadual atribuiu ao
Governador do Estado a competência privativa para inaugurar o processo
legislativo em matéria dessa natureza. Por outro lado, a mesma Carta
estabelece que a sanção expressa ou tácita do Governador supre a iniciativa
do Poder Executivo no processo legislativo.

O projeto de lei em tela não acarretará aumento de despesa pública,
ressaltando-se que o suporte técnico para o funcionamento do Conselho será
fornecido pelo IPSEMG.

Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria. Todavia,
impõe-se a alteração de seu art. 1 0, uma vez que, conforme define o estatuto
dessa autarquia (art. 190, XI), compete a seu Conselho Diretor dispor sobre
os procedimentos de concessão, controle, fiscalização e acompanhamento
sistemático e contínuo de seus benefícios, serviços e atividades
administrativas. Assim, em face da autonomia da autarquia, apresentamos,
ao final, a Emenda n° 1, para não conflitar com as normas de seu estatuto.
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Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.700198 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art 10  seguinte redação:

- O Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CBl -, órgão auxiliar
inserido na estrutura do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG -, tem por finalidade cooperar com o Conselho
Diretor na fiscalização da execução da política de prestação de serviços e
benefícios da autarquia.".

Sala das Comissões, 20 de maio de 1996.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Marcos Helênio -

Antônio Genaro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.123/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa
a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de
Miradouro.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão apreciar novamente a matéria
no 20 turno, conforme prevêem as disposições regimentais.

Em anexo, segue a redação do vencido, por força do § 1 0 do art. 189 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela trata de reverter ao Município de Miradouro imóvel

doado ao Estado para que ali fosse construída unidade escolar. Como o
Estado não lhe deu a destinação prevista originalmente, o município houve
por bem reivindicá-lo para a construção de uma creche municipal, o que
satisfaz plenamente os interesses da comunidade.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa despesas
para o erário, não acarretando repercussão na lei orçamentária. Trata-se
apenas da mudança de imobilizado do Tesouro Estadual para outra esfera
de governo, não perdendo, assim, a qualidade de público o bem transferido.

Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à aprovação da matéria.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.123/97 na forma do vencido no 1 0 turno.
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Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauri Torres -

Sebastião Navarro - Gilmar Machado.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.123197

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Miradouro o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Miradouro imóvel situado nesse município, na Rua Santo António,
constituído de um terreno com área de 1.319,20m2 (mil trezentos e dezenove
vírgula vinte metros quadrados), registrado sob o n° 1.750, a fis. 296 do livro
3 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miradouro.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.543197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe altera o

art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 25111187, que dispõe sobre as licitações e os
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras
providências.

No 1 0 turno, foi a proposição aprovada na forma proposta, retomando,
agora, a esta Comissão para receber parecer, em obediência aos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição sob comento

vem suprir uma lacuna da Lei n° 9.444, de 25111187, e adequá-la à Lei
Federal no 8.666, de 2116193, que dispõe sobre normas gerais de licitação e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.	-

Acrescente-se, ainda, que o projeto em pauta abre a possibilidade de as
cooperativas participarem do processo licitatório em igualdade de condições
com as demais pessoas físicas e jurídicas capazes de contratar com o
Estado.

Objetivando aprimorar o projeto, apresentamos ao final deste parecer a
Emenda n°1, que visa a alterar o parágrafo único do art. 17 da Lei n°9.444,
de 25111187. Tal medida reveste-se de grande interesse para a
administração pública estadual, uma vez que objetiva adequar o
ordenamento mineiro à Constituição do Estado e ao Estatuto Federal de
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Licitações e Contratos - Lei n°8.666, de 1993. O dispositivo que se pretende
alterar tem-se mostrado prejudicial ao bom funcionamento da máquina
administrativa, já que toma moroso e burocrático o processamento das
doações de bens móveis realizadas pelo poder público.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 tumo, do Projeto de Lei

n° 1.543197 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Acrescente-se onde convier:
Art. .... - O parágrafo único do art. 17 da Lei n°9.444, de 25 de novembro

de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 17- ..........................................................................
Parágrafo único - A doação de bem móvel dependerá de avaliação prévia,

sendo permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social,
considerada a sua oportunidade e conveniência relativamente à escolha de
outra forma de alienação.'.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Mauri Torres - Paulo Piau.
PARECER SOBRE A EMENDA N°3, APRESENTADA NO 1 0 TURNO, AO

PROJETO DE LEI N° 1.394197
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.394197, da Comissão Parlamentar de Inquérito que

apurou denúncias envolvendo o sistema penitenciário de Minas Gerais, tem
por objetivo transferir da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a
Secretaria de Estado da Justiça a administração da Casa de Detenção Dutra
Ladeira, localizada no Município de Ribeirão das Neves; da Cadeia Pública
de Uberlândia e do Presídio Santa Terezinha, situado no Município de Juiz
de Fora.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto no 1 0 turno. Em virtude
de requerimentos do Deputado João Leite, aprovados em reunião plenária de
2519197, foi determinada a tramitação do projeto em regime de urgência,
bem como seu encaminhamento à Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, que opinou pela aprovação da proposição com a Emenda n°
1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou
pela aprovação do projeto com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e com a
Emenda n° 2, por ela apresentadas.
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Na fase de discussão no 1 0 turno, foi apresentada, em Plenário, a Emenda
n° 3, que vem a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 3, do Deputado Tarcísio Henriques, objetiva determinar que

as unidades penais de Divinópolis, Cataguases, Patos de Minas e Sete
Lagoas fiquem pertencendo à Secretaria de Estado da Justiça.

Conforme foi exaustivamente salientado durante a tramitação da
proposição, a Lei n° 11.404, de 1994, que contém normas de execução
penal, determina expressamente, em seu art. 170, que a Superintendência
de Organização Penitenciária Estadual, órgão integrante da estrutura da
Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar a aplicação da
Lei de Execução Penal e a custódia e a manutenção do sentenciado e do
preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade.

As unidades penais de Divinópolis, Cataguases, Patos de Minas e Sete
Lagoas, dessa forma, a exemplo dos outros estabelecimentos penais
relacionados no projeto, devem ser administradas pela Secretaria de Estado
da Justiça.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 3.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1995.
Leonídio Bouças, Presidente - Antônio Andrade, relator - Marcos Helênio -

Amaldo Penna - Ajalmar Silva - lbrahim Jacob - Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS  A 5 APRESENTADAS NO 10

TURNO AO PROJETO DE LEI N°1.544/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.544197 cria o

abono-permanência para o servidor público do Poder Executivo.
Publicada em 312197, a proposição foi distribuída à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade; à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua
aprovação com a Emenda n° 1, e à Comissão de Fiscalizaçãõ Financeira e
Orçamentária, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Administração Pública.

Durante a discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas as
Emendas n°s 2 a 5, sobre as quais compete a esta Comissão emitir seu
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Emenda n° 2, do Deputado Gilmar Machado, tem em vista introduzir na

proposição dispositivo determinando a não-incidência, sobre o abono-
permanência, de descontos referentes à contribuição previdênciária e à
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contribuição complementar para a aposentadoria. Tendo em vista o fato de
tal abono não se incorporar ao vencimento, mas constituir tão-somente
acréscimo pecuniário vinculado a uma circunstância particular do servidor,
qual seja a de permanecer na ativa ainda que conte tempo para requerer
aposentadoria com proventos integrais, somos pela aprovação da Emenda
n°2.

A Emenda n° 3, também do Deputado Gilmar Machado, pretende aditar à
proposição artigo determinando que os proventos dos servidores que
optarem pela percepção do abono serão calculados com base na legislação
vigente à época em que cumpriram os requisitos para obter a aposentadoria
integral. Tal dispositivo pretende tranqüilizar os servidores que tenham
receio de vir a sofrer redução do valor dos proventos em virtude de
modificações legislativas posteriores. Somos pela aprovação dessa emenda.

A Emenda n° 4, do Deputado José Bonifácio, visa a estender o abono-
permanência ao servidor da administração direta dos demais Poderes do
Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Considerando que a
instituição do abono-permanência objetiva manter a qualidade dos serviços
públicos conjugada com a redução de gastos com pessoal, entendemos ser
de bom alvitre alargar o conteúdo da norma que o institui, de forma a que
seja aplicável também aos demais Poderes do Estado, ao Tribunal de
Contas e ao Ministério Público. Contudo, nos termos em que foi redigida a
Emenda n° 4, o abono-permanência não seria extensível às autarquias e às
fundações públicas, o que não nos parece razoável. Entendemos que
também no âmbito dessas entidades deve ser instituída tal vantagem
pessoal, razão por que formulamos a Subemenda n° 1 à Emenda n°4, a qual
possui redação que abrange as autarquias e as fundações públicas.

Correlata à Emenda n° 4 e também do Deputado José Bonifácio, temos a
Emenda n° 5, que visa a alterar a redação do art. 2 0 da proposição, o qual
remete a regulamentação da matéria à Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, com posterior aprovação pelo Governador mediante decreto.
A emenda propõe que a regulamentação da matéria se dê no âmbito de cada
Poder, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Como cada um desses
órgãos teria competência para instituir o abono-permanência, parece-nos
razoável que cada qual possa regulamentar a instituição dessa vantagem
pessoal, razão por que somos pela aprovação da emenda.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação das Emendas n°s 2, 3 e 5 e da

Subemenda n° 1 à Emenda n°4, a seguir redigida.
SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°4

Dê-se ao caput" do art. 1° a seguinte redação:
'Au. 1 0 - Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado, do
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Tribunal de Contas e do Ministério Público, bem como das autarquias e das
fundações públicas, que completar o tempo para aposentadoria voluntária
integral poderá ser concedido, a critério da administração e desde que o
servidor não requeira sua passagem para a inatividade, o abono-
permanência, correspondente a 20% (vinte por cento) mensais incidentes
sobre a remuneração, salvo trintenário, a contar do primeiro dia subseqüente
ao período aquisitivo da aposentadoria.".

Sala das Comissões, 20 de maio de 1998.
Leonídio Bouças, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Marcos

Helênio - Ajalmar Silva - lbraliim Jacob - Arnaldo Feriria - Antônio Andrade.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.414/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em epígrafe,
publicado em 20111197, solicita seja encaminhado ao Secretário da Fazenda
:pedido de informações acerca do pagamento das Antecipações de Receitas
Orçamentárias - AROs - I a fim de que se esclareçam eventuais atrasos no
seu adimplemento.

Fundamentação
As Antecipações de Receitas Orçamentárias - AROs - são dívidas

provenientes de operações de crédito de curto prazo, por antecipação de
receita orçamentária, e faziam parte da divida flutuante do Estado, sendo
classificadas, até 1996, como "Débitos de Tesouraria". A dívida pública
estadual compõe-se de Dívida Flutuante e Dividas Fundadas Interna e
Extema.

Dívida Flutuante são os compromissos exigíveis em curto prazo e cujo
pagamento independe de autorização orçamentária.

Dividas Fundadas Interna e Externa são os compromissos de exigibilidade
superior a 12 meses, contraídos para acudir desequilíbrio orçamentário ou
financiar obras e serviços públicos. São representados por títulos e contratos
cuja liquidação se dá em exercícios financeiros subseqüentes Q são incluídos
no orçamento anual.	 -

Por decisão do Conselho Monetário Nacional - CMN n°162/95 - e por meio
da Resolução n° 2.236, de 3111196, do Banco Central, alterada pela
Resolução n° 2.316, de 2519196 (em anexo), ficou transformada a divida das
AROs em dívida fundada, zerando-se a conta "Débitos de Tesouraria",
constante no Demonstrativo da Dívida Flutuante do Estado. Esse mecanismo
ocorreu devido à concessão de empréstimos federais para renegociação de
obrigações dos Estados junto à União.

A justificativa para tal medida é que as operações com as AROs se davam,
muitas vezes, a taxas de juros elevadas, o que agravava a situação
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financeira dos Estados. Em vista disso, a referida transformação, em caráter
excepcional, ficou subordinada às seguintes condições: que auxilie o
saneamento financeiro e o ajuste fiscal dos Estados elegíveis e que destine,
obrigatoriamente, os recursos decorrentes do empréstimo à quitação das
operações com as AROs existentes.

Assim, no quadro a seguir, vemos a transformação das Operações com
AROs em Dívida Fundada, ocorrida no Estado a partir de outubro de 1996, e
o saldo desta última hoje.

Transformação das Operações com AROs em Dívida Fundada
Mês Operaçã Operaç Liquidaç

es com ões ão com
AROs dívida recursos
em R$ fundada próprios

119 188.900. 188.900
- 000,00 .000,0C
vi 71.172.1 71.172.

75,75 175,75
z.I 67.354.5 67.192.

52,68 170,24
tal 327.426. 327.264
- 728,43 .345,99
tido	-	188.165
•ve	.475,49
r
/10

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda
Em face dessas informações e devido à conversão da dívida de AROs em

Dívida Fundada, conforme as normas federais, ficam prejudicadas as razões
do requerimento em comento.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição do Requerimento n° 2-4 14197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.476198

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento do Deputado
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Durval Angelo, pede "seja encaminhado ofício ao Tribunal de Justiça,
solicitando esclarecimento sobre a decisão do Juiz do fórum da cidade de
Juiz de Fora, que determinou a invasão do Sindicato dos Rodoviários e a
entrega dos bens a junta governativa".

Publicada em 513198, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c" , do Regimento Interno.

Fundamentação
Os esclarecimentos acerca dos quais o parlamentar solicita informações

versa sobre decisão do magistrado de Juiz de Fora, que teria ocasionado a
invasão do Sindicato dos Rodoviários e a entrega dos bens a junta
govemativa, conforme relata o requerimento.

Por questionar decisão do Judiciário, entendemos que a proposição
ultrapassa a competência deste Legislativo. Aquele é um Poder
independente e autônomo, sendo sua missão aplicar contenciosamente a lei
a casos particulares para garantir a inviolabilidade dos direitos individuais.
Concorre, portanto, para a harmonia e o equilíbrio da sociedade.

Assim entendido, julgamos que decisões oriundas do Judiciário não
podem, em principio, ferir direitos, como sugere o conteúdo da proposição
em análise.

Com o propósito de tomar o assunto mais claro, reportamos-nos ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal, que dispõe serem públicos todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, e fundamentadas todas as
decisões, e a Giusppe Bettiol, em "Instituições do Direito e Processo Penal",
p. 305, que afirma que "a exigência de fundamentação é um obstáculo à
arbitrariedade", sendo, portanto, "mais urna das garantias predispostas pelo
Estado de Direito como tutela das liberdades individuais".

Isso posto, sentimo-nos forçados a acreditar que a suposta sentença
judicial foi exarada tendo por base esses princípios. Em contrapartida, para
questioná-la, dever-se-iam apresentar fatos e sólida fundamentação, o que
não ocorreu.

Conclusão	 -
Por essa razão, opinamos pela rejeição do Requerimento n02.476198.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Francisco

Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria
Olívïa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.477/98
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio de requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicita-se

ao Auditor-Geral do Estado o encaminhamento a esta Comissão dos
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resultados da investigação sobre as mortes ocorridas em 3110197, no Centro
de Integração do Adolescente, no Município de Sete Lagoas.

Publicada em 513198, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 234 e 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise está em consonância com o ar!. 54, § 2 0, da

Carta Estadual, que autoriza a Mesa da Assembléia a pedir informações a
Secretário de Estado; e com o ar!. 73 da mesma Carta, que confere à
Assembléia Legislativa o direito de exercer o controle externo dos atos das
unidades administrativas dos Poderes do Estado, inclusive da administração
indireta. A matéria está sujeita a apreciação do Plenário, conforme comando
doar!. 233, XII, do Regimento Interno.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa Legislativa, representada
pelos Deputados João Leite, Ivair Nogueira e João Batista de Oliveira, em
novembro de 1997, mediante requerimento apresentado pelo Deputado João
Leite, realizou uma visita ao Centro de Integração do Adolescente - CIA -,
estabelecimento de intemação de adolescentes infratores, que se encontram
sob a guarda da Secretaria da Justiça. O objetivo da visita era verificar as
condições de funcionamento dessa instituição, sediada no Município de Sete
Lagoas, tendo em vista os graves acontecimentos ali verificados em 3 de
outubro passado, quando um incêndio ocorrido na cela n°5 do Pavilhão C da
ala fechada vitimou 5 menores internados no local. O acidente aconteceu por
volta de 1 hora da madrugada, e, segundo denúncias veiculadas na
imprensa, os jovens morreram porque o estabelecimento estava sem água, e
os extintores, descarregados. Durante a visita, a Comissão vistoriou a cela
onde ocorreu o incêndio e entrevistou a diretoria e os funcionários do
estabelecimento.

O pedido de informações está dirigido à Auditoria-Geral do Estado, órgão
indicado pelo Governador do Estado para a apuração dos referidos fatos.
Responsável pela auditoria de gestão da ação governamental, conforme
determina o ar!. 2 0 , 1 e II, do Decreto n° 36.825, de 2814195, esse órgão tem
como competências:	 -

- analisar os atos de gestão do Governo, para verificar-lhes a
congruência com a política estabelecida e a lei, e sobre eles opinar;

II - zelar no sentido de que a atividade da Administração Pública se
desenvolva segundo os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e razoabilidade".

A solicitação tem, dessa forma, o objetivo de informar à Comissão de
Direitos Humanos os resultados da apuração levada a efeito pela Auditoria-
Geral do Estado, o que permitirá o devido acompanhamento exigido pela
matéria, de especial relevância para a segurança dos adolescentes que se
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encontram internados sob a guarda da Secretaria da Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.477198

como redigido.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.499/98
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, vem à Mesa para receber

parecer, nos termos do art. 79, Viii, "c", do Regimento interno, o
requerimento em epígrafe, publicado em 1313198.

Objetiva o parlamentar, com esse instrumento, seja enviado ofício ao
Secretário da Casa Civil e Comunicação Social solicitando informações
escritas acerca do montante de recursos despendidos com publicidade pelo
Governo do Estado, especificamente com relação a cada um dos órgãos da
administração direta e indireta e, especialmente, aos gastos publicitários com
o PROSAM.

Fundamentação
A Constituição Estadual estabelece, no art. 62, XXXI, a competência

privativa deste Legislativo para fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.

E o seu art. 54, § 20 , estabelece que a Mesa da Assembléia poderá
encaminhara Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação

z
	falsa importam crime de responsabilidade.
o Com respeito às informações ora solicitadas, sabemos que a Secretaria da

Casa Civil e Comunicação Social, devido à sua missão institucional, traz em
seu orçamento a rubrica "divulgação governamental", que representa os
gastos com publicidade do governo. Entretanto, as especificações ora
requeridas pelo parlamentar com relação a cada um dos órgãos da

E
	administração direta e indireta e, especialmente, ao PROSAM, São

informações importantes que não estão discriminadas com o detalhamento
o,	pretendido pelo Deputado para que este parlamento possa exercer a função

que constitucionalmente lhe foi atribuída.
.4
	 Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
2.499/98.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
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Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.503198
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, vem â Mesa o requerimento

em epígrafe, publicado em 1313198, para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Por seu intermédio, são solicitadas ao Chefe da Defensoria Pública de
Minas Gerais informações sobre a situação de todos os processos
acompanhados pelo Defensor que atende às cadeias dos Municípios de
Itanhomi, Araguari e Matias Barbosa e sobre a rotina de trabalho dos
defensores que atendem às cadeias dos dois primeiros municipois, contra os
quais foram feitas reclamações de não-comparecimento ao local e de
morosidade no trabalho.

Fundamentação
O requerimento em exame encontra-se corretamente formulado à luz do

disposto no art. 54, § 30, da Constituição do Estado, que prevê o
encaminhamento de pedido de informações a autoridades estaduais por
intermédio da Mesa da Assembléia. Tal espécie de proposição é um dos
instrumentos de que se serve o Poder Legislativo para o exercício da
competência de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, de que
cogita o art. 62, XXXI, do mencionado Diploma.

No que tange ao mérito, consideramos, primeiramente, que as indagações
feitas pela Comissão, na pessoa do seu Presidente, originam-se da
crescente dificuldade do Estado em prover a assistência judiciária aos
necessitados e que elas se nos afiguram consentâneas com interesse
público, por dizerem respeito à melhoria do aparelhamento relacionado à
prestação de serviços públicos.

Consideramos, por outro lado, que as informações solicitadas por
intermédio do Chefe da Defensoria Pública de Minas Gerais constituirão
valioso auxilio para que esta Casa exerça, em plenitude e com
responsabilidade, a fiscalização sobre os atos do Executivo reclamada pela
sociedade.

Por tais razões, consideramos que o requerimento em análise é
conveniente e oportuno.

Entretanto, apresentaremos emenda à proposição com vistas ao seu
aperfeiçoamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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2.503198 nos termos originais.

EMENDA N° 1
No requerimento, substitua-se a expressão "Chefe da Defensoria Pública",

por "Procurador-Chefe da Defensoria Pública".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Diizon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.526/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o requerimento em
apreço requer sejam solicitadas informações detalhadas ao Secretário da
Saúde sobre os recursos recebidos do Ministério da Saúde (REFORSUS) e o
valor repassado aos municípios.

Publicada em 2813198, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do ai. 79, VIII, "c" , do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa deste

Poder, por força do disposto no ai. 62, XXXI, da Carta mineira, que
transcrevemos a seguir:

"Ai. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta.".

No que conceme ao mérito, entendemos que a proposição se caracteriza
como de interesse público, tendo em vista que os dados solicitados por seu
intermédio constituirão subsidio para o exercício da ação de fiscalização e
controle de que o Poder Legislativo é constitucionalmente incumbido.

Entendemos necessária a apresentação de emenda, no entanto, com a
finalidade de aperfeiçoamento da proposição sob o aspecto da técnica
legislativa.

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

2.526198 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N°1

Suprima-se do texto o seguinte: "Or. José Rafael Guerra Pinto Coelho,
DD." e "assunto amplamente divulgado pela imprensa, embora muitos
desses municípios ainda não tenham recebido o REFORSUS".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Dilzon Meio -

Maria Olivia - Geraldo Rezende.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.530/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, vem à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento em epígrafe, publicado em 2813198.

Por seu intermédio, solicita-se seja encaminhado à Corregedoria de Polícia
Civil do Estado pedido de informações sobre o andamento do inquérito
policial contra os policiais civis Ronaldo de Oliveira Santos, Vanderilson C.
Lima, Gilcimar Martins Femandes, Francisco Pereira Lemos e Ivan Célio de
Oliveira, todos lotados na Delegacia de Policia de Timóteo.

Fundamentação
Ronaldo de Oliveira Santos, Vanderilson C. Lima, Gilcimar Martins

Femandes, Francisco Pereira Lemos e Ivan Célio de Oliveira, em vista de
procedimento administrativo requerido pelo detento Renato Leône Soares,
estavam sendo investigados por atos supostamente praticados contra o
denunciante. Verificada a procedência dessas informações, foi promovida,
por meio de denúncia feita pelo Ministério Público, a Ação Penal n° 2.326197
contra os referidos policias, por crimes previstos nas Leis n°s 9.455, de 1997,
e 4.898, de 1955.

O requerimento em análise tem por escopo fazer com que a referida
Comissão tenha acesso às informações sobre o andamento do inquérito
policial em que figuram como autores as pessoas já nomeadas.

Verifica-se, no caso em questão, já ter sido promovida a instauração da
ação penal pelo Ministério Público. Entendemos, assim, que já houve o
encerramento das ações investigatórias que compõem o referido inquérito.

Consideramos, portanto, que a formulação do pedido perdeu seu objeto,
uma vez que, instaurada a ação penal, os fatos já devem ter sido
consolidados no procedimento administrativo a que se fez alusão e já devem
estar sendo objeto de apreciação pelo Poder Judiciário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 2.530198.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco

Ramalho - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.531/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, vem à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento em epígrafe, publicado em 2813198.
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Por seu intermédio, solicita-se seja encaminhado à Delegacia de Polícia

Civil da Comarca de Timóteo pedido de informações sobre o andamento do
inquérito policial contra os policiais civis Ronaldo de Oliveira Santos,
Vanderilson C. Lima, Gilcimar Martins Femandes, Francisco Pereira Lemos
e Ivan Célio de Oliveira, todos lotados na Delegacia de Polícia de Timóteo.

Fundamentação
Ronaldo de Oliveira Santos, Vanderilson C. Lima, Gilcimar Martins

Femandes, Francisco Pereira Lemos e Ivan Célio de Oliveira, em razão de
procedimento administrativo requerido pelo detento Renato Leône Soares,
estavam sendo investigados por atos supostamente praticados contra o
denunciante. Posteriormente, verificada a procedência dessas informações,
foi promovida, por meio de denúncia feita pelo Ministério Público, a Ação
Penal n° 2.326197 contra os referidos policiais, por crimes previstos nas Leis
n

o
s 9.455, de 1997, e 4.895, de 1965.
O requerimento em análise tem por escopo o acesso às informações sobre

o andamento do inquérito policial em que figuram como autores as pessoas
já nomeadas.

Há de se considerar, primeiramente, que quaisquer informações referentes
a inquérito policial instaurado contra policiais civis devem ser solicitadas à
Corregedoria de Polícia Civil do Estado e não às delegacias de polícia.

Além do mais, verifica-se, no caso em questão, que já ocorreu o término
do inquérito, com a conseqüente instauração de ação penal promovida pelo
Ministério Público.

Pelas razões expostas, consideramos inócuo formular o pedido em exame,
uma vez que não há mais inquérito policial contra os denunciados, além de
não ser de competência da Delegacia de Policia Civil da Comarca de
Timóteo prestar informações sobre tal assunto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°2.531/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1995.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon MeIo - Maria
Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.542198
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, vem à Mesa para receber

parecer o Requerimento n° 2.542198, publicado em 414198, que objetiva
sejam formuladas ao Secretário de Estado da Educação as seguintes
indagações:

1 - se já foi instituído, no âmbito estadual, conselho para fiscalizar os
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registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados,
relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do Fundo a que se
refere o art. 1 0 da Lei n°9.424, de 24112196;

2-os nomes dos integrantes do conselho mencionado no item 1;
3 - o endereço para o qual deverão ser remetidas as correspondências que

serão encaminhadas ao conselho;
4 - no caso de no município não haver agência bancária, as providências

que foram tomadas para os recursos chegarem ao seu destino, ou seja, à
escola com o contingente já calculado de alunos efetivamente matriculados;

5 - se, nos meses de janeiro e fevereiro, o Governo do Estado fez, para os
municípios, as transferências referentes aos impostos que arrecada;

6 - a periodicidade com que o Estado está transferindo os recursos da
arrecadação do ICMS pertencentes ao Fundo para as suas próprias escotas
e para as escolas municipalizadas;

7 - as medidas que foram tomadas para possibilitar que a sociedade tenha
condições de acompanhar, com transparência, as operações necessárias à
efetiva operacionalização dos recursos do Fundo;

Fundamentação
Fundamenta-se o pedido na competência privativa da Assembléia

Legislativa para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, conforme
dispõe o inciso XXXI do ai. 62 da Constituição do Estado. O § 2 0 do seu art.
54, por sua vez, estabelece que a Mesa da Assembléia poderá encaminhar a
Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa
importam crime de responsabilidade.

A matéria em exame se caracteriza como de interesse público, tendo em
vista ser direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada
de atos, fatos e omissões do poder público. E, como representante do povo,
eleito na forma da lei, é de fundamental importância que o parlamentar
possa inteirar-se do cumprimento da Lei n° 9.424, de 24112196, que dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Fundamental e de
Valorização do Magistério, conforme o previsto no art. 6 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, que
visa a eliminar o analfabetismo e a universalizar o ensino fundamental.

Conclusão
Em virtude das razões expostas, somos pela aprovação do Requerimento

n° 2.542198 como apresentado.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N° 2.545198
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Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o requerimento em análise

tem por finalidade solicitar ao Secretário da Segurança Pública
esclarecimentos, com a devida fundamentação legal, sobre os motivos que o
levaram a impedir o acesso da "Human Rights Watch", na pessoa do Sr.
James Cavallaro, da Pastoral Carcerária e do Conselho Estadual dos
Direitos Humanos, à Delegacia de Furtos e Roubos em 1313196.

Publicada em 414198, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62, XXXI, confere a este Legislativo

competência privativa para exercer o controle e a fiscalização sobre os atos
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

O § 20 do ad. 54 da Carta mineira estabelece que a Mesa da Assembléia
poderá encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, e a
recusa, ou não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.

Analisada sob o enfoque do mérito, a proposição reveste-se de interesse
público, pois a "Human Rights Watch" é uma das maiores organizações não
governamentais de direitos humanos do mundo, e seu representante, ao
empreender a visita mencionada, estava acompanhado de representantes de
entidades do Estado, interessadas em apresentar soluções para resolver a
grave situação dos presidiários da referida Delegacia.

Finalmente, diremos que esta Casa, e particularmente a Comissão de
Direitos Humanos, tem o dever de tomar conhecimento sobre a situação em
que vivem os presidiários, cuja integridade física e moral está assegurada no
inciso XLIX do art. 5 0 da Constituição Federal.

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

2.545198 na forma proposta.	 -
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.547/98

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio do Requerimento n° 2.547198,
solicita seja encaminhado ao Secretário da Justiça pedido de informações,
com a devida fundamentação legal, sobre os motivos que o levaram a proibir
o acesso da Human Rights Watch, na pessoa do Sr. James Cavallaro; da
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Pastoral Carcerária, do Conselho Estadual dos Direitos Humanos e do
Deputado Durval Angelo, representando essa Comissão, na Penitenciária
Nelson Hungria, em 1513196.

Publicada em 414198, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa deste

Poder, por força do art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, In verbis":
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

)OO(i - tiscaiizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta.".

O requerimento submete-se, ainda, ao comando do § 20 do art. 54 da Carta
Estadual, a seguir transcrito:

"Art. 54- .............................
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

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

Analisada a proposição sob o aspecto do mérito, podemos afirmar que eia
se reveste de interesse público, dado que as entidades mencionadas, que se
mobilizam diante da falência do sistema penitenciária nacional, em especial
o de Minas Gerais, terão condições, a partir do conhecimento 9n loco" de
cada caso, de apresentar soluções que permitirão aos govemantes tomar
medidas para resolver os problemas detectados.

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

2.547198 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.555198

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, vem à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento em epígrafe, publicado em 1614198.

Por seu intermédio, solicita-se seja formulado ao Juiz da Vara de
Execução Penal da Comarca de Teófilo Otôni pedido de informações sobre a
situação penal do detento Sebastião Irmo Gonçalves - matrícula n° 1.097,
processo n° 2.435 -, que cumpre pena na Penitenciária de Teófilo Otôni.
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Fundamentação

Sebastião Irmo Gonçalves encontra-se preso desde 11112194, cumprindo
pena privativa de liberdade, em decorrência de sentença condenatótia
baseada no crime descrito no art. 214 do Código Penal Brasileiro.

O pedido de informações solicitado pelo Deputado João Leite, em nome da
referida Comissão, ao Juiz da Vara de Execução Penal da Comarca de
Teófilo Otôni tem por escopo pedir a revisão do processo n° 2.435,
mencionado no relatório.

No nosso entendimento, a sentença pode ser justa ou injusta, mas, se já
ocorreu o trânsito em julgado, ou seja, se contra ela já não cabe recurso,
deve ser respeitada como depositária da verdade. E relevante mencionar
que, no processo penal, ocorre uma exceção baseada na finalidade de se
repararem injustiças ou erros judiciários, que é a prerrogativa concedida ao
condenado de requerer, a qualquer tempo, aos Tribunais a revisão de
processo já findo. No entanto, essa revisão, referida nos arts. 621 e
seguintes do aludido Código, deve ser requerida pelo próprio condenado ou
por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do apenado, pelo
cônjuge, por ascendente, descendente ou irmão.

Pelas razões expostas, consideramos que não é de competência da
Assembléia formular o pedido em exame, uma vez que cabe exclusivamente
ao interessado fazê-lo, representado ou não por procurador legalmente
habilitado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°2.555/98.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.122/97

Comissão de Redação
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.122197, do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o
Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Miradouro,
foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.122/97
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de

Miradouro.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Miradouro imóvel constituído de terreno com área de 400m2 (quatrocentos
metros quadrados), situado no lugar denominado Fazenda Vargem Alegre,
no perímetro urbano da sede do referido município, registrado sob o n°
3.561, a fis. 243 do livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Miradouro, conforme o 3 0 translado da escritura pública de doação,
lavrado à fis. 189-v e 191-v do livro 10, no Cartório do 1 0 Oficio da referida
Comarca.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à
construção de prédio para instalação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 20 - O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do Estado
se, no prazo de 3 (três) anos contados da data de lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único
do art. 10.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.239197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.239197, do Deputado José Militão, que dá nova

redação ao inciso 1 do art. 69 da Lei n°7.109, de 13110/77, a qual contém o
Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.239197	-
Dá nova redação ao inciso 1 do art. 69 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de

1977, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso 1 do art. 69 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 69 - .............................................
- quando se tratar de funcionário não estável, excetuadas as hipóteses de

mudança de lotação e remoção;".
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.469/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.469197, do Deputado Péricles Ferreira, que altera a

Lei n° 11.658, de 2/12194, a qual dispõe sobre a carreira de Administrador
Público no Poder Executivo, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido
no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.469197
Altera a Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a

carreira de Administrador Público no Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 10 da Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de 1994, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 10 - ................................................................
Parágrafo único - A concessão da bolsa de estudo prevista no "caput"

deste artigo não impede que o aluno beneficiário receba remuneração pelo
cumprimento de estágio extracurricular, permitido nos períodos do curso em
que não for exigido estágio curricular.".

Art. 20 - O parágrafo único do art. 12 da Lei n° 11.658, de 2 de dezembro
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.12- .............................................................
Parág rafo único - Os cargos criados neste artigo terão vencimento

correspondente ao do cargo de Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades
de Ciência e Tecnologia e serão codificados em resolução da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.601/98
Comissão de Redação

Relatório
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O Projeto de Lei n° 1.601198, do Deputado Durval Angelo, que declara de

utilidade pública a Sociedade Beneficente Hospital São Sebastião de
Inhapim - SOBEHI -, com sede no Município de lnhapim, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n o 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.601/98
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Hospital São

Sebastião de Inhapim - SOBEHI -, com sede no Município de Inhapim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente

Hospital São Sebastião de Inhapim - SOBEHI -, com sede no Município de
Inhapim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AlIton Vilela, relator - Arnaldo Feriria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 2115198, as seguintes comunicações:
Do Deputado José Militão (2), informando o falecimento dos Srs. Francisco

SaIles Amaral, ocorrido em 2015198, em Bento, e Valdir Eustáquio dos
Santos, ocorrido em 2115198, em Betim. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, informando o falecimento da Sra. Ana
Quintanilha, ocorrido em 12/5195, em São Domingos das Dores. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Schettino (2), informando o falecimento dos Srs.
Cailos Alberto Duarte, ocorrido em 1715198, e Wellington Luiz Severino Leão,
ocorrido em 915198, ambos nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 85a REUNIÃO ESPECIAL, EM 1815198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Marcelo Gonçalves -
Palavras do Sr. Dirceu Lopes Mendes - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Amaldo Canarinho - Bilac Pinto - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Jorge Hannas - Olinto Godinho - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 201h15min, 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.

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 5a-Secretária, nas funções de 20-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Tarcísio Henriques.
e Aílton Vilela para, em comissão, conduzirem ao Plenário o homenageado,
as autoridades e os 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. Carlaile Pedrosa, Secretário de Esportes e representante do
Governador do Estado; Dirceu Lopes Mendes, nosso homenageado; João
Ferraz, ex-Presidente da Assembléia Legislativa e Conselheiro do Cruzeiro
Esporte Clube; Carmine Furletti, ex-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, e
Deputado Marcelo Gonçalves, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência deseja manifestar, na abertura da reunião desta noite, o
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sentimento de profundo pesar pela morte do casal Marcílio e Rachei
Gonçalves, ocorrida em circunstâncias trágicas, que são do conhecimento
geral, na madrugada do último sábado.

Transmite também, em nome desta Casa, o sentimento de solidariedade
aos seus familiares, assinalando o exemplo de dignidade e grandeza que
enaltece a trajetória das famílias Costa e Gonçalves.

A frente da empresa jornalística Diário do Comércio, sucedendo ao seu
sogro, o inesquecível José Costa, no cargo de Diretor-Presidente do jornal, o
Dr. Marcilio Gonçalves deixa um legado de grandes realizações como ser
humano e corno empresário consciente da função social da livre empresa.

Extemamos, pois, esse sentir solidário do Legislativo mineiro, expressando
a comoção que todos sentimos com o infausto acontecimento.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Sr. Dirceu

Lopes Mendes, ex-atleta do Cruzeiro Esporte Clube e da seleção brasileira
de futebol.

Execução do Hino Nacional
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras cio Deputado Marcelo Gonçalves
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves, autor

do requerimento que suscitou a realização desta homenagem.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa, Deputado Romeu Queiroz; Exmo. Sr. Carlaile Pedrosa,
Secretário de Esportes e representante do Governador do Estado; Exmo. Sr.
Dirceu Lopes Mendes, nosso homenageado; Exmo. Sr. João Ferraz, ex-
Presidente da Assembléia Legislativa; Exmo. Sr. Carmine Furletti, ex-
Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; senhoras e senhores, quero iniciar o
meu discurso falando um pouco sobre o cidadão Dirceu Lopes, meu
centenário e particular amigo.

Filho de Tito Lopes Mendes, que faleceu em março de 1954, e de Maria
Félix Mendes, Dirceu faz parte de numerosa família de oito irmãs e três
irmãos, sendo destes o mais velho. Como quase todas as famílias do
interior, são unidos por fortes laços de amizade e bem-querer e foram
grandes incentivadores de sua carreira, certamente, os mais fervorosos
torcedores do nosso Dirceu Lopes.

Com 27 anos e no auge da carreira, casou-se com Cecilia, uma moça
também de Pedro Leopoldo, com quem vive há 24 anos unia feliz união e
tem 4 filhos: Juliana, de 22 anos; Gustavo, de 20; Vinícius, de 15, e
Emerson, de 15 anos.

Pai excelente e brincalhão, é também um marido sempre dedicado e
presente, e quando viaja, como, por exemplo, para a cidade de Conselheiro
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Lafaiete, onde também dedica-se a unia escola de futebol, a casa fica mais
silenciosa, e até a pequena Lorena, a neta de apenas 4 meses, sente sua
falta.

Tão admirável na vida pessoal quanto na vida profissional, não poderia
haver momento mais oportuno para se prestar homenagem ao grande
craque Dirceu Lopes do que este, em que vivemos a efervecência da Copa
do Mundo. Daqui a alguns dias, para alegria de milhões de fâs do futebol, a
bola começará a rolar nos campos da França, num dos maiores eventos
esportivos deste final de século.

Fico imaginando o palpitar do coração do nosso homenageado, agora do
lado de cá, fora dos gramados, como nós outros. Ele, que outrora fazia vibrar
o torcedor mineiro, com seus passes precisos de meia-armador, infemizando
a vida dos adversários com seu estilo de jogar.

O Dirceu está agora entre nós para receber esta justa homenagem, que,
sem dúvida, ele merece pelo muito que fez pelo esporte neste Estado. Pelo
exemplo que deu como atleta, pelo senso de responsabilidade que deixou
como ídolo e, sobretudo, pela retidão de caráter e pela dedicação com que
sempre se portou na vida profissional.

Dirceu Lopes brilhou num esporte que, embora tenha nascido na Inglaterra
no século passado, é a paixão nacional. Com efeito, importado para a nossa
terra, esse esporte foi-se acercando de nossos morros e de nossas várzeas
e, num processo de rápida assimilação, popularizou-se, dominando hoje o
nosso Pais, de ponta a ponta, na preferencia da população.

Contudo, em que pese a sua origem inglesa, pode-se dizer que o futebol é
a expressão autêntica do nosso povo, do seu jeito alegre de ser, das suas
gingas malandras para driblar as dificuldades de cada dia, da criatividade de
lances desconcertantes e, sobretudo, do espírito coletivo e solidário de nossa
gente.

Senhoras e senhores, foi nos estádios superlotados de torcedores, esse
cenário de encantamento, que brilhou Dirceu Lopes Mendes, nosso
conterrâneo e particular amigo, príncipe do futebol de Minas Gerais e do
Brasil, que reinou ao lado de Pelé e de outros craques de ouro de uma época
inesquecível.

Nascido em Pedro Leopoldo, o nosso homenageado, aos 16 anos, já
sagrava-se campeão juvenil pelo Cruzeiro Esporte Clube, time em que se
fez e que o projetou, com a conquista de sucessivos títulos regionais,
nacionais e internacionais. Juntamente com Tostão, Piaza, Raul, Natal e
outros craques cruzeirenses, Dirceu Lopes integrou uma equipe memorável,
que conquistou praticamente todos os títulos existentes em Minas entre
1965, quando o time do Barro Preto sagrou-se como 1° Campeão do
Mineirão, e 1975, ano em que, pela segunda vez, esse escrete de ouro
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conquistava o tetracampeonato mineiro.

Também gloriosas foram as campanhas que ultrapassaram as fronteiras do
Estado, em que esse craque mineiro foi, por diversas vezes, campeão de
torneios internacionais disputados pelo seu clube, inclusive Vice-Campeão
Mundial no ano de 1976.

Profissional dedicado e atleta exemplar, o nosso homenageado foi eleito
várias vezes craque do ano e melhor meia-armador do Troféu Guará, em
nível nacional, por dois anos seguidos, 1970 e 1971. A revista "Placar o
distinguiu com a "Bola de Prata", como o melhor meia-armador do Brasil.
Como se vê, é mais do que justa esta homenagem que ora prestamos a
Dirceu Lopes, desportista que soube como poucos honrar o nome de Minas,
projetando o valor da gente deste Estado nos cenários nacional e mundial.
Com ele, o nosso futebol se elevou e conquistou troféus inéditos, sendo hoje
respeitado e admirado pela disciplina que ostenta, pela garra e pela
determinação com que se empenha nas competições e pelo espírito de luta
com que se aplica nas conquistas.

Hoje cidadão atuante e empresário na mesma cidade que o viu nascer,
este ilustre pedro-leopoldense jamais se deixou levar pelos louros da fama,
que costuma passar com o tempo.

Com a humildade de sempre e em silêncio continua o seu destino de
galgar as montanhas altaneiras desta terra, agora ensinando às crianças,
numa escolinha de futebol que mantém em Pedro Leopoldo, as manhas e as
artimanhas da arte mágica que o consagrou.

Parabéns, Dirceu Lopes, e muito obrigado pelas lições exemplares que
você nos tem dado, pelas alegrias que levou a todos os lares deste imenso
País.

Palavras do Sr. Dirceu Lopes Mendes
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Dirceu Lopes Mendes,

ilustre homenageado desta noite.
O Sr. Dirceu Lopes Mendes - Boa noite a todos. Quero agradecer ao ilustre

Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz; ao Secretário de Estado
do Esporte, Carlaile Pedrosa; ao Exmo. Sr. João Ferraz, ex-Presidente da
Assembléia Legislativa deste Estado; ao Sr. Carmine Furletti, cujo nome
emociona-me, pois o considero um verdadeiro pai; ao Exmo. Sr. Deputado
Marcelo Gonçalves, meu grande amigo. Tenho o costume de dizer que sou
privilegiado neste mundo. Estou realmente sensibilizado com esta
homenagem. Tenho a certeza de que essa amizade, esse carinho, que o
Marcelo dedica à minha pessoa é reciproco, pois também tenho por ele um
carinho muito especial.

Estou voltando ao futebol, reassumindo algumas funções, no intuito de
ajudar as crianças, especialmente as de nossa terra natal. Tenho a certeza
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de que terei todo o apoio do Marcelo nesse objetivo de soerguer o futebol de
Pedro Leopoldo.

Quero agradecer a minha querida mãezinha, a minha companheira e
esposa, Cecilia, aos meus três filhos, aqui presentes, e ao Juliano, filhos que
só me dão alegria, aos meus amigos e às pessoas presentes. Estou muito
feliz. Quero agradecer ao pessoal de Pedro Leopoldo que veio. Realmente,
este é um momento muito emocionante. Agradeço a todos pela presença.
Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua iniciativa. (- Palmas.)

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

Lopes Mendes a placa comemorativa com os seguintes dizeres: "A Dirceu
Lopes Mendes, o reconhecimento da Assembléia Legislativa pela notável
carreira de atleta que dignificou o conceito esportivo de Minas e do Brasil e
pela trajetória de vida no campo empresarial e na liderança comunitária, no
exemplo de permanente evolução e constante aperfeiçoamento. Belo
Horizonte, 18 de maio de 1998.". (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
Autoridades que compõem esta Mesa, convidados, senhoras e senhores, a

homenagem prestada pela Assembléia Legislativa ao ilustre desportista
Dirceu Lopes Mendes é feita em consonância com o crescente interesse que
vem despertando a prática esportiva junto à população brasileira.

Nota-se, hoje, saudável entusiasmo, sobretudo das novas gerações, com
relação aos feitos de nossos atletas nas diferentes modalidades. Cultuamos
uma verdadeira galeria de ícones do esporte, em que se destacam os nossos
muitos campeões. Não vamos ao ponto de citar nomes, já que incorreríamos
no risco de injustas omissões, tantos são os nossos esportistas de grande
valor. O que importa é que todos eles fazem por merecer o aplauso de nossa
gente.

A paixão primeira dos brasileiros em matéria esportiva, entretanto,
continua a ser o futebol. Não é por outra razão que já nos estamos
concentrando, em verdadeira corrente de pensamento positivo, para torcer
pelo Brasil na Copa do Mundo, a ser iniciada proximamente em plagas
européias.

Ora, entre esta solenidade e as competições do campeonato mundial que,
dentro de algumas semanas, estarão eletrizando o povo brasileiro, existe
inegável e positiva afinidade. Estamos aqui prestando tributo a quem, em
época não distante, engrandecia o mesmo futebol com que nossos atletas
agora se preparam para maravilhar a aldeia global. E o fato de o futebolista
Dirceu Lopes, por sua postura de cidadão e por suas credenciais humanas,
ser um mineiro que honra Minas, contribui para confirmar o acerto desta
Casa, ao programar este evento.
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Uma análise da realidade brasileira nos mostra serem os esportes - em

particular o futebol - fator de afirmação da nacionalidade, mais que forma de
lazer e de cultura física. O orgulho nacional se retempera, sem dúvida,
quando a esquadra do País entra em campo, no ápice de um processo
irradiado dos mais remotos rincões.

A seleção canarinho, envergando orgulhosamente o uniforme verde-
amarelo, tem a precedê-la todas as manifestações futebolísticas que
integram a prática esportiva: começando pelas autênticas "peladas" dos
amadores, passando pelos times de várzea, diversificando-se com o futebol
de salão e o de praia, culminando com as exibições dos quadros
profissionais. Entre esses, sem desmerecer os demais clubes que ilustram
nosso Estado, pedimos vênia para mencionar o Cruzeiro, o glorioso Palestra
Itália de outros tempos, ao qual Dirceu Lopes emprestou seu talento e sua
garra.

Os aficionados do esporte bretão - e são a maioria dos brasileiros - bem se
lembram do plante] cruzeirense que contava, entre outros, com o concurso
de Tostão e de Dirceu Lopes. As jogadas magistrais se sucediam, a
genialidade era a tônica, o brilho do esporte em sua mais pura acepção
deslumbrava os olhos dos torcedores. E o nosso homenageado - nesse
cenário de lúdica harmonia - despontava como um dos primeiros.

A técnica apurada e a articulação perfeita exibidas por ele eram, a bem
dizer, reflexo de sua personalidade integra. Não nos lembramos de episódio
que o desabonasse em campo. Ao contrário, o espírito de equipe e a
lealdade realçavam sua natural elegância de atitudes.

Passadas as glórias, o cidadão Dirceu não encarou a retirada como
ostracismo e descrédito. A julgar pelo que vem fazendo desde o
encerramento da carreira esportiva, concluímos que o caráter e a inteligência
o levaram a procurar novas maneiras de servir a Minas e ao Brasil.
Retomando a Pedro Leopoldo, sua cidade natal, da qual nunca se havia
afastado na época da notoriedade, ali pôs a funcionar uma escola de futebol,
destinada a incentivar novos talentos, e desenvolve, paralelamente, vitoriosa
atividade de empresário. Atualmente, ele é um dos mais resp&tados líderes
da comunidade pedro-leopoldense, a qual a nós se junta nesta ocasião
jubilosa.

Como se sabe, uma das funções do Poder Legislativo é de natureza
político-parlamentar, pela qual respondemos pela atribuição de porta-voz do
povo que representamos. Podemos dizer que esta Assembléia tem sabido
desincumbir-se da responsabilidade, sobretudo ao intensificar a interlocução
com a sociedade civil e ao investir no projeto de construção da cidadania.
Nesse contexto, o encontro de hoje tem especial significação: trata-se de
formalizar o aplauso das Alterosas a um conterrâneo que tem, como
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nenhum, enobrecido esta terra.

Parabéns, Dirceu Lopes! Se a imagem de suas belas demonstrações do
futebol-arte nos estão ainda hoje vivas na memória, ela convive com a
admiração pelo trabalho que nunca deixou de fazer pelos mineiros. Em
nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que presidimos,
receba nossa afetuosa mensagem de reconhecimento.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do homenageado,

dos convidados e das demais autoridades e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião,convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 19, 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
de 19/5/98.).

ATADA 1 ioa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e três de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Roberto Amaral, José Braga e Jorge Hannas
(substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 20
Turno do Projeto de Lei n° 1.425197. Após, a Presidência suspende a
reunião. As 19h45min, verifica-se a presença dos Deputados Miguel Martini,
Mauri Torres, Gilmar Machado, Bilac Pinto e José Militão (substituindo os
dois últimos aos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Roberto Amaral, por
indicação das Lideranças do PFL e do PSDB, respectivamente). Reabertos
os trabalhos, o Presidente designa o Deputado Mauri Torres -para relatar o
Projeto de Lei n° 1.425197 no 20 Turno. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia.
Com a palavra, o relator solicita sejam distribuídos avulsos de seu parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, no dia 26112/97, às 9h30min, com a finalidade de se apreciar
o Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n° 1.425197; determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo - Ajalmar Silva - Anderson
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Adauto - José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Sebastião Costa - Antônio Júlio - José Henrique.

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às dez horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen,
Sebastião Navarro Vieira e José Henrique (substituindo os dois últimos aos
Deputados Paulo Piau e Antônio Andrade, por indicação das Lideranças do
PFL e do PMDB, respectivamente), membros da Comissão supracitada.
Registra-se, ainda, a presença dos Deputados Marcos Helênio e Ivo José.
Devido à ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a Deputada Maria
José Haueisen assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Ailson Silveira Machado,
Superintendente Regional do INCRA; Rubens Teodoro da Costa, Presidente
da ACESITA Energética S.A., e Brasilino Moreira da Silva, Coordenador do
Movimento dos Sem Terra - MST - em Governador Valadares, os quais irão
discutir a situação dos trabalhadores rurais acampados na Fazenda
Confinamento, no Município de Periquito. Neste momento, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento em que solicita a inversão
da pauta, para que os requerimentos encaminhados pelo Deputado Paulo
Piau sejam votados em primeiro lugar. A seguir, a Presidência procede à
leitura de requerimentos do Deputado Paulo Piau, em que solicita
autorização dos membros da Comissão para que o nome da Comissão
conste na placa que será entregue à Sra. Mitzi Brandão, pesquisadora da
EPAMIG, em reunião conjunta com a Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, pelos relevantes serviços prestados à comunidade
técnico-científica no Estado; e encaminhando lista de convidados para
participar da reunião conjunta mencionada. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados. Após, a Presidente passa a palavra ao Deputado
Marcos Helênio, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para
fazer suas considerações iniciais. A seguir, passa a palavra aos convidados,
que fazem detalhada explanação sobre o assunto. Como a Presidente
necessita ausentar-se às 10h45min, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
assume a direção dos trabalhos. São abertos os debates, conforme consta
nas notas taquigràficas. 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.
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Sala das Comissões, 7 de maio de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente - Gil Pereira - Carlos Pimenta - Dimas

Rodrigues - José Braga.
ATA DA 1182 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia treze de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil
Kumaira, Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Antônio Júlio
e Marcos Helênio (substituindo os dois últimos aos Deputados Antônio
Roberto e Durval Angelo, respectivamente, por indicação das Lideranças do
PMDB e PT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Mauri Torres que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento de correspondência dos Srs. Jarbas Soares
Júnior, Promotor Eleitoral da 262 Zona Eleitoral de Belo Horizonte; Márcio
Favilla Lucca de Paula, Diretor da Superintendência Central do Tesouro; e
Antônio Luiz Musa Noronha, Diretor-Superintendente de Orçamento. Na fase
de distribuição das matérias, o Presidente designa como relatores, no 10
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.123 e 1.459197, o Deputado Durval Angelo;

dos Projetos de Lei n
o
s 1.203 e 1 .462/97, o Deputado Sebastião Helvécio;

dos Projetos de Lei n
o
s 1.350, 1.427 e 1.622197, o Deputado José Braga; dos

Projetos de Lein°s 1.423 e 1.509197, o Deputado Antônio Roberto; do
Projeto de Lei n° 1.631198, o Deputado Mauri Torres; dos Projetos de Lei n°5
1.543197 e 1.609198, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Passa-se à 1
Fase da Ordem do Dia. O Presidente retira da pauta o Projeto de Lei n°
1 .026/96, por não cumprir os pressupostos regimentais para sua apreciação.
Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira solicita prazo
regimental para emitir seu parecer sobre os Projetos de Lei n

o
s 1.543197 e

1.609198, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Logo após, o Presidente
informa que, em virtude de pedido de vista feito pelo Deputadá Mauri Torres
na reunião anterior, continua em discussão o parecer do relator, Deputado
Durval Angelo, sobre o Projeto de Lei n° 1.322197. Na fase de discussão, o
Deputado Mauri Torres apresenta proposta de emenda. Submetido a
votação, salvo proposta de emenda, é o parecer aprovado. Colocada em
votação, é a proposta de emenda aprovada. Concordando o relator com a
alteração no parecer, o Presidente submete à apreciação da Comissão a
nova redação do parecer, que é aprovada. Devido à ausência do relator do
Projeto de Lei n° 1.650197, Deputado Antônio Roberto, o Deputado Antônio
Júlio procede à leitura do parecer mediante o qual o relator conclui pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1. Na fase de discussão, o
Deputado Antônio Júlio apresenta proposta de emenda. Submetido a
votação, salvo proposta de emenda, é o parecer aprovado. Colocada em
votação, é a proposta de emenda aprovada. Tendo em vista a ausência do
relator, o Presidente indica o Deputado Mauri Torres para proceder à
elaboração da nova redação, que é aprovada por unanimidade. Passa-se à
2a Fase da Ordem do Dia. Devido à ausência do Deputado Durval Angelo,
relator do Requerimento n° 2.485198, o Presidente solicita ao Deputado
Marcos Helênio que proceda à leitura do parecer. Com a palavra, o
Deputado Marcos Helênio procede à leitura do parecer mediante o qual o
relator conclui pela rejeição da matéria. Colocada em votação, é rejeitada a
proposição. Em seguida, o Presidente submete a votação o Requerimento n°
2.576198, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o qual é aprovado por
unanimidade. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão,
o Presidente procede à leitura de dois requerimentos do Deputado Sebastião
Navarro Vieira: no primeiro, solicita que o Projeto de Lei n° 1.570197, que
institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais e dá
outras providências, seja apreciado em reunião conjunta com a Comissão de
Administração Pública; no segundo, solicita seja convidado para participar da
referida reunião o Sr. Marcus Vinícius Pestana Caetano, Secretário do
Planejamento e Coordenação Geral. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. Logo após, o Deputado Mauri
Torres apresenta minuta da deliberação de subvenções sociais, auxílio para
despesas de capital e transferência a municípios para o exercício de 1997,
com recursos consignados no orçamento da Assembléia. O Deputado
Marcos Helênio apresenta requerimento no qual solicita o adiamento da
votação da proposição. Colocado em votação, é o requerimento rejeitado. A
seguir, o Presidente coloca em votação a deliberação, que é aprovada, com
voto contrário do Deputado Marcos Helênio. O Presidente solicita aos
membros da Comissão que subscrevam a proposição, que passa a
denominar-se Deliberação n° 14198. 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 maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira

- Gilmar Machado - Mauii Torres.
ATA DA 142 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelmo
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Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Antônio Roberto, Hely Tarqüinio, Ajalmar Silva,
Antônio Júlio, Péricles Ferreira, Gil Pereira, lváir Nogueira, Maria Olivia e
Tarcísio Henriques. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência solicita
ao Deputado Carlos Pimenta que faça a leitura da correspondência recebida
da Senadora Regina Assunção e, a seguir, distribui o Projeto de Lei n°
1.569197 ao Deputado Wilson Pires e o Projeto de Lei n° 1,527197 ao
Deputado Jorge Hannas. Prosseguindo, passa à discussão e à votação de
proposições da Comissão. O Deputado Wilson Pires apresenta
requerimentos do Deputado Geraldo Nascimento, em que solicita seja
realizada reunião conjunta da Comissão com as Comissões do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Direitos Humanos, com a finalidade de se
avaliar o dossiê Usiminas Privatizada" juntamente com várias autoridades
ligadas ao setor; é do Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja analisada
a possível epidemia causada por agente infeccioso no Município de Nova
Serrana. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento do Deputado
Anderson Adauto, em que solicita seja ouvido em audiência pública o Sr.
Saint'Clair Terrez, Superintendente de Desenvolvimento Urbano do
Município de Contagem, para subsidiar a apreciação do Projeto de Lei n°
1.733198. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em
que pede seja solicitado ao Secretário da Saúde relatório contendo a
destinarão dos recursos aplicados em saúde, tanto os provenientes da
receita corrente do Estado quanto os repassados pelo Governo Federal,
durante o atual Governo Estadual, e o detalhamento da aplicação de tais
recursos nos diferentes projetos de saúde do Estado. Submetidos a votação,
são os requerimentos aprovados. Ato continuo, a Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs. Wilmar de Oliveira Filho, Secretário da
Saúde, e Breno Scaranci, Superintendente de Epidemologia da Secretaria da
Saúde, que discutirão o plano de trabalho da Secretaria e as frovidências a
serem tomadas quanto às epidemias que assolam o Estado. O Presidente
anuncia a presença da Sra. Patricia Carvalho Brandão Athaide Ribeiro e do
Sr. José Roberto Lintz Machado, justifica o requerimento que deu origem à
reunião e passa a palavra ao Sr. Wilmar.de Oliveira Filho. Após, abre-se a
fase de debates, dos quais participam os membros da Comissão e os
Deputados Antônio Júlio, Hely Tarquínio e Gil Pereira, 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



636
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de mato de 1998.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Adeirno Carneiro Leão.

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte de maio de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Leonidio
Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Perna, Marcos Helênio e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio, Anderson Adauto, Tarcísio Henriques e José Militão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declara aberta
a reunião. O Deputado Antônio Andrade solicita a palavra e levanta questão
de ordem, alegando que a reunião está sendo aberta após o prazo
regimental de 15 minutos. O Presidente informa ao Deputado que, de acordo
com o horário do relógio do Plenário da Assembléia, está dentro do prazo
regimental a abertura da reunião. A seguir, o Presidente solicita ao Deputado
Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Dispensada
a sua leitura em virtude de requerimento aprovado pela Comissão, o
Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos Deputados que a
subscrevam. Após, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei n° 1.746198, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais
para o exercício de 1999, é de 15 de maio a 3 de junho, no horário das 8 às
18 horas, na Secretaria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Comunica, também, o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designa os relatores a seguir citados: para
receber parecer no 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.461197 (Deputado Ajalmar
Silva); para receber parecer no 1 0 turno, o Projeto de Lei Complementar n°
30198 (Deputado Arnaldo Penna), e os Projetos de Lei n°s 1.642198
(Deputado Antônio Andrade), 1.741198 (Deputado Ajalmar Silva), 1.673198
(Deputado Marcos Helênio) e 1.654198 (Deputado lbrahim Jacob). O
Presidente suspende a reunião. As 110h30min, são reabertos os trabalhos,
com a presença dos Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos
Helênio, Antônio Andrade, lbrahim Jacob e Sebastião Helvécio. O
Presidente, Deputado Leonídio Bouças, passa à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Continua em discussão o
parecer do relator, Deputado Leonídio Bouças, apresentado na reunião
anterior, mediante o qual conclui pela rejeição das Emendas n°sll a 13, 16,
18 e 19; pela aprovação das Emendas n°s 7, 9, 15 e 17 na forma da
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Subemenda n° 1; pela aprovação das Emendas n°5 8, 10 e 14, todas
apresentadas em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei n° 959196; e pela
aprovação das Emendas n°s 20 a 22, que apresenta. Com  a palavra, o
Deputado Antônio Andrade apresenta requerimento solicitando o adiamento
da discussão por um dia. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
O Deputado Antônio Andrade apresenta seu parecer sobre a Emenda n° 3,
apresentada em Plenário, no 1 0 tumo, ao Projeto de Lei n° 1.394197,
mediante o qual conclui pela aprovação da emenda. Colocado em discussão
e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Leonídio Bouças
apresenta seu parecer sobre as Emendas n°5 2 a 5, apresentadas em
Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei n° 1.544197, mediante o qual conclui
pela aprovação das Emendas n°s 2, 3 e 5 e da Subemenda n° 1 à Emenda
no 4. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Arnaldo Penna solicita a distribuição de avulsos do seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação das Emendas n°511 a 13 e 15; pela rejeição das
Emendas n°s 7 a 10, 14, 16, 17, 19 e 22; e pela prejudicialidade das
Emendas n°s 18, 20 e 21, todas apresentadas em Plenário, no 1 0 turno, ao
Projeto de Lei n° 1.546197. O Presidente determina a distribuição dos avulsos
do parecer citado e comunica aos Deputados que fará uso do prazo
regimental para apresentação de seu parecer para o 10 turno do Projeto de
Lei n° 1.551197. O Deputado Arnaldo Penna apresenta seu parecer para o 10
turno do Projeto de Lei n° 1.581197, mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O mesmo
Deputado apresenta, também, seu parecer para o 1 0 turno do Projeto de Lei
n° 1.594198, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Na
fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento
solicitando o adiamento da discussão por um dia. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O relator, Deputado Marcos Helênio, apresenta seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação, no 10 tumo, do Projeto de
Lei n° 1.597198. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
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. E aprovado o Requerimento n° 2.593198, do Deputado Marcelo
Gonçalves. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ermano Batista, em que solicita seja o Projeto de
Lei n° 1.698198, de sua autoria, apreciado em reunião conjunta desta
Comissão com a do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e a de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 0 Deputado Marcos Helênio
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apresenta requerimento solicitando sejam convidados o Presidente da
Associação Mineira dos Municípios e o Secretário de Assuntos Municipais,
para debaterem, junto com esta Comissão, o Projeto de Lei n° 1.594198.
Colocado em votação, é o requerimento rejeitado Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia
2115198, às 10 horas, com a finalidade de se apreciarem os Pareceres para o
1 0 Turno dos Projetos de Lei n°5 959196, 1.546197, 1.594198 e 1.551197,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 21 de maio de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Júlio - Sebastião

Helvécio - José Militão - lbrahim Jacob.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.693198

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório	-

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, visa a declarar
de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Fraternidade e
Justiça de Curvelo, com sede no Município de Curvelo.

O projeto foi encaminhado preliminarmente â Comissão de Constituição e
Justiça, que, não encontrando óbice à sua tramitação, a ele apresentou a
Emenda n° 1.

Deve esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Fraternidade e Justiça de Curvelo,

fundada em 716152, tem suas atividades vinculadas a diretrizes culturais,
beneficentes e filosóficas, estando sujeita a regime administrativo com base
nos princípios democráticos e maçônicos.

O seu meritório trabalho concorre para propagar o amor ao próximo e
promover a harmonia entre os povos.	 -

Dessa forma, é justo que a entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.693198 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 1998.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.441/1997
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia



rAC
639

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Marcos Helênio, dispõe sobre a

introdução do ensino de Informática no curriculo das escolas do Estado, nos
três níveis de ensino.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10110197, passou a matéria a
submeter-se-â apreciação desta Comissão por força de requerimento, datado
de 19/3/98, deferido pelo Presidente da Assembléia, em conformidade com o
inciso VIII do art. 232, c/c O art. 140, do Regimento Interno, e publicado em
21/3/98.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer de mérito.
Fundamentação

Há que se louvar a atualidade da proposição em exame, pois já estamos
atrasados, em termos de legislação estadual, no que respeita à presença
dessa área altamente significativa da cultura do nosso tempo, qual seja a do
processamento de dados e da informação tecnicamente trabalhada, em
nossas escolas. Não se concebem hoje aprendizagem e ensino sem os
recursos que os computadores e as redes a eles ligadas proporcionam a
alunos e professores em sua tarefa essencial para o desenvolvimento do
homem e da sociedade.

Apresentamos, contudo, a seguir, substitutivo que nos parece tomar mais
abrangente e eficaz a idéia da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.441197 na

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

Cria centros de informática nas escolas de ensino médio da rede pública
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam criados, nos estabelecimentos da rede pública estadual de

ensino médio, centros de informática com a finalidade de propiciar aos
alunos o domínio básico de equipamentos e programas no campo do
processamento de dados.	 -

Parágrafo único - Os centros referidos no "caput" deste artigo serão
dotados de recursos humanos qualificados e dos equipamentos necessários
à consecução de seus objetivos.

Ad. r - As atividades a serem desenvolvidas nos centros de informática
criados por esta lei são distintas das atividades curriculares, integrando-se
nas ações que devem ser desenvolvidas pela escola para a formação geral
dos alunos.

Art. 30 - A freqüência às atividades praticadas nos centros de informática
não será obrigatória para os alunos.
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Parágrafo único - Os resultados favoráveis obtidos pelos alunos que

participarem das atividades constarão em seu histórico escolar.
Art. 40 - O domínio da informática básica pelos alunos do ensino médio

visa, antes de tudo, a instrumentá-los em sua aprendizagem escolar e a
prepará-los para sua atividade social.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
José Mana Barros, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião Navarro

Vieira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.459/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.459197, do Deputado Paulo Piau, tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a transferir ao patrimônio do Município de
Iturama imóvel de propriedade do Estado.

Aprovada a matéria no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, cabe agora
a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Em atendimento ao disposto no § 1 0 do art. 189 do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é um terreno urbano doado ao

Estado em 1984 pela Prefeitura Municipal de Iturarna, sem encargos,
condições ou termos. Devido á crescente demanda da população local por
serviços de saúde, o município reivindica agora a revogação da liberalidade,
de forma amigável entre as partes, para instalar no imóvel um hospital
regional.

Tais fatos justificam a proposta em exame. Do ponto de vista financeiro e
orçamentário, as repercussões no Tesouro do Estado são, praticamente,
inexistentes. Isto é evidente, considerando-se a natureza dessa modalidade
de doação, pois, se alguma imposição que acarretasse despesa fosse
imputada a uma das partes, caberia, certamente, ao donatário, e, nunca, ao
doador.

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

1.459197 na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Sebastião
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Navarro Vieira - Gilmar Machado - Mauri Torres - Pauto Piau.
Redação do Vencido no V Turno
PROJETO DE LEI N° 1.459197

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Iturama

imóvel situado na Rua Cidade do Prata, nesse município, constituído de um
terreno urbano com área de 6.530,45 m 2 (seis mil quinhentos e trinta vírgula
quarenta e cinco metros quadrados), registrado sob o n° R-1 da matricula n°
7.278 do Livro de Registro Geral n° 2 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de tturama.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
construção do Hospital Regional de Iturama.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe for dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA 273° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1915198
Presidência dos Deputado Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado José
Militão; aprovação - Requerimento do Deputado Mauri Torres; questão de
ordem; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.273197;
questão de ordem; chamada para verificação do número regimental;
inexistência de "quorum" qualificado para votação das propostas de emenda
ã Constituição; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.112197;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental para votação; questões de ordem; renovação da votação do
projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação; questões de ordem; chamada
para recomposição de "quorum"; existência de número regimental para
votação; renovação da votação do projeto, salvo emenda; aprovação;
questões de ordem; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação da Emenda n° 1; aprovação; verificação de votação; ratificação da
votação; questão de ordem; declarações de voto - Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.390197; discurso do Deputado Gilmar Machado; votação
do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de votação; inexistência
de número regimental para votação; anulação da votação; questões de
ordem; requerimento do Deputado José Bonifácio; discurso do Deputado
Raul Lima Neto; questão de ordem; discurso do Deputado Gilmar Machado;
aprovação; verificação de votação; existência de "quorum" para discussão;
anulação da votação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.120197;
apresentação do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo e a emenda à
Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos
de Lei n°s 1.480, 1.514 e 1.524197; encerramento da discussão - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.299197; encerramento da discussão -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
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Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrüs - AlIton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Ermano Batista
- Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio -
lbrahim ,Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 20h115min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- O Deputado lvo José, 2 0-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 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado José Mifttão, na

forma regimental, solicitando a inversão da pauta de modo que o Projeto de
Lei n° 1.273197 seja apreciado em primeiro lugar entre as maférias em fase
de votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres, em que solicita a
inversão da pauta desta reunião de modo que o Projeto de Lei n° 1.026196
seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de votação.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, esclareça qual é o projeto,

por favor.	-
0 Sr. Presidente - E regimental. Projeto de Lei n°1.026/96, do Tribunal de
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Contas, que dispõe sobre a estruturação do quadro de pessoal dos serviços
auxiliares do Tribunal de Contas e dá outras providências. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei no 1.273197, do Deputado José
Militão, que acrescenta parágrafo ao art. 3 0 da Lei n° 9.754, de 1611189. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, primeiro, de acordo com a

ordem do dia que recebemos, temos propostas de emenda à Constituição
em votação e não vi V. Exa. anunciar que não havia "quorum". Queria saber
qual é o "quorum" que temos. Estamos em prosseguimento de votação de
proposta de emenda à Constituição. Tínhamos que, primeiro, verificar se
havia "quorum", depois, então, realizar o prosseguimento da votação.
Fizemos a inversão da pauta de tal forma que ele pudesse entrar em
votação após o primeiro em votação. Mas há uma emenda à Constituição
em prosseguimento de votação. Ela precede o processo de votação. Então,
o que queria saber é se mudou o Regimento.

O Sr. Presidente - Quero esclarecer ao Deputado que, como de outras
vezes, é possível fazer a inversão da pauta, de modo que o projeto em
votação seja apreciado antes do projeto em prosseguimento de votação. O
que não é possível no prosseguimento de votação é o requerimento de
adiamento dessa votação ou o encaminhamento das votações.

O Deputado Gilmar Machado - A pauta eu sei que é possível, desde que o
primeiro projeto em votação seja este. Votei o requerimento consciente
disso. Agora, não votei o requerimento que precede o prosseguimento de
votação. O prosseguimento de votação precede a votação. Então, queria
saber qual é o número que temos. Então, não há 48 pessoas aqui? Nós
temos quantas? Aí é possível votar projeto, é isso?

• Sr. Presidente - O Plenário aprovou a inversão da pauta.
• Deputado Gilmar Machado - Sim, para que pudéssemos entrar em

processo de votação, que me possibilita encaminhar a votação. Agora, tem
um projeto na frente, Sr. Presidente, que já teve uma votação, e ela não foi
concluída porque não tinha "quorum". Então, essa primeira tem de entrar na
pauta.

O Sr. Presidente - Ela não foi concluída não; o projeto não foi votado.
O Deputado Gilmar Machado - Ele foi votado, não tinha "quorum" no dia,

foi suspensa a votação.
O Sr. Presidente - Então, foi anulada a votação dele.
0 Deputado Gilmar Machado - Sim, e tem de prosseguir a votação, porque
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já se encerrou, inclusive, a fase de encaminhamento de votação.
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Em atenção à questão de

ordem suscitada pelo Deputado Gilmar Machado, a Presidência vai
determinar seja feita a chamada para a verificação de "quorum'. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados; não há

"quorum" para a votação das propostas de emenda à Constituição, mas o há
para a votação das demais matérias. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.273197 na forma do
vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.112197, do
Deputado José Bonifácio, que altera dispositivos da Lei n° 10.561, de
27112/91. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto.
A Comissão de Meio Ambiente opina por sua rejeição. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n°
1, que apresenta. A Presidência vai renovar a votação do projeto, salvo
emenda. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados
que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Não há "quorum" para

votação, razão por que a Presidência a toma sem efeito. Verificando a
chegada ao Plenário de outros Deputados, a Presidência vai renovar a
votação.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, eu gõstaria que a

Presidência citasse os Deputados que entraram no Plenário depois de
iniciado e concluído o processo de votação.

O Sr. Presidente - A Presidência, infelizmente, não pode atender ao pedido
do ilustre Deputado Ronaldo Vasconceltos, uma vez que já proferiu decisão,
em outra oportunidade, sobre a questão de votação pelo processo eletrônico.
A Presidência, nos termos do § 6 0 do art. 249 do Regimento Interno, vai
determinar a recomposição de quorum" para a votação da matéria constante
na pauta. Com a palavra, para proceder à chamada, o Sr. Secretário-

0 Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há quorum"

para a continuação dos trabalhos. A Presidência informa ao Plenário que vai
fazer uso do parágrafo único do art. 65 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, este Deputado só queria o que

é direito: qualquer Deputado pode solicitar justificativa. Então, qual é a
justificativa da Presidência desta Casa para tomar essa medida?

O Sr. Presidente - Simplesmente porque estamos verificando a presença
em Plenário de Deputados que não estão participando da votação. Não
queremos, de forma nenhuma, postergar qualquer votação nem preterir ou
dar preferência a qualquer projeto. O que é importante é a votação. Não
queremos que sejam usados artifícios para que os projetos não sejam
votados e examinados pela Casa.

O Deputado Raul Lima Neto - Apenas gostaria de fazer um
questionamento a respeito do Regimento Interno. O esvaziamento do
Plenário, o processo de obstrução, isso não é natural no parlamento?

O Sr. Presidente - Obstrução, sim, Deputado. Eu não vejo obstrução aqui.
Os Deputados estão esvaziando o Plenário.

O Deputado Raul Lima Neto - Sim, mas se nos retiramos para não votar
um projeto é para discutirmos mais. Isso é uma norma natural, é uma coisa
mais do que normal em um parlamento. Estamos aqui para votar, mas, se
um projeto já está em processo de votação e nós não o discutimos ainda, a
sua retirada faz parte de um artifício altamente praticado e natural em
qualquer parlamento.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que vai usar
do art. 65, parágrafo único, que dá amparo á decisão que esta Presidência
tomou. Portanto, a decisão já está tomada e não será modificada.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, concordo com V. Exa., que
tem todo o direito de fazer isso. Apenas pediria, então, que fosse registrado
que os Deputados que estão ausentes terão seu ponto cortado e não poderão
receber. Já sabemos quais são os Deputados que não vieram e vamos
acompanhar o corte de seus pagamentos. Queremos também saber o
seguinte: o parágrafo único diz que ao pagamento da remuneração
corresponderá ao comparecimento efetivo do Deputado às reuniões e á sua
participação nas votações". Logo, vamos ter que fazer uma escala
proporcional. Já votamos um projeto. Então será proporcional. Uma sessão
custa quanto? Ai vamos ter que fazer uma escala mostrando quanto custa
cada votação. Se votarmos 10 projetos, cada votação custará R$10,00. E
isso? Teremos, então, o desconto em cada reunião. Gostaria que V. Exa.
esclarecesse isso. Concordo que V. Exa. tenha esse direito, mas temos que
estabelecer critérios justos, porque é isso que diz o parágrafo. As pessoas
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que não vieram, concordo com V. Exa., terão que ter seu ponto cortado e
não receberão, assim como nas votações. Agora, precisamos estabelecer o
peso das votações, quanto custa cada votação.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, eu também quero dar razão
a V. Exa. Está no Regimento, portanto, é perfeitamente possível fazer isso.
Gostaria apenas que essa questão que está sendo levantada hoje não vá tão
longe quanto outras que foram levantadas de forma desnecessária aqui
dentro. Elas foram muito longe e desgastaram o parlamento. Portanto, quero
avisar que, no que tocar à minha presença, nessa linha de ação que V. Exa.
está iniciando, eu também irei muito fundo na discussão dela, exatamente
porque não vejo - apesar de saber que V. Exa. tem direito de fazer isso -
razões para que isso seja feito num processo que só hoje se iniciou.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Gilmar
Machado que a questão do pagamento será decidida pela Mesa e vai dar
prosseguimento aos trabalhos.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria, então, que me
fosse fomecida a lista dos parlamentares presentes e ausentes, para que
depois eu possa comparar, porque, senão poderei ser penalizado em relação
a quem não veio e vai receber e a quem veio e participou de uma votação.
Queremos ter a lista de quem votou e de quem não votou, para que
tenhamos condições de saber e de estabelecer esse parâmetro. Queremos
fazer essa comparação, que é um direito nosso.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que a lista
dos presentes será publicada na ata a ser lida amanhã pela manhã, e, por
outro lado, o painel está ligado para que todos os Deputados possam anotar,
acompanhar e conferir se há realmente coincidência entre a lista dos
Deputados presentes e a que constará na ata da reunião. Será feito durante
a votação.

O Deputado Gilmar Machado - Então, será feita uma checagem da
presença com o processo de votação. É isso?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que a
presença será conferida agora, durante a votação.	-

O Deputado Gilmar Machado - Sim, mas o Regimento diz que a presença
é que vale. Então, gostaria de saber se essa outra parte do Regimento será
descumprida, porque o que vale, para efeito de presença, é a registrada na
chegada.

O Sr. Presidente - A Presidência informa, mais uma vez, que o corte na
remuneração será decidido pela Mesa.

O Deputado Gilmar Machado - Aqui só diz o seguinte: o pagamento da
remuneração corresponderá ao comparecimento efetivo. E nós já
comparecemos..
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O Sr. Presidente - O comparecimento efetivo é determinado pelo registro

da presença do Deputado no início da reunião, e, conforme o parágrafo único
do art. 65, o pagamento da remuneração está condicionado à participação do
Deputado nas votações.

O Deputado Gilmar Machado - Então, nós vamos ter um corte de metade,
porque a metade da presença efetiva já foi cumprida. E isso?

O Sr. Presidente .. Essa decisão será da Mesa.
A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares, pois

vamos iniciar, novamente, o processo de votação.
A Presidência vai dar a palavra, pela ordem, ao Deputado Anderson

Adauto, mas quer deixar bem claro para os Deputados presentes no Plenário
que a questão que está sendo levantada, com relação ao art. 65, será
definida pela Mesa. A decisão referente à questão do pagamento,
evidentemente, será tomada pela Mesa, que é composta de representantes
dos principais partidos.

O Deputado Anderson Adauto - Só gostaria, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quanto às definições que serão estabelecidas pela Mesa, de
fazer desde já um questionamento. Esse desconto será feito com base em
quê: no salário bruto ou no salário com descontos?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que essa
decisão será tomada pela Mesa.

O Deputado Anderson Adauto - Sim, mas o desconto tem que ser
proporcional. Então, para estabelecer a proporção, temos que ter o todo.
Então, só me interessa saber, com relação à questão de principio, para que
possa ser adotado o parágrafo único do artigo que V. Exa. mencionou,
exatamente o todo, para que, a partir daí, possamos fazer as nossas
comparações, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Penso que essa decisão não é importante para o
momento. O importante é a votação dos projetos que constam na pauta, até
porque a responsabilidade nossa, dos Deputados, é a de participar, de votar
e de dar o voto favorável ou contrário. Assim, a questão da remuneração da
extraordinária não deve ser fundamental e não deve preponderar. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai proceder à

verificação pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que ocupem os
seus lugares e àqueles que ainda não marcaram a sua presença que o
façam neste momento. Em votação.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
0 Sr. Presidente - Votaram "sim » 30 Deputados; votaram "não" 7
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Deputados, perfazendo o total de 37 votos; com o Presidente, 38. Não há
"quorum" para votação. A Presidência toma-a sem efeito.

Questões de Ordem
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, verificamos que alguns

Deputados, embora em Plenário, não registraram seu voto. Portanto, o
"quorum" existe.

O Sr. Presidente - A Presidência já determinou a emissão da relação dos
votantes neste momento, a qual será visada pelo Presidente e pelo 2°-
Secretário. Vamos proceder â recomposição de "quorum".

O Deputado Raul Lima Neto - O Regimento Interno dispõe que o registro
no painel é aceito como presença.

Sabemos que o projeto do nobre companheiro José Bonifácio é bom, mas,
como ambientalistas que somos, precisamos conversar com ele, uma vez
que esse é o único dispositivo que ainda temos para controlar, mesmo que
mal, a devastação dos cerrados.

Por essa razão, usando dos direitos e das regras parlamentares, registrei
minha presença e não votei, na intenção de não dar "quorum", para, como já
disse, podermos conversar mais um pouco sobre o projeto em pauta.

O desconto na folha de pagamento dos Deputados por V. Exa. pode ser
questionado por esta Casa parlamentar quanto a ser ou não regimental,
porque aqui cabe uma interpretação do artigo que diz que o registro no
painel caracteriza presença, além do que o retirar-se para não dar "quorum"
é também um artifício mais do que normal e necessário num parlamento
sadio.

Obrigado. Por favor, que se façam registrar minhas palavras.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à

chamada para recomposição de "quorum".
• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Há "quorum"

para votação. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares, pois vai renovar a votação do Projeto de Lei n° 1.112/97, do
Deputado José Bonifácio. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Solicito verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

pelo processo eletrônico.
Questões de Ordem

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
observação. Estamos percebendo que pela votação simbólica sempre se
consegue o número regimental. E no momento em que V. Exa. coloca os
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projetos em votação pelo processo eletrônico, que é uma inovação, que é
uma modernidade, que é o que nós criamos, que foi trazido para a
Assembléia para agilizar os trabalhos, estamos percebendo que estão sendo
retardados os trabalhos.

Na realidade, quando solicitada a verificação, pelo menos a presença do
Deputado que a solicita deve ser considerada, porque senão vamos ficar
aqui a verificar votações que na realidade não são votações, porque a
votação realizada, neste momento, dá o número regimental, e a verificação
feita pelo painel não dá. Acho que tínhamos, nesse caso estabelecido, de
estudar isso, porque tenho verificado aqui na Casa que temos repetido
muitas votações, portanto, retardado o trabalho da Assembléia Legislativa
pela modernidade do painel. Então, devíamos acabar com o painel e voltar
às nossas votações simbólicas, ou vamos estabelecer que quem estiver no
Plenário no momento da votação simbólica seja considerado também
presente nas votações pelo painel.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, concordo com o ilustre
Deputado Agostinho Patrús no que conceme ao fato de se computar o voto
da pessoa que pede verificação. Ninguém pode pedir a verificação se não
estiver presente. Correto? Concordo, não há discordância nenhuma nesse
aspecto.

Agora, além disso, acho que então não haveria a necessidade de se fazer
o Regimento, senão, vamos querer votar, e o que vale é o processo de
votação.

E direito do Deputado votar ou não votar. A pessoa tem esse direito.
Ninguém pode ser obrigado. Não estamos aqui num processo em que a
pessoa seria obrigada a votar, inclusive no processo eleitoral quem não quer
votar se justifica. Concordo que o Deputado que pede a verificação tem de
ser computado, porque ninguém pode pedir verificação se não está presente.

O Deputado Raul Lima Neto - Eu procuro ser justo e ser lógico naquilo que
defino corno conceito para mim. Já disse uma vez que não me envergonho
de mudar, porque não me envergonho de pensar. Sr. Presidente, vou-me
retirar, porque ficaria feio eu votar, uma vez que não concordei com o
desconto. Entretanto, perdoe-me, está certo o Deputado Agostinho Patrús e
está errado, com todo o respeito, o meu companheiro, Deputado Gilmar
Machado. Vou explicar o porquê. Cheguei á conclusão agora. Na hora em
que o Presidente coloca em votação todos nós nos levantamos e votamos
contra. Depois pedimos verificação. A verificação é para saber quem votou
contra e quem votou a favor. Se eu votei contra, tenho de votar contra aqui,
ou então, ao sair, estou dizendo que não votei naquela hora. O que é
verificação, Sr. Presidente? E verificar os que votaram a favor e os que
votaram contra. Eu fiquei de pé e votei contra. Na hora da verificação eu
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"casco tora"? Realmente, não é verossímil, a verdade não está igual à
semelhança. Nisso aí, rendo-me à argumentação do Deputado Agostinho
Patrüs. Você venceu.

O Deputado José Bonifácio - Gostaria de fazer uma consulta, porque estou
um pouco atrasado com relação ao Regimento. Existe algum artigo no
Regimento que obrigue que a verificação de votação tenha de ser feita por
meio do painel? E uma consulta.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que, nos
termos do art. 255 do Regimento Interno, a verificação de votação deverá
ser feita por meio do painel eletrônico. Entretanto, se houver decisão do
Plenário em contrário, a Presidência acatará, podendo fazer a verificação de
votação pelo processo adotado antes da implementação do painel eletrônico.

O Deputado José Bonifácio - Sendo assim, Sr. Presidente, requeiro â Mesa
que a verificação desse projeto, que está causando esse problema, seja feita
pelo processo adotado antes da implementação do painel eletrônico. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao ilustre Deputado que formalize
o seu requerimento.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos em período de
verificação de votação. Como é que irá entrar um outro requerimento de
votação de uma coisa que está em verificação? Regimentalmente, isso não
pode.

O Sr. Presidente - Informo ao ilustre Deputado Gilmar Machado que ainda
não foi dada entrada ao requerimento, motivo pelo qual vamos fazer a
verificação, mais uma vez, por meio do painel eletrônico.

O Deputado Tarcísio Henriques - Em primeiro lugar, gostaria de
parabenizar V. Exa. e tenho certeza de que V. Exa. tem o apoio da maioria
da Casa. E muito mais do que isso: tem o apoio de quantos lá fora esperam
postura mais decente desta Casa. Tenho observado, tenho visto e tenho
analisado Deputados que saem correndo daqui como se tossem meninos de
grupo para não dar "quorum". E saem rindo. Alguns perdem e vão lá para
fora, a fim de não dar "quorum". Gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa.
tomasse uma medida enérgica, inclusive que mandasse computar aqueles
cujos nomes não aparecem no painel eletrônico, a fim de cortar o salário. Na
hora em que V. Exa. falou em descontar o salário houve Deputado que pediu
gravata lá fora, mas apareceu aqui. Sugestão, Sr. Presidente: a primeira
votação, ao invés de ser simbólica, não poderia ser por meio do painel
eletrônico? Tenho para mim que ai não haveria necessidade de pedido de
verificação, pois os resultados estariam no painel.

O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de votação e
solicita aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados, votaram "não" 8

Deputados, no total de 38, e, com a presença do Presidente, são 39
Deputados. Está ratificada a aprovação do Projeto de Lei n° 1.112197, salvo
emenda.Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação.
Em votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados
que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados, votaram "não" 4

Deputados, 2 votos em branco, no total de 39 votos. Está aprovada a
Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de Lei n°
1.112/97 com a Emenda n°1. A Comissão de Meio Ambiente.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, eu gostaria que,

depois, fosse dado ao Plenário conhecimento do inteiro teor dessa emenda,
para sabermos o que votamos. Reconheço que pedi a questão de ordem no
momento errado, e a Mesa agiu certo, mas pediria ao Sr. Secretário que
lesse a emenda que acabamos de votar.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
leitura da Emenda n° 1, já aprovada.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
'EMENDA N°1

Inclua-se no art. 1 0 , após a expressão 'transformem', a expressão
'industrializem'."

E o que tinha a ser lido, Sr. Presidente.
Declarações de Votação

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, gostaria apenas de
justificar a minha ausência do Plenário durante a votação desse projeto.
Esse projeto é mim demais. Ele jamais deveria ter sido aprovado por esta
Casa. Ele prejudica a questão do meio ambiente e traz prejuízos
imensuráveis ao povo mineiro, dadas as conseqüências que advirão da sua
aprovação por esta Casa. Então, quero deixar bem claro para a história
mineira que o Deputado Geraldo Rezende não compartilhou da votação
desse projeto, que é horrível.

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, a conhecida verbosidade do
Deputado Geraldo Rezende demonstra apenas que ele é um brilhante
Deputado, sem dúvida alguma, e um grande colega. Mas ele é um homem
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urbano, que não entende nada, absolutamente nada da zona rural. De modo
que é difícil explicar-lhe que o projeto é bom.

Não há ninguém mais ecologista do que eu. Planto árvores todos os dias,
Presidente. E, com a colaboração do Deputado Tarcisio Henriques, com sua
emenda, estamos evitando a obrigatoriedade do selo apenas para as árvores
plantadas - eucaliptos e pinhos. As árvores nativas têm de ter o selo, com
toda aquela complicação. Agora, uma árvore que eu plantei ter de ter o selo.
Isso tem até o efeito contrário. Temos de incentivar é o plantio das árvores, e
exatamente daquelas que sirvam ou que não ofendam a natureza. Da
ecologia, sou a favor, Sr. Presidente. De modo que a urbanidade, ou a falta
dela, do Deputado Geraldo Rezende é absolutamente sem precedentes.

O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.390197, do
Deputado Paulo Schettino, que dispõe sobre a Caixa Beneficente dos Ex-
Guardas Civis e Fiscais de Trânsito e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos
Humanos opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, que
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, eu só queria chamar a atenção para alguns pontos desse projeto,
para que possamos refletir sobre eles.

Por exemplo, pelo art. 50, § 20, "A gratificação do Diretor-Presidente não
ultrapassará a uma vez e meia a remuneração do Delegado-Geral de Polícia
da Secretaria de Estado da Segurança Pública, excluídas as vantagens
relativas a tempo de serviço". Ora, uma vez e meia significa 150% a mais.
Discutimos sobre isso na comissão, e, particularmente, acho que temos de
ter cuidado, nos projetos que aqui votamos, com a criação dessas
gratificações, pois, do contrário, teremos dificuldades posteriores, quando
alguns setores solicitarem gratificações - e, nesse caso, gratificações da
ordem de 150%. Teremos dificuldades, posteriormente.

Já falamos aqui que é preciso trabalharmos a questão das remunerações.
Em meu entendimento, a política de pagamento mais correta é no salário,
não nas gratificações. E criamos distorções, das quais estou citando um
exemplo. Também no art. 70, § 2 0 , está estabelecida a questão dos jetons,
da ordem de 10%. Quer dizer, estamos aqui criando e definindo várias
gratificações, jetons, etc., o que vai ultrapassar a remuneração. Ora,
estamos prestes a ter a sanção da reforma administrativa no Congresso
Nacional. E a reforma é muito clara: não podemos ter gratificações
superiores ao vencimento. Mas da forma como isso está sendo aprovado,
temos a preocupação de estar fazendo uma coisa contrária à reforma
administrativa. Além disso, estamos também estimulando que,
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posteriormente, outros setores reivindiquem gratificações - pois assim
estaremos dizendo que isso está correto, que as pessoas realmente devem
ter gratificação, não remuneração.

Então, eu só queria fazer um alerta, para que, depois, não digam que não
estavam sabendo que estamos criando essas gratificações - que, no caso do
Diretor-Geral, por exemplo, equivale a 150% da remuneração.

Era o alerta que eu gostaria de fazer. Precisamos pensar sobre esse
assunto para saber o que poderemos dizer, se outros setores pleitearem as
gratificações. Ou vamos dizer. "Para esses, não pode". Por que alguns
setores podem receber gratificações e outros não? As gratificações podem
continuar sendo maiores do que a remuneração, do que o vencimento básico
da pessoa? Essa é uma questão sobre a qual é necessário que reflitamos
porque, do contrário, estaremos na contramão daquilo que estamos dizendo
que vamos adequar a nova reforma administrativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Não há "quorum" para

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

O Deputado José Militão - Sr. Presidente, solicitamos que seja colocado
em votação o requerimento do Deputado José Bonifácio. Isso porque o
Deputado Anderson Adauto pediu a verificação, e seu nome não aparece
como votante no painel. O Deputado Gilmar Machado, que usou a tribuna
para fazer o encaminhamento da votação, também não aparece no painel
como votante nem o Deputado lvo José, que está fazendo a chamada.
Então, solicitamos a V. Exa. que, antes da verificação, coloque em votação o
requerimento do Deputado José Bonifácio.

O Deputado Agostinho Patrús - Concordo plenamente com as palavras do
Deputado José Militão. Às vezes, a gente verifica que uma gravata faz falta.
Portanto, concordo em que esse requerimento seja colocado em votação,
para verificarmos quais são as gravatas presentes, ou seja, quais os
Deputados, para que tenhamos um "quorum" real, e não um atraso dos
nossos trabalhos com esse novo painel, que foi colocado para agilizar o
processo, para dar eficiência ao Legislativo, e que, na realidade, está
atrasando nossos trabalhos.

O Deputado Raul Lima Neto - Dois e três são cinco, Deputado Agostinho
Patrús, em qualquer soma. E, se invertermos, três mais dois também serão
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cinco, porque a ordem dos fatores não altera a soma. Entretanto, não
podemos anular o painel nem o Regimento Interno, que diz que a verificação
será feita pelo painel, estando ele em funcionamento. Portanto, esse
requerimento é inconstitucional, a não ser que seja feita uma emenda ou
uma alteração do Regimento Interno. O que se deve regulamentar aqui
dentro é exatamente a lógica. Ou seja, os Deputados que votaram contra,
quando se pedir verificação - e verificação não é nova votação. Verificação é
para verificar quem estava presente na hora da votação. Tanto que eu
reconheci que estava errado.

Então, se na hora da votação o Deputado esteve presente, e seu nome não
aparecer no painel, evidentemente se poderá computar.

Agora, anular o painel ou atender ao requerimento do nosso companheiro
José Bonifácio é passar por cima do Regimento Intemo. Então, temos que
realmente regulamentar que uma vez o Deputado deve ser cônscio de sua
responsabilidade diante de Deus e da verdade. Se ele estava presente e
votou "não", ele não pode sair. Tanto que, quando eu quiser agora, saio
antes de votar, porque se eu votei, evidentemente tem que computar o meu
voto. Nesse caso, não é necessário anular o painel, mas simplesmente
considerar que os Deputados que estavam ai, que votaram ou não e que
pediram verificação devem ser computados como voto, evidentemente.

O Deputado Agostinho Patrús - Verificamos que o Deputado Raul Lima
Neto é um dos mais inteligentes desta Casa. Nós, Presidente, deveríamos
considerar como "branco" todos aqueles que estavam presentes no momento
da votação. Ai, teríamos "quorum" em todos eles. O problema é que eles não
apertam o branco. A Presidência constará como "branco" os que estavam
presentes e os que saíram correndo depois da verificação de uma votação,
porque não há uma nova votação. Há uma verificação da votação anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Agostinho
Patrús que, no processo de verificação por meio do painel eletrônico, é
previsto também o voto branco, portanto, não vai tomar essa decisão. Vai
tomar a decisão, sim, de computar a presença do Deputado que pede a
verificação de votação e do Deputado que estiver secretariando a Mesa.
Vem à Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio, solicitando que as
verificações de votação sejam feitas pelo processo adotado antes da
implementação do painel eletrônico. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, quero encaminhar, mas
quero também fazer uma questão de ordem dentro do encaminhamento e
fazer uma pergunta à Mesa. Eu encaminho pela rejeição.

Questão de Ordem
0 Deputado Raul Lima Neto - Esse requerimento do nobre Deputado José
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Bonifácio vai de encontro ao Regimento Interno, pois se é regimental que a
verificação seja feita por meio do painel em funcionamento, posso, por um
simples requerimento em votação simbólica, anular o Regimento Interno?
Essa é a primeira questão.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o
Plenário é soberano e, se a maioria do Plenário decidir dessa forma, a
Presidência vai acatar.

O Deputado Raul Lima Neto - A verificação, por meio do painel é isenta de
erros e, se já acertamos que estamos evidentemente errados, porque
verificação não é nova votação, é uma verificação da votação executada,
penso que o Deputado que estiver aqui e sair estará sendo desonesto com
esse parlamento. Então, deve se dar uma chance de as verificações serem
feitas pelo painel mesmo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa, novamente, que a decisão do
Plenário é soberana e o requerimento do Deputado José Bonifácio será
submetido a votação neste momento. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sus. Deputados. Queremos
nos posicionar contra, já que o processo que estamos fazendo é um jogo do
regime democrático. A bancada governista, quando da votação da PEC,
utilizou o mesmo processo, ou seja, retirou-se do Plenário para não dar
quórum de 48 Deputados, para que pudéssemos entrar no processo de
votação. Isso é democrático. Não questionamos a base governista por ter se
retirado tendo mais de 48 Deputados em Plenário, para que eles pudessem
utilizar-se do processo de não querer votar com um determinado número de
Deputados. Então, não compreendo agora o desespero de alguns Líderes
governistas que, no dia da votação da PEC, saíram também do Plenário,
inclusive o Deputado José Militão. Então, eu não consigo compreender.
Quando interessa a eles, eles podem sair, e é tudo normal. Agora, quando
não interessa, a Oposição está se exaltando, dificultando e atrapalhando.

Por que a Presidência e a base governista não tiveram a mesma
veemência ao tratar da questão quando quem se utilizava do instrumento
regimental era a Oposição? Por que dois pesos e duas medidas? Quando
interessa à base do Governo, aí se pode utilizar a estratégia; quando não
interessa, quando é a Oposição que vai se utilizar dela, não pode.

E exatamente a isso que me posiciono contrariamente, e o Presidente,
Deputado Romeu Queiroz, disse muito bem: vai mandar cortar o ponto. Ora,
se ele vai cortar meu salário, voto se quiser. Vou ter meu salário cortado
mesmo! E um direito meu, e eu é que vou responder para a sociedade se
votei ou não votei. Aliás, não estou recebendo por isso, e, como tal, não
estou sendo pesado para o povo mineiro.



rs

657
Não estou compreendendo. Não entendo o que a base governista está

querendo.
O Presidente da Assembléia disse que vai usar contra a Oposição o art.

65. E regimental? É. Aceito tudo do Regimento. Nesta Casa sempre me bati
e vou continuar me batendo pelo respeito ao Regimento Interno.

Por que, repito, quando a base governista usa estratégias, a Presidência
não lhe dá o mesmo tratamento dispensado à Oposição? E isso que não
compreendo. A base governista retirou-se para não dar quórum de 48
Deputados, número necessário para se votar a PEC, e não houve, por parte
da Presidência, nenhuma manifestação. Os Deputados saíram tranqüilos, e
ninguém questionou nada, porque é democrático. Mas, quando a Oposição
usa a mesma estratégia, aí vem a Mesa nos obrigar a votar. Já vão me
cortar o salário e ainda querem me obrigar a votar. Ora, não consigo
entender esse processo.

Só posso trabalhar de acordo com o Regimento. O Regimento me permite
votar ou não votar, "sim", "não", abster-me, fazer o que eu quiser. Se é um
direito meu utilizar as técnicas disponíveis no Regimento para mostrar que
não concordo com uma votação, por que sou impedido de fazê-lo?

Gostaria de saber da Presidência e dos Deputados se agora vão querer
impor a nós, representantes do povo nesta Casa, um tipo de comportamento
para o qual eu não consigo ver amparo no Regimento.

A utilização do painel foi um assunto que discutimos aqui e que foi votado.
Se alguém não gostou, por que não pede, então, a modificação do
Regimento Interno? E verdade que o art. 233 permite-nos fazer qualquer
coisa. Vamos abolir de vez o processo de votação por meio do painel
eletrônico, já que algumas pessoas têm problemas com ele. Que elas se
posicionem contrariamente e peçam a substituição do processo.

Se todos dizem que estão nesta Casa pelo interesse do povo, podem muito
bem cumprir o horário regimental da reunião. Ela começou às 20 horas e vai
até as 2 horas. Por que essa pressa, então? Agora são apenas 21 h30min!

De acordo com o Regimento Interno, posso e vou utilizar o tempo que
achar necessário para fazer o que julgo melhor. Fui eleito paia isso e vou
cumprir o meu papel nos termos do Regimento Interno. Em momento algum
viemos aqui desrespeitar o Regimento. Gostaria que a base governista me
apresentasse um único item do Regimento a que estamos fugindo. Qual é o
item do Regimento que estamos descumprindo?

Votarei contra o requerimento do ilustre Deputado José Bonifácio, porque
já temos uma norma. A cada votação, se o Deputado José Bonifácio pedir a
votação pelo processo nominal, vamos apresentar um requerimento pedindo
a votação por meio do painel, é um direito. A cada votação vamos fazer isso,
que é também regimental. Estão querendo se utilizar de instrumentos, mas
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também sabemos utilizá-los.

Eu, particularmente, não estava querendo criar muita polêmica, mas a
forma como fomos tratados aqui me levou a fazer isso. A partir de agora,
vamos solicitar também, porque o Regimento diz que Deputado que não
comparece às reuniões tem de ter o seu ponto cortado. Eu vou cobrar da
Mesa que corte o ponto de todos que não vierem trabalhar aqui. Se é para
trabalhar corretamente e justamente, tem-se que tratar também daquelas
pessoas que não comparecem aqui, que não comparecem nas comissões.
Hoje, a base governista não foi à comissão para discutir o projeto da
COPASA-MG e depois diz que é a Oposição que atrapalha as votações. Não
compareceram para votar e depois querem culpar a Oposição pelo atraso
nas votações. Essa é uma questão. Então, vamos cortar o ponto de todo o
mundo, mas vamos ser justos. Se tem uma coisa que me deixa realmente
muito indignado é a injustiça. Não consigo conviver com ela. Se tratam com
justiça, eu acato. Se eu não venho, cortam-me o ponto. Amanhã, não estarei
aqui de manhã e à tarde porque fiz uma opção de participar de uma
manifestação em Brasília. Cortem o meu ponto. Está correto, mas eu quero
que cortem também dos outros. Por que cortar o nosso, que comparecemos
aqui todos os dias, se outros que nem vêm não têm corte? Quero ver, então,
a Presidência fazer isso. E nós vamos cobrar, porque acho desrespeito
enorme quererem tolher a Oposição de utilizar um instrumento que é
permitido à Situação fazer. Quando se tratar de forma igual todo o mundo,
nós queremos e vamos respeitar, mas, quando formos tratados de forma
desigual, vamos protestar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.

• Deputado Ivo José - Solicito a verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não há "quorum" para

votação, mas o há para discussão das demais matérias da pauta. A
Presidência toma sem efeito a votação e declara prejudicado o
requerimento.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.120/97, do Deputado Gilmar
Machado, que dispõe sobre a renegociação da dívida dos municípios com o
IPSEMG. As Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira
perderam prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.120/97
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Dispõe sobre a renegociação da divida dos municípios com o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar, com os municípios conveniados,
as dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias.

Art. 20 - O saldo devedor de cada município poderá ser pago em até 180
(cento e oitenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas, com base na
variação da UFIR e juros anuais de 6% (seis por cento) ao ano pela Tabela
Price.

Art. 31 - Os municípios em atraso poderão ter suas multas reduzidas em
até 50% (cinqüenta por cento).

Parágrafo único - As Prefeituras que já possuam o parcelamento poderão
reparcelar os seus débitos, sendo as importâncias pagas sob o título de
multa descontadas em até 50% (cinqüenta por cento) do valor a ser
reparcelado.

Art. 40 - Compete ao IPSEMG firmar com cada município devedor as
condições das partes, obedecido o disposto nesta lei.

Parágrafo único - Cabe ao município formalizar a permissão para que os
valores das parcelas sejam debitados a cada mês, automaticamente, em sua
conta do Fundo de Participação de Municípios ou do ICMS.

Art. 50 - O IPSEMG submeterá à aprovação do Governador a
regulamentação do disposto nesta lei.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões, de de 1995.
Ajalmar Silva

EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.120/97
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - O disposto no art. 1 0 aplica-se ao montante da divida do Estado

para com o IPSEMG.".	 -
Sala das Reuniões, de maio de 1995.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentados ao projeto o Substitutivo n° 1, do Deputado Ajalmar
Silva, e a Emenda n° 1, do Deputado Gilmar Machado. Nos termos do § 20
do ad. 195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência vai devolver o
projeto, o substitutivo e a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira,
para receberem parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.480197, do Deputado
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Geraldo Nascimento, que institui unidades do PR000N nos municípios-sede
das regiões administrativas do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.514197, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a comunicação do resultado de
concurso público aos candidatos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n o i, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.524197, do Deputado Bilac
Pinto, que institui a obrigatoriedade da reserva de assentos para pessoas
obesas e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina por
sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.299197, do Deputado João
Batista de Oliveira, que autoriza o Estado a assumir a gestão e a
manutenção de trechos rodoviários. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e

persistindo a inexistência de "quorum para a votação, a Presidência encerra
a reunião, convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 20, 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.

ATA DA 89 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de maio de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Marcos Helênio.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a
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apreciar a matéria constante na pauta e a debater, com representantes da
TELEMIG, dos PROCONs Estadual e Municipal e diretores de empresas que
exploram o serviço Disque 900 no Estado, os possíveis abusos cometidos na
prestação desse serviço. Após, leva ao conhecimento dos Deputados que o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei n° 1.746198, que
estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimento das
empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
1999, é de 1515198 a 316198, das 8 às 18 horas, na secretaria da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Presidente designa o
Deputado José Militão para relatar, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.702198, do Deputado Antônio Roberto, que declara de utilidade pública o
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de João Monlevade. Na
seqüência dos trabalhos, submete a votação o Requerimento n° 2.587198,
que é aprovado. Após, informa aos Deputados e aos demais participantes
que serão ouvidos os Srs. Paulo César Agostinho, Coordenador do Disque
Vestibular e representante dos Srs. Ney Soares e Eduardo Soares,
Presidente e Gerente, respectivamente, da Fundação Cultural de Belo
Horizonte; Agnaldo Ribeiro da Silva Filho, Luiz Augusto Tavares e José
Sílvio Abras, respectivamente, Gerente de Negócios - Segmento do Governo
e Serviços, Gerente de Negócios Noroeste e Técnico de Serviço Comercial
3, da TELEMIG, representantes do Sr. Sérgio Antônio Rodrigues da Silva
Braga, Presidente dessa empresa; e Rodrigo Botelho Campos, Coordenador
do PROCON Municipal. Registra, ainda, a presença da Sra. Cátia Cristina
Silva Lima, Supervisora do Disque Vestibular. Prosseguindo, passa a palavra
ao Deputado Marcos Helênio para que exponha o objetivo da reunião. Os
convidados fazem suas exposições e respondem às perguntas formuladas
pelos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. O Sr. Rodrigo
Botelho Campos afirma que a solução para os problemas relacionados aos
serviços Disque 900 e 0900 está na implantação de senhas de acesso, como
prevê o Projeto de Lei n° 1.727198, do Deputado Raul Lima Neto. Na fase de
debates, o Deputado Marcos Helênio sugere à Comissão que analise as
irregularidades que ocorrem nos serviços prestados pela TELEMIG. Após, a
Comissão acorda com os representantes dessa empresa o envio, no prazo
de 15 dias, de cópia de todos os contratos com provedores que exploram os
serviços de prefixo 900, inclusive termos aditivos posteriores; de informação
do faturamento mensal de cada empresa; dos nomes dos sócios-
proprietários de cada empresa e a devida qualificação; e de informação da
receita mensal obtida pela TELEMIG com tais serviços. O Sr. José Silvio
Abras entrega relação dos provedores de serviços 900 e 0900 e documentos
contendo as condições para prestação desses serviços. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e
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dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto - Antônio

Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.650/98
(Redação nos Termos do § 1° do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter, mediante doação, o
imóvel que especifica ao Município de Carmo do Rio Claro.

Nos termos regimentais, foi a proposição examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissão examinar o projeto quanto à repercussão
financeira decorrente de sua aprovação.

Fundamentação
A proposição em análise visa a fazer reverter, mediante doação, o imóvel

que especifica ao Município de Carmo do Rio Claro.
Segundo consta na mensagem do Chefe do Poder Executivo, a Secretaria

da Saúde, a que o bem se encontra vinculado, manifestou anuência à sua
devolução, uma vez que, com a municipalização da saúde, não tem mais
planos para o seu aproveitamento.

Cumpre-nos, também, mencionar que a proposição não acarreta despesas
nem encargos para o Estado e não causa nenhum impacto na lei
orçamentária, embora, com a transferência de proposta, haja redução no
ativo permanente do seu balanço patrimonial.

Em face do que acabamos de expor, e levando em consideração os
benefícios que serão proporcionados ao referido municipio, acreditamos ser
a iniciativa proposta conveniente e oportuna.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.650198 no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 20 do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - José Braga - Marcos
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 3773 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/5/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 2 Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Mensagens n°5 270 a 272198 (encaminham os Projetos
de Lei n°s 1.761 a 1 .763/96, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°5 1.764 a 1.766198 - Requerimentos dos Deputados Olinto
Godinho, Marcos Helênio e Anivaldo Coelho - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Fiscalização Financeira, de Saúde e de Educação e dos
Deputados Wanderley Ávila (2), Maria Olívia, Mauri Torres (2) e Romeu
Queiroz - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Geraldo Rezende, Geraldo Nascimento, João Leite e Miguel Martini - 2
Parte (Ordem do Dia): l a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Olinto Godinho;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.697198; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Marcos Helênio;
aprovação - Requerimento do Deputado Anivaldo Coelho; rejeição - 2 a Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado João
Leite; rejeição - Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Inexistência de "quorum" qualificado para votação das propostas de emenda
à Constituição - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.396197;
rejeição; verificação de votação; inexistência de "quorum para votação;
anulação de votação; existência de "quorum" para votação; renovação da
votação do projeto; aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.442197; aprovação com as Emendas n°5 1 a 3 - Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei ri0 1.544197; aprovação com as Emendas n°s 1 a 3 e 5 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 4; prejudicialidade da Emenda n° 4 - Votação,
em 20 tumo, do Projeto de Lei n°929/96; aprovação na forma do vencido em
1 0 turno - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.258197; aprovação na
forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1 - Questão de ordem;
existência de 'quorum" para discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.632198; encerramento da discussão - 32 Parte: Leitura de
Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Ibrabim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

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

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Piau, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olívia, 5aSecretária, nas funções de 1°-Secretário, lê
a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 270198*
Belo Horizonte, 22 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Astolfo Dutra.

O imóvel em apreço, constituído por uma área de terreno, com 450, 00M2
(quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), correspondente ao lote 10 da
quadra 5, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, do Município de Astolfo
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Dutra, foi havido pelo Estado por doação do referido Município.

Considerando o apelo do Prefeito Municipal de Astolfo Dutra, no sentido de
ser revertido ao patrimônio municipal o imóvel citado, para nele ser
construído um posto de saúde, e à vista das manifestações favoráveis dos
Senhores Secretários de Estado da Saúde e de Recursos Humanos e
Administração à viabilidade da doação, permito-me solicitar dessa Casa
Legislativa aprovação ao projeto de lei pertinente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência as expressões
do meu elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.761/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Astolfo Difira.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Astolfo

Dutra imóvel de propriedade do Estado, situado nesse Município, constituído
pelo lote (10) dez da quadra 5 (cinco), com área de 450rn2 (quatrocentos e
cinqüenta metros quadrados), com as seguintes confrontações: pela frente,
numa extensão de iBm (dezoito metros), com a Rua Santo Antônio; pelo
lado direito, numa extensão de 25m (vinte e cinco metros), com propriedade
de Vicenzo Guercio; pelo lado esquerdo, numa extensão de 25m (vinte e
cinco metros), com a Rua Antônio Gomes de Oliveira; e pelos fundos, numa
extensão de 18m (dezoito metros), com propriedade de Gustavo Guercio,
conforme escritura pública de rerratificação de 3 de novembro de 1965, às
fis. 27 do livro 70 do Cartório de Notas de Astolfo Dutra, registrada sob o n°
18.542, a fis. 106 do livro 3 A P do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à construção de um posto de saúde.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.	-
Art. 40 - 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, dc o art. 102, do Regimento
Interno-

Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 271198*

Belo Horizonte, 25 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que institui o Quadro
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Especial das carreiras que menciona e dá outras providências.

As atividades das carreiras de Políticas Públicas e Gestão Governamental,
Administração Orçamentária e Financeira, Auditoria e Controle Interno e
Gestão Administrativa estarão voltadas essencialmente para o planejamento,
formulação e avaliação das políticas públicas, administração financeira,
contabilidade pública e auditoria relativa â gestão governamental.

A medida se impõe em face da constatação de que essas atividades não
são desenvolvidas de forma sistemática, exigindo, por isso mesmo, uma
equipe especializada, com qualificação profissional específica para atuação
nos segmentos de formulação e avaliação de políticas públicas.

Busca-se, assim, com a implantação das carreiras, a otimização da ação
governamental e da gestão dos recursos públicos, permitindo-se que a
tomada de decisões estratégicas possa ser subsidiada por informações
técnicas adequadas, desenvolvidas por profissional altamente qualificado,
com visão global do processo decisório do Estado e comprometido com a
missão institucional a ele deferida, destacando-se que o ingresso nelas
condiciona-se à exigência constitucional de concurso público, desdobrado
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a
segunda com o cumprimento de curso especifico.

As carreiras terão natureza sistêmica ou comum a todos os órgãos da
administração direta, podendo a lotação dos respectivos cargos ocorrer em
quaisquer deles, com ênfase naqueles em que se destacam mais claramente
definidas as atividades pertinentes.

A fixação da retribuição remuneratória das classes integrantes das
carreiras leva em consideração o nível de complexidade de que se revestem
as atividades e responsabilidades do cargo e contempla um mecanismo de
incentivo ao desempenho, através da atribuição da Gratificação de
Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - GDPI -, mediante
avaliação individual e institucional, a fim de preservar o valor dos recursos
'humanos com a qualificação e perspectiva de carreira desejados.

Ao mesmo tempo, constitui-se o subquadro do Quadro Especial referido
com a atual carreira de Administrador Público, de que trata a Lei n° 11.658,
de 2 de dezembro de 1994, cujas atribuições estarão voltadas, agora, às
atividades técnicas de implementação e execução das políticas públicas
formuladas e viabilizadas através da atuação dos especialistas das carreiras
especificas.

Destaca-se, ainda, a norma inscrita no artigo 28 do projeto de lei, que
prevê a extinção, com a vacância e na forma ali prevista, de cargos de
provimento em comissão cujas atribuições serão absorvidas nas atividades
inerentes às carreiras que integram o Quadro Especial ora instituído.

Sirvo-me da, oportunidade para renovar a Vossa Excelência a
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manifestação do meu elevado apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.762/98

Institui o Quadro Especial das carreiras que menciona e dá outras
providências.

Art. 1 0 - Fica instituído, nos termos desta lei e observado o disposto no
artigo 11 da Lei no 10.961, de 14 de dezembro de 1992, o Quadro Especial
das seguintes carreiras:

- Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, constituída de
classes de cargos de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, com atribuições relacionadas com as atividades de
planejamento institucional, formulação, implementação e avaliação de
políticas públicas em todas as áreas do Governo do Estado;

II - Carreira de Administração Orçamentária e Financeira, constituída de
classes de cargos de Especialista em Orçamento e Finanças, com
atribuições relacionadas com administração financeira, contabilidade pública
e de controle do sistema orçamentário público;

III - Carreira de Auditoria e Controle Interno, constituída de classes de
cargos de Especialista em Controle Interno, com atribuições relacionadas
com as atividades de auditoria operacional e de gestão da ação
governamental;

IV - Carreira de Gestão Administrativa, constituída de classes de
Especialista em Administração Pública, com atribuições relacionadas com a
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas relativas à
gestão de recursos humanos e materiais, modernização administrativa,
organização, sistemas e métodos, informação e informática, bem como o
assessoramento técnico a órgãos da administração direta.

Parágrafo único - O ingresso nas carreiras de que trata este artigo habilita
o servidor para o desempenho de atividades de assistência técnica e
assessoramento especializados às chefias de órgãos de direção superior da
administração direta, na sua respectiva área de atuação.

Art. 20 - A estruturação do Quadro Especial das carreiras referidas no artigo
1 0 observa as demais disposições da Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de
1992, e as desta lei e atende aos objetivos da profissionalização do servidor
público e da implantação do sistema de mérito na administração pública,
bem como da eficiência e eficácia da ação administrativa no Poder
Executivo.

Art. 30 - Os quantitativos de cargos de cada carreira e sua distribuição
pelas respectivas classes são os fixados no Anexo 1 desta lei.

Art. 40 - A tabela de vencimento das classes das carreiras do Quadro
Especial instituído nesta lei é a constante do Anexo II.
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Art. 50 As classes das carreiras têm natureza sistêmica ou comum a todos

os órgãos da administração direta do Poder Executivo, sendo os cargos que
as compõem movimentados por ato próprio do Governador ou autoridade
por ele delegada, observada a necessidade de pessoal de cada carreira
fixada para o respectivo órgão, bem como a política especifica de
desenvolvimento de recursos humanos referente a elas.

Art. 60 O ingresso nas carreiras de que trata esta lei dependerá de
aprovação prévia em concurso público de provas e títulos e se dará no grau
A da classe inicial de cada uma delas.

§ 1°- Para a habilitação ao concurso será exigido do candidato diploma de
curso superior registrado no órgão competente, atendidas as qualificações
profissionais em cada caso e satisfeitos os demais requisitos definidos no
respectivo edital.

§ 20 - Será computado como título o exercício comprovado de atividades
públicas correlatas à da respectiva carreira para a qual o candidato estiver
concorrendo, na forma do regulamento, até o limite de 10% (dez por cento)
do total de pontos distribuídos no concurso.

§ 30 - Para o candidato graduado em curso superior em Administração
Pública será concedida a pontuação correspondente a 10% (dez por cento)
do total dos pontos distribuídos no concurso público, em relação aos títulos,
não acumulável com a de que trata o parágrafo anterior.

Art. 70 - Q concurso público, destinado a aferir a qualificação profissional
exigida para o ingresso nas carreiras, terá caráter eliminatório e
classificatório.

§ 1°- O concurso público é constituído de duas etapas, compreendendo:
- a primeira etapa, de provas e títulos, de caráter eliminatório e

classificatório, seletiva para a segunda;
II - a segunda etapa, o cumprimento de curso específico e avaliação final,

de caráter eliminatório e classificatório, em regime de dedicação integral.
§ 20 - Enquanto estiver submetido ao curso específico, o candidato

perceberá ajuda financeira, à conta de recursos orçamentários próprios,
correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do grau inicial de
vencimento do cargo de classe para o qual concorre.

§ 30 O candidato que seja servidor público estadual será dispensado das
atribuições do seu cargo durante a segunda etapa do concurso, retornando
ao seu regular exercício, ao final desta, se desligado, reprovado ou não
tomando posse no novo cargo, assegurando-se o cômputo do período
respectivo como tempo de efetivo exercício para todos os fins previstos em
lei, mediante a comprovação da freqüência ao curso especifico.

§ 40 - No caso do parágrafo anterior, o servidor poderá optar pela ajuda
financeira de que trata o § 20 ou a remuneração de seu cargo efetivo.
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§ 50 - O provimento dos cargos das carreiras será feito gradativamente,

preenchendo-se, anualmente, 35 v/o (trinta e cinco por cento) dos cargos
correspondentes à classe inicial de cada uma delas, nos 2 (dois) primeiros
anos após a homologação do primeiro concurso público realizado.

§ 60 - Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior, será promovida a
realização de novos concursos públicos para ingresso nas carreiras, sempre
que o número de cargos vagos nas respectivas classes iniciais for de, no
mínimo, 10% (dez por cento) do seu total.

Art. 80 - Concluídas as etapas e homologado o concurso público, a
nomeação dos candidatos habilitados observará a ordem de classificação, o
prazo de sua validade e o número de vagas oferecido no respectivo edital.

Parágrafo único - O prazo improrrogável de validade do concurso a que se
referem os § 50 e 60 do artigo anterior é de, respectivamente, 2 (dois) anos
e 1 (um) ano, contado da data de sua homologação.

Art. 90 - O desenvolvimento nas carreiras dar-se-á através da progressão e
da promoção e será apurado em períodos determinados, nos termos de
regulamento.

§ 1 0 - Progressão é a passagem do servidor de um grau para o
imediatamente superior, dentro da mesma classe, e dependerá de interstício
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no grau e avaliação de
desempenho satisfatória.

§ 20 - Promoção é a passagem do servidor em efetivo exercício do cargo,
com, no mínimo, 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias na classe, para a
classe imediatamente superior, dentro da carreira

§ 30 - A promoção do servidor não acarretará redução de remuneração,
devendo ser posicionado no grau de vencimento da classe nova de valor
imediatamente superior ao que percebia.

Art. 10 - A promoção dependerá, cumulativamente, do cumprimento dos
seguintes requisitos:

- existência de vaga;
li - da participação, com aproveitamento, em curso de aperfeiçoamento ou

altos estudos, regularmente instituído;
III - média de avaliação de desempenho satisfatória nos últimos 3 (três)

anos.
Parágrafo único - Para efeito de desempate no processo da promoção,

será apurado, sucessivamente, o seguinte:
- resultado obtido nas avaliações de desempenho nos 3 (três) anos

anteriores;
II - maior tempo de serviço na classe;
III - maior tempo de serviço na carreira;
IV - maior tempo de serviço público em geral.
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Art. 11 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no

período aquisitivo:
- sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de

suspensão ou ocorrida a exoneração "ex officio", por penalidade, de cargo de
provimento em comissão;

II - afastar-se do serviço por mais de 10 (dez) dias, com perda de
vencimento;

III - afastar-se das funções específicas do seu cargo, excetuados os casos
de:

a) férias anuais e férias-prêmio;
b) casamento, até 8 (oito) dias;
c) luto, até 8 (oito) dias, pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e

irmão;
d) licença para gestação e licença-paternidade;
e) licença para tratamento de saúde ou licença decorrente de doença

profissional ou acidente de serviço.
Parágrafo único - Para fins da progressão, o afastamento a que se refere a

alínea "e" do inciso III deste artigo, isolado ou cumulativamente considerado,
fica limitado a 160 (cento e oitenta) dias.

Art. 12 - Caberá ã Escola de Governo, da Fundação João Pinheiro,
ministrar os cursos de formação, habilitação, aperfeiçoamento e qualificação,
necessários ao ingresso e desenvolvimento nas carreiras de que trata esta
lei.

Art. 13 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
expedirá as normas necessárias à implantação das respectivas carreiras,
supervisionará a administração dos seus planos e coordenará as ações, a
elas relacionadas, em que estejam envolvidos mais de um órgão, bem como
baixará as especificações de classes.

Art. 14 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a Secretaria de
Estado da Fazenda e a Auditoria-Geral do Estado orientarão a política de
desenvolvimento de pessoal e as diretrizes para a realização dos cursos de
qualificação necessários ao ingresso e desenvolvimento nas carreiras a que
se referem o inciso II do artigo 70 e o artigo 90 desta lei.

Art. 15 - A investidura em cargo de provimento em comissão de direção
superior por servidor integrante do Quadro Especial instituído nesta lei
observará a correlação entre as atribuições desses cargos e as dos cargos
das respectivas carreiras e os requisitos de qualificação e de capacitação
funcional necessários.

Parágrafo único - O tempo de efetivo exercício em cargo de provimento
em comissão de que trata este artigo será computado para fins de
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progressão e promoção no cargo efetivo, observado o disposto no artigo 11
desta lei.

Art. 16 - Fica instituída, para os ocupantes de cargos de classes das
carreiras referidas no artigo 1 0, a Gratificação de Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional - GDPI -, devida nas condições
estabelecidas neste artigo e no regulamento.

§ 10 - A GDPI será atribuída aos servidores em efetivo exercício,
mensalmente, com base em avaliação de desempenho individual e
institucional, mediante pontuação aferida, tendo como limite máximo 1.000
(mil) pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,042% (quarenta e
dois milésimo por cento) do valor básico do Grau J da faixa de vencimentos
da Classe IV da tabela constante do Anexo II desta lei.

§ 20 - O número de integrantes de cada carreira com pontuação acima de
80% (oitenta por cento) do Omite de pontos fixados para a avaliação de
desempenho individual não poderá ser superior a 40% (quarenta por cento),
sendo que somente 20% (vinte por cento) dos beneficiários poderão se situar
no intervalo de 90% (noventa por cento) a 100% (cem por cento).

§ 30 - Não fará jus à gratificação o servidor colocado à disposição da
União, de outros Estados, do Distrito Federal e de municípios ou de
autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista.

Art. 17 - A avaliação de desempenho deverá aferir a eficiência e eficácia
do servidor no cumprimento de suas atribuições e será realizada pela chefia
imediata, com a participação do servidor, levando-se em conta os critérios e
fatores fixados em regulamento.

Art. 18 - Para cada carreira será instituído um Programa Institucional de
Avaliação de Desempenho, estruturado de forma a atender os pressupostos
básicos das atividades por ela cumpridas.

Art. 19 - O integrante das carreiras de que trata esta lei deverá cumprir,
obrigatoriamente, jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em
regime de dedicação exclusiva, podendo ser convocado sempre que houver
interesse da administração.

Parágrafo único - Ao servidor no regime a que se refere este artigo é
vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de
magistério, desde que não haja prejuízo ao desempenho das atribuições de
seu cargo.

Art. 20- A gratificação prevista no artigo 16 e parágrafo único do artigo 24
é inacumulável com outra vantagem, paga a qualquer título, salvo o
adicional por tempo de serviço.

Art. 21 - O servidor integrante das carreiras de que trata esta lei que
ocupar cargo de provimento em comissão de direção superior, observado o
disposto no artigo 15, poderá optar pelo vencimento deste ou de seu cargo
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efetivo, caso em que fará jus ao valor máximo pago a titulo de GDPI.
Parágrafo único - O servidor que optar pelo vencimento do cargo efetivo,

acrescido do valor máximo a título de GDPI, não será considerado na
apuração de que trata o § 2 0 do artigo 14 desta lei.

Art. 22 - A carreira de Administrador Público, de que trata a Lei n° 11.658,
de 2 de dezembro de 1994, passa a constituir o subquadro do Quadro
Especial instituído nesta lei, ficando mantidas a sua estrutura e composição
numérica, conforme o Anexo III, e observado o disposto no artigo 27.

Art. 23 - O ingresso na carreira de Administrador Público dependerá de
aprovação prévia em concurso público de provas, realizado pela Fundação
João Pinheiro, em duas etapas, compreendendo:

- a primeira etapa, de provas, de caráter eliminatório e classificatório,
seletiva para a segunda, observado o disposto no parágrafo único do artigo
30 da Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de 1994;

II - a segunda etapa, o cumprimento de curso de formação e avaliação
final, de caráter eliminatório e classificatório, em regime de tempo integral.

Art. 24 - A tabela de vencimento da carreira de Administrador Público
passa a ser a constante do Anexo IV desta lei

Parágrafo único - O ocupante de cargo de classes da carreira de
Administrador Público fará jus à Gratificação de Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional - GDPI -, até o limite máximo de 500
(quinhentos) pontos por servidor, observadas as demais condições
estabelecidas no artigo 16 e a do artigo 17 desta lei.

Art. 25- O ocupante de cargo de Administrador Público 1 da carreira de que
trata o artigo 22 desta lei que houver concluído o curso superior de
Administração, com habilitação em Administração Pública, até 31 de
dezembro de 1994, será classificado em cargo de Administrador Público II,
Grau A.

AI. 26 - Os cargos de classes da carreira de Administrador Público
destinam-se às atividades técnicas de implementação e execução das
políticas públicas formuladas e viabilizadas através da atuação dos
especialistas das carreiras do Quadro Especial instituído no artigo 1 0 desta
lei.

Art. 27 - Aplica-se aos cargos de classes da carreira de Administrador
Público o disposto nos artigos 5°, 8 0 a 15 e de 17 a 20 desta lei, mantidas as
disposições da Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de 1994, no que não
colidirem com os artigos mencionados.

AI. 28- Os cargos de provimento em comissão de Auditor, código MG-17,
símbolo UT-17, Auditor Assistente, código EX-10, nível 10-A, e Assessor de
Atividade Central, código MG-30, símbolo AA-30, a que se refere o artigo 20
do Decreto n°37.711, de 29 de dezembro de 1995, de Inspetor da Fazenda,
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código EX-5, símbolo F-7, grau A, constante do Anexo 1-4 da Lei n°6.762, de
23 de dezembro de 1995, extinguem-se com a vacância, após a
homologação do primeiro concurso público que se realizar em cumprimento
ao disposto no § 60 do artigo 70 desta lei.

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua vigência.

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - O Anexo 1 referente ao quadro dos Quantitativos de cargos das

carreiras e distribuição pelas respectivas classes, foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 2815198.

* - O Anexo II referente à Tabela de Vencimentos das Classes de
Especialistas em Política Pública e Gestão Governamental, Orçamento e
Finanças Controle Interno e Administração Pública, foi publicado na edição
do "Diário do Legislativo" de 2815198

ANEXO III
(a que se refere o artigo 22 da Lei

n°, de de de 1998)
Quantitativos de cargos de

carreira de Administrador Público
e distribuição por classes

CLASSE 1 NÚMERO DE 1

200
100

III

* - O Anexo IV referente à Tabela de Vencimentos das classes da carreira da
Administrador Público, foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
26/5/98.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 186,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 272198*

Belo Horizonte, 26 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a Lei n°
11.398, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras
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providências.

As alterações propostas visam assegurar maior flexibilidade às normas
vigentes aplicáveis à administração do Fundo Pró-Floresta, no tocante ao
desenvolvimento da atividade florestal, e permitir a transferência ao Fundo
Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - de recursos que serão
destinados ao desenvolvimento do setor agrícola do Estado e à execução de
programas de melhoria das condições de vida das comunidades rurais,
inclusive aqueles de caráter emergencial.

Prevaleço-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1163/98

Altera a Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Pró-
Floresta e dá outras providências.

Ari. 1°- O § 20 do artigo 1 0 da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°- ..........................................................
§ 20 - Os recursos do Fundo serão destinados à implantação do Programa

Pró-Floresta e de programas similares que vierem a ser criados, por
recomendação do Grupo Coordenador."

Art. 20 - O artigo 30 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, fica
acrescido dos § 20 e 30 , transformando-se o seu parágrafo único em § 10,
com a redação que se segue:

"Art. 3°- ........................................................
§ 1 0 - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento

de serviço e amortização de dividas contraídas pelo Estado em operações
de crédito destinadas ao Fundo, na forma e nas condições regulamentadas
pelo Poder Executivo.

§ 20 - Os retornos, até o limite total de R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), relativos a principal, encargos e resultantes de aplicações financeiras
das disponibilidades temporárias de caixa, serão, até o exercício fiscal de
2000, transferidos e incorporados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural - FUNDERUR -' criado pela Lei n°11.744, de 16 de janeiro de 1995, de
forma escalonada e definida em regulamento.

§ 30 - No exercício de 1998, as transferências de que trata o parágrafo
anterior	correrão	à	conta	da	Dotação	Orçamentária	n°
40611317104100014313571.'

Art. 30 - O "caput" do artigo 40 da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994,
passa a ter a seguinte redação:

"Ad. 40 - O Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuação contábeis, será
rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
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reembolsáveis, sem prejuízo do disposto nos	1° e 20 do artigo anterior.'

Art. 4°- Os incisos 1, VI, VII e VIII do artigo 50 da Lei no 11.398, de 6 de
janeiro de 1994, passam a ter  seguinte redação:

"Art. 50.
- o valor do financiamento não poderá ultrapassar a 80% (oitenta por

cento) do valor dos investimentos globais programados para cada projeto,
nele incluída a comissão de fiscalização dos projetos;

VI - os juros serão de até 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculados
sobre o saldo devedor reajustado;

VII - o agente financeiro receberá, corno remuneração por serviços
prestados, comissão de 3% a.a. (três por cento ao ano), incidente sobre o
saldo devedor reajustado e incluída na taxa de juros;

VIII - a amortização do principal obedecerá às características de cada
projeto, iniciando-se no mês subseqüente ao do término do prazo de
carência;"

Art. 50 - O acaput do artigo 60 da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - O Fundo Pró-Floresta terá como gestora a Secretaria de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral e como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que atuará também como
mandatário do Estado para os fins previstos nesta lei, podendo transigir, para
efeito de acordo, quando da cobrança dos créditos concedidos e
inadimplidos, na forma definida em regulamento."

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se
inalterados os financiamentos aprovados até esta data.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso III
do artigo 30 da Lei n°11.398, de 6 de janeiro de 1994."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos, que o Processo RE/192690-2, relativo à M. Martins Engenharia e
Comércio Ltda., encontra-se, desde 2616195, na Procuradoria-Geral da
República. (- A Comissão de Direitos Humanos. Anexe-se ao Requerimento
n° 2.543198.)

Do Sr. Djalma Paes, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco, dando ciência a esta Casa de que o Deputado Eurico Dutra
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solicitou fosse encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados pedido
para que se inicie o processo de cassação do mandato do Deputado Federal
Sérgio Naya. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Alfredo Guilherme Englert, Presidente em exercício do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, confirmando a presença do Desembargador
Tael João Selistre na reunião sobre a unificação dos Tribunais de 22
Instância deste Estado. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição no
52/98.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, encaminhando o
Anteprojeto de Lei de Consolidação da Legislação Educacional, formulado
pelo Grupo de Trabalho para a Consolidação da Legislação Brasileira.

Do Sr. Jaime Martins, Deputado Federal, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Gilmar Machado, que está empenhado na busca
de soluções para os problemas do ensino superior no País.

Dos Srs. Odelmo Leão, Deputado Federal; Olga Miranda, da Traveline
Viagens e Turismo; Antônio Francisco de Lima Neto, Superintendente
Estadual do Banco do Brasil, e Heloísa Maria Penido de Azeredo, Presidente
do SERVAS, agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem
à empresa Localiza Rent a Car S.A.

Do Sr. Paulo Penido Filho, Cônsul Honorário do Chile em Minas Gerais,
em resposta a manifestação de repúdio desta Casa a atitudes do Governo
chileno contra brasileiros que ali se encontravam, informando que esse pais
sempre procurou respeitar os direitos dos cidadãos e estreitar os laços de
amizade entre chilenos e brasileiros.

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
encaminhando cópia de comunicação de serviço subscrita pelos Detetives
que haviam sido designados para prestar serviços de segurança ao
Deputado Ivair Nogueira.

Do Sr. Fernando Antônio Rodriguez, Secretário de Recursos Hídricos
interino do Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia de convênio
celebrado entre esse Ministério e o Governo do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, dc
o ai. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Mauro Roberto Soares Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que o
trecho da MG-307 que liga a BR-251 ao Município de Grão-Mogol não possui
denominação oficial. (- A Comissão de Justiça.)

Do Cel.-PM Márcio Lopes Porto, Comandante-Geral da PMMG,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho
(instalação de quartel do corpo de bombeiros no Município do Serro), que no
momento não é possível atendê-lo.
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Do Sr. Antônio Chaves Barreto, Superintendente substituto da

Superintendência Regional da Receita Federal da 6 3 Região Fiscal,
encaminhando, a pedido da CPI dos Garimpos, informações relativas à
exportação de pedras preciosas de Minas Gerais de janeiro de 1995 a março
de 1998. (- A CPI dos Garimpos.)

Dos Srs. Antônio Francisco de Lima Neto, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil, e Heloísa Maria Penido de Azeredo, Presidente do
SERVAS, agradecendo convite para a reunião especial em desagravo a
Tiradentes e aos inconfidentes mineiros.

Do Sr. Homem Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF,
informando a liberação de recursos financeiros destinados ao Estado e à
COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo de Tarso Barbosa Passos, Chefe de Gabinete da Presidência
da TELEMIG, em atenção a requerimento do Deputado Kemil Kumaira,
informando que o pedido foi encaminhado à TELEMIG Celular S.A., empresa
que está operando o serviço móvel celular.

Da Sra. Heleni de Mello Fonseca, Diretora de Serviços da TELEMIG (2),
informando, em atenção a requerimentos do Deputado Kernil Kumaira
(pedido de implantação de postos telefônicos no povoado de Campo Novo e
na comunidade de Vazante Funda, no Município de Aguas Vermelhas) e do
Deputado Paulo Schettino (pedido de instalação de um telefone público no
Bairro São Sebastião-Paiol, no Município de Soledade de Minas), que a
empresa não dispõe, no momento, de recursos orçamentários para viabilizar
essas solicitações.

Da Sra. Maria do Carmo Menicucci, Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social, apresentando sugestões ao Projeto de Lei n° 1.712198, a
serem analisadas pelas Comissões de Justiça e do Trabalho. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n°1.712198.)

Do Sr. José Antônio Pucci e outros, ex-servidores do CREDIREAL,
encaminhando denúncias de crimes perpetrados pelo CREDIREAL e pela
Caixa de Assistência aos Servidores do Banco - CASB - e solicitando sejam
tomadas as providências legais cabíveis. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Rolim Adolfo Amaro, Presidente da TAM, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Anderson Adauto, que há possibilidades de
aplicação de tarifas promocionais em trechos operados pela TAM regional,
após conclusão de estudos a respeito.

Do Sr. Amaro Custódio da Silva, líder comunitário, solicitando a este
Legislativo a elaboração de projeto de lei com o objetivo de coibir os abusos
praticados pela COPASA-MG contra os consumidores. (- A Comissão de
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Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Reitor Vianna P. Filho, esclarecendo, a propósito de noticiário na
televisão, acerca do descumprirnento de lei estadual que assegura transporte
intermunicipal gratuito aos maiores de 65 anos, que o art. 230 da
Constituição Federal assegura tal direito somente no caso de transporte
urbano. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Vicente Ventura e outros, advogado e servidores públicos,
solicitando à Casa que interceda junto ao Governador do Estado para que se
conceda anistia a todos os policiais militares que participaram de passeata e
do movimento em prol de melhores salários, em 2416197, na Praça da
Liberdade. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.764196

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o
imóvel que específica.

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmo

do Rio Claro o imóvel constituído de terreno com área de 360m 2 (trezentos e
sessenta metros quadrados), situado nesse município, na Rua Irmãs da
Providência, conforme escritura pública n° 19.659, registrada a fis. 62 do
livro 3-T, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de
Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à construção da sede da Ordem dos advogados do Brasil.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3
(três) 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. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: Esta proposição tem por objetivo doar ao Município de Carmo

do Rio Claro imóvel doado ao Estado em 1987.
O município está reivindicando o terreno para a construção da sede da

OAB, o que satisfaz plenamente os interesses da comunidade, uma vez que
os cidadãos terão espaço físico adequadamente estruturado para reivindicar
seus direitos garantidos por lei.
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Além disso, a OAB, como entidade corporativa, seleciona advogados para

o exercício da profissão e atua como organismo disciplinador da classe.
E lícito afirmar, portanto, que os benefícios decorrentes da concretização

desta iniciativa são de importância significativa para toda a população local.
Em fase do mérito da proposição, contamos com a sua aprovação nesta

Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 1.765198
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto

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

Conjunto Habitacional Tereza Cristina, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Comunitária do Conjunto Habitacional Tereza

Cristina, com sede no Município de Belo Horizonte, é sociedade civil
beneficente e sem fins lucrativos.

Tem como finalidade zelar pela saúde de seus membros, combater a fome
e a pobreza, representar os interesses comunitários junto à iniciativa pública
ou privada e obter recursos para efetuar melhoramentos no referido conjunto
habitacional.

Além do que foi dito, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos
nobres pares 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.766198
Institui os Conselhos Comunitários de Segurança Pública e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V' - Ficam instituídos, nos municípios do Estado de Minas Gerais, os

Conselhos Comunitários de Segurança Pública, que serão regidos por esta
lei e por regulamento expedido pelo Poder Executivo.

Art. 20 Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública terão a seguinte
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composição:

- o representante do Ministério Público Estadual no município;
li - 1 (um) representante indicado pelas associações comunitárias que

estejam funcionando regularmente no município e sejam devidamente
registradas e reconhecidas de utilidade pública;

III - o Delegado de Polícia do município;
IV - o Comandante do destacamento policial militar:
V - 1 (um) representante do Poder Executivo Municipal;
VI - 1 (um) representante do Poder Legislativo Municipal.
Art. 3°- Compete aos Conselhos Comunitários de Segurança Pública:

- instituir, arrecadar os recursos e administrar o Fundo Comunitário de
Segurança Pública;

II - criar e administrar o corpo de bombeiros voluntários;
III - criar e administrar o grupo de defesa civil.
Art. 4°- São recursos do Fundo Comunitário de Segurança Pública:

- contribuições espontâneas dos cidadãos e das empresas, consumidores
de energia elétrica, que contribuirão mensalmente mediante acréscimo em
suas contas de energia elétrica, de acordo com a faixa de consumo, dos
seguintes valores:

Faixas de	Contribuição (R$)
0a30	 0,50
31 a50	1,00

51 a 100	2,00
101 a200	3,00
201 a 300	4,00

Acima de 300	5,00
li - dotações orçamentárias do Estado e do município;
III - as doações, as contribuições em dinheiro e bens móveis, recebidas de

clubes de serviço, associações comunitárias e de bairros ou de qualquer
pessoa física ou jurídica.

Art. 50 - Os recursos do Fundo serão aplicados, exclusivamente, na
comunidade onde está sediado e terão por finalidade:

- a aquisição e a manutenção de veículos destinados ao policiamento da
comunidade;

II - a aquisição e a manutenção de veículos e equipamentos destinados ao
corpo de bombeiros ou ao corpo de bombeiros voluntários e da defesa civil;

III - a aquisição de equipamentos para as unidades policiais da
comunidade;

IV - a construção de casas para alojamento de policiais.
Parágrafo único - As viaturas e os equipamentos serão cedidos para uso

policial, ficando vedada sua transferência para outra comunidade ou
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município.

Art. 60 - O Conselho Comunitário de Segurança Pública será presidido por
um de seus integrantes, eleito entre os seus membros, para mandato de um
ano, permitida a recondução por igual período.

Art. 7°- Os membros do Conselho Comunitário de Segurança Pública não
serão remunerados, e suas funções são consideradas serviço público
relevante.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Militão
Justificação: A segurança pública e a saúde são, seguramente, as maiores

preocupações das populações das grandes e, até mesmo, das pequenas
cidades do Estado. Constantemente os meios de comunicação noticiam a
mobilização de comunidades objetivando arrecadar recursos para melhorar a
segurança local, seja adquirindo veículos e telefones, seja construindo as
instalações dos postos fixos de policiamento.

A participação da comunidade na solução dos problemas que a afligem
deve ser incentivada. Em razão disso, apresentamos este projeto de lei, que
visa, basicamente, a instituir os Conselhos Comunitários de Segurança
Pública, reunindo representantes da comunidade e dirigentes de órgãos
responsáveis pela segurança, que se encarregarão de criar e administrar o
corpo de bombeiros voluntários e o grupo de defesa civil, além de arrecadar
e administrar recursos que a comunidade, espontaneamente, destine para
serem aplicados na melhoria das condições de segurança.

Em face do exposto e considerando a oportunidade de nossa proposta,
esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

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

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Olinto
Godinho, Marcos Helénio e Anivaldo Coelho.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira, de Saúde e de Educação e dos Deputados
Wanderley Ávila (2), Maria Olivia, Mauri Torres (2) e Romeu Queiroz.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - O art. 111, que trata das Comissões

Especiais, diz que o parecer dessas Comissões será levado à apreciação da
Mesa e poderá, por meio de requerimento, ser trazido à apreciação do
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Plenário.

Foi instituída Comissão Especial para apurar as rádios comunitárias. Esse
assunto é de suma importância, uma vez que se sabe - V. Exa. é um homem
de elevado espirito público - que a manifestação da democracia só pode ser
reconhecidamente livre quando a palavra é livre, porque o monopólio do
microfone é entendido como a forma antidemocrática mais severa, razão
pela qual o Brasil tomou-se, Sr. Presidente, signatário de uma carta. E V.
Exa. é um parlamentar comigo. E eu, com V. Exa., me orgulho de fazer
parte deste parlamento. A Carta das Nações de 1993, o Presidente Itamar
Franco assinou, reconhecendo que, no Brasil, a difusão por rádios
comunitárias é livre. Tentaram boicotar de todas as formas, até com
depoimentos na Comissão Especial; mas a falsidade desses foi comprovada,
pois diziam que rádios comunitárias prejudicavam aeronaves, Sr. Presidente.
Loucura! Nos Estados Unidos, há cidades com 10 mil habitantes que têm
120 rádios. Você muda de faixa à vontade, a pessoa ouve o que quer.

Mas o Presidente da República que aí está prova que não é democrático.
Não só quer pisar e amarrar os outros Poderes e calar o poder maior, que é
a palavra, e o poder parlamentar, como também está a serviço daqueles
que, por interesse pessoal, não desejam que o Brasil tenha as portas abertas
para a democracia plena, para o exercício da palavra livre.

Votou-se uma lei do Senado. Este Deputado ali esteve. Essa lei atendia
aos interesses não da liberdade, mas dos donos de rádios comerciais, que na
sua grande maioria adquiriram emissoras de rádios de forma vergonhosa,
por meio de corrupção, vergonhosa podridão. Por que resolveram votar?
Votaram resolvidos pela atração do suborno, a extensão do mandato de
Samey e outros interesses de executivos. E ganharam rádios.

Mas a rádio comunitária é da comunidade, da sociedade, rádio a mão
cheia, liberdade. Mas isso ameaça o monopólio da palavra, ameaça o
monopólio também da exploração comercial dos donos de rádio. E o que é
mais importante: isso permite que a fôrma deformada da corrupção jamais
seja dissolvida, porque só a palavra dissolve o ferro. A verdade não é
exposta.

Ora, senhores, nessa reunião de comissão compareceu o Sr. Gonzaga, a
convite do Deputado Dimas Rodrigues, não a convite deste Deputado,
porque o comportamento dele não lhe dá condições de ser abonado. Não
poderia eu jamais convidá-lo. Mas, se interpretam mal o interesse deste
Deputado, que é um interesse meramente sectário, religioso, vocês estão
enganados. Acho que as religiões que dominam a mídia no Brasil é que não
têm interesse em que haja liberdade, porque uma influência evangélica,
democrática e pura é democracia. Não interessa à CNBB, talvez não
interesse á Universal, mas interessa ao povo brasileiro, interessa, sim, aos
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segmentos compromissados com a verdade, com a palavra. Por que não
rádios comunitárias de influência evangélica, presbiteriana, metodista,
batista? Senhores, nessa lei que foi votada o Brasil ficou mais uma vez
envergonhado. Passaram para 25W. Estou com a voz muito cansada, mas
eu não poderia deixar de falar. Se lá fora 1W é reconhecidamente entendido
como baixa potência, quer dizer, de 1.000W para baixo, reduzir a uma rádio
por cidade, estão querendo entregar a segundo, não um processo mais sério,
não um requerimento, não a ordem de chegada, mas entregá-lo mediante o
desejo de S. Exa. o Presidente, o Executivo. Isso é corrupção. Ministério
Público, Promotores de Justiça, se as rádios comunitárias forem distribuídas
assim, isso é corrupção. Mas esta Casa votou, e a comissão atuou com
seriedade por parte de seus membros, e, por unanimidade - foi mistério e
milagre de Deus eu entrar naquela comissão - o relatório foi feito, e o relator,
Deputado Marcos Helênio, opinou pela decisão da comissão votada e
escolhida neste Plenário para apreciar o assunto, pela moção de repúdio à
lei inconstitucional e imoral que foi feita para atender o escritório dos
interesses dos que monopolizam a palavra, o dinheiro e, conseqüentemente,
se alguns receberam por meio de corrupção. Esteve no meu gabinete uma
equipe - isso é sério, Ministério Público - vendendo rádio. Pode ser até de
picaretas, mas mediante liberação do Congresso, rádios comerciais estavam
sendo vendiddas por R$70.000,00. Tinha, inclusive, um João Wilton, um
amigo nosso que é Delegado da Polícia Federal, que estava com esse
Coronel que esteve lá. Eu falei: não posso, se envolve dinheiro, envolve
corrupção. Eles falaram: não. Sr. Deputado, nós temos que liberar, temos
que pagar. Ë aquele mesmo papo. E tem a comissão no Congresso que
aprova. Nunca teremos liberdade, senhores, de ouvir o que queremos, de
falar o que queremos, porque prevalecem os interesses daqueles que já
foram examinados e precisam, para ser aperfeiçoados, dar opção ao povo e
às comunidades de ouvir o que querem. Um evangélico gosta de ouvir
música evangélica. Vocês sabiam disso? Por que não existe rádio
comunitária evangélica, batista, metodista, espírita, agnóstica, livre?
Liberdade de pensamento. Apalavra é provada pelos ouvidos eruditos, como
o paladar prova a comida. E uma questão de ordem, Sr. Presidente. Está
sendo levantada uma questão de ordem, porque apelamos para que a
decisão da Mesa seja trazida num ato democrático de V. Exa. a este
Plenário, num debate sério, aberto. Se andarmos na luz, como a verdade é
luz, teremos comunhão com os outros porque Jesus é a verdade. Estamos
apelando já, verbalmente, desta Casa, para que V. Exa. tenha autoridade
para demover ou para voltar atrás da decisão de rejeitar, impetrar o
mandato, uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Se essa lei é
inconstitucional. Deixamos verbalmente registrada esta nossa questão de
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ordem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que, como o
assunto que foi levantado é de decisão da Mesa, a Presidência vai solicitar,
na próxima reunião, que a Mesa examine a oportunidade ou não de argüir a
inconstitucionalidade da referida lei.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, "todos são iguais perante a lei" - essa frase está contida no "caput"
do art. 50 da nossa Carta Magna. Diante dessa afirmativa, sinto-me
injustiçado pelo que vem ocorrendo no Triângulo. Lá, parece que não há lei.
Lá, parece que a Justiça Eleitoral ainda não chegou. Deparamos
diariamente, principalmente em Uberlândia, com campanhas políticas nas
mas: santinhos, adesivos de carros, "outdoors", bonés, viseiras, bolas,
mochilas, jornais, panfletos, cirurgias gratuitas feitas por médicos candidatos
e - pasmem - até mesmo comícios colocam os candidatos em evidência, já
pedindo o concorrido voto, em busca de uma cadeira aqui na Assembléia
Legislativa ou na Câmara dos Deputados.

E por isso que peço ao Dr. Maurício Barros, MM. Juiz Presidente da
Comissão Fiscalizadora da Propaganda Eleitoral, que tome providências no
sentido de coibir esse delito que vem beneficiando grupos políticos que não
respeitam a lei eleitoral em vigor.

Lembro aos meus ilustres pares que fui multado em 20.000 UFIRs pelo
TRE-MG, devido a uma foto do meu veículo estacionado na Praça da
Assembléia, em 613198, mostrando dois adesivos na tampa do porta-malas,
com os seguintes dizeres: "Deputado Estadual Geraldo Rezende - trabalho
social".

Em momento algum, neguei a veracidade da foto, mas sempre deixei claro
em minha defesa que não coloquei o adesivo para propaganda eleitoral, pois
desde 1987 mantenho um carro com esse adesivo. Esse veículo presta
relevantes serviços â classe pobre de minha região, pois é ele que trafega
levando pessoas carentes e doentes, sempre visando a intemação hospitalar
ou a realização de tratamentos médicos e exames. Além disso, ele serve ao
meu gabinete, aqui em Belo Horizonte. Esse adesivo, Srs. Deputados, serve
somente para identificação desse veículo prestador de serviço. Esse é o
primeiro ponto. Outro ponto que a Justiça Eleitoral não avaliou é a minha
base eleitoral. Tenho pouquíssimos votos em Belo Horizonte e bastantes
votos na minha região, que é o Triângulo, especialmente Uberlândia. Além
disso, mencionei que tenho outros automóveis, e nenhum deles teve
adesivos fixados; e que nunca precisei de propaganda eleitoral irregular para
ganhar eleições, sendo sempre um dos mais votados da região.
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Tomei medidas imediatas para evitar polêmica em ano eleitoral,

providenciando a retirada dos adesivos no dia 713198, conforme documentos
comprovantes e depoimentos. Por outro lado, esse veículo faz parte do dia-
a-dia de um gabinete político, dentro do legitimo exercício da atividade
político-parlamentar, decorrente da aprovação, expressa em voto direto, por
três mandatos consecutivos, do povo da região que represento com orgulho,
a do Triângulo.

Se este parlamentar tivesse intenção de fazer propaganda eleitoral, em
primeiro lugar, iria utilizar adesivos também nos outros veículos de minha
propriedade e nos de meus familiares. Em segundo lugar, não iria utilizar
meu veículo particular para realizar esse trabalho social dentro de Belo
Horizonte, onde obtive, nas eleições de 1994, segundo dados do próprio
TRE-MG, apenas 383 votos, ou seja, 1,35% do total dos votos obtidos. Seria
muito mais conveniente manter um veículo em permanente atividade em
Uberlândia, por exemplo, onde minha votação alcançou, nas mesmas
eleições, a marca de 21.381 votos, isto é, quase 76% do total de 28.240
votos obtidos em todo o Estado. Pergunto a meus pares: teria sentido esse
automóvel ficar em Belo Horizonte? São várias defesas, são várias
perguntas, são vários argumentos legítimos, e irei até a última instância da
justiça para provar a inocência deste parlamentar, que sempre respeitou as
leis, os companheiros desta Casa, o TRE-MG e o povo mineiro. Lutarei pela
nulidade desse processo de que sou vítima, pela inobservância dos
princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório.

É por isso, Srs. Deputados, que me sinto injustiçado. Estou pagando por
uma dívida que não contraí. Minha imagem de homem público está
arranhada. Minha consciência está tranqüila. Mas não poderei calar nem
consentir que outros utilizem a propaganda eleitoral de forma irregular, no
Triângulo ou em outras regiões do Estado, como vem acontecendo. Ninguém
respeita a Lei n° 9.504, de 3019197, que proíbe a propaganda eleitoral antes
do prazo legal. Peço ao TRE-MG que tome todas as providências para coibir
o abuso de grupos políticos que já colocaram campanhas nas ruas. Até
parece que estamos em outro país, onde a legislação não atende a todos,
pois cada um segue a sua cabeça, as suas próprias leis e sentenças.
Precisamos que a justiça seja justa para todos, como determina a
Constituição brasileira. Peço providências e finalizo com a frase "todos são
iguais perante a lei".

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas e jornalistas presentes nas galerias, nós do Vale do Aço,
vimos, com muita apreensão, de ontem para hoje, as noticias estampadas
nos principais órgãos informativos brasileiros.



687
Tenho tido preocupação muito grande com o processo de falência da

Companhia Aços Especiais Itabira. Não foi por uma, mas, sim, por várias
vezes, que usei esta tribuna para falar da minha apreensão sobre o desfecho
a que se poderia chegar na questão da Companhia Aços Especiais Itabira.

Quero lembrar que a nossa preocupação, Sr. Presidente, é comum a todos
os Deputados desta Casa e é também de todos aqueles que se preocupam
com o social no País: o Vale do Aço, por sua grandeza e vocação na
transformação do minério de ferro, onde se situam as duas principais
siderúrgicas mineiras. Uma, a USIMINAS, no Município de Ipatinga, e a
outra, a Companhia Aços Especiais Itabira, no Município de Timóteo. Uma,
porque detém a tecnologia da fabricação do aço inoxidável no Brasil e na
América Latina. A ACESITA é, sim, a principal detentora dessa técnica de
transformação do minério de ferro no aço inoxidável no Brasil.

Recentemente, falávamos sobre a incompetência da direção da empresa.
Quando se deu o processo de privatização, eu era Prefeito da cidade de
Timóteo, e lutamos contra a privatização da ACESITA. Mas o processo já
tinha se iniciado, Srs. Deputados, companheiros e companheiras e público
presentes nas galerias, numa derrota anterior, na cidade de Ipatinga, quando
o companheiro Chico Ferramenta era o Prefeito. Hoje, ele é novamente
Prefeito de Ipatinga. Naquela ocasião, juntamente com todos os
companheiros e ativistas do movimento social, lutamos bravamente contra a
entrega da USIMINAS ao setor privado. Foi marcante a derrota que tivemos
na bolsa do Rio de Janeiro. A USIMINAS ficou como o símbolo da
modernidade e exemplo para todos os processos de privatização brasileira,
hoje, escancarada pelos Governos Federal e Estadual.

Queremos dizer que, hoje, lamentavelmente, a ACESITA está 30% na mão
do grupo francês USINOR. Estou apenas confirmando o que os jornais já
vêm noticiando há muito tempo. E, hoje, os jornais estão afirmando o
desfecho do namoro da ACESITA com o grupo francês. Há um ditado que
costumamos dizer: "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come." Os
administradores da ACESITA venderam o patrimônio da empresa, as
fazendas e a maioria dos seus bens, alocados pelos trabalhadores e pelos
fundadores da empresa, a um preço - não posso dizer de banana, porque
hoje ela vale muito - vil para encobrir, nos vários balancetes, a
incompetência de sua administração, e, dessa forma fictícia, a empresa
estaria dando lucro.

Hoje não podemos mais afirmar os lucros da empresa. Hoje está
escancarado o processo de entrega da empresa. Está escancarado nas
comunidades de Acesita e de Timóteo o sofrimento de todo o Vale do Aço.
Tenho a certeza de que, caros colegas Deputados, os reflexos desses atos
irão pesar na economia do caixa mineiro e, também, com certeza, em
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processo cada vez mais sofrido, nas nossas lideranças governamentais em
nível nacional.

Fernando Henrique Cardoso não está conseguindo resolver o problema da
seca no Nordeste brasileiro nem em Minas Gerais. No Vale do Aço, participei
da campanha que se faz hoje para alimentar os companheiros e as famílias
do Norte e do Nordeste mineiro. E este o estado em que se encontra a
população do Norte de Minas, nada diferente do restante do País.

Nosso receio não é em relação à aquisição pelo grupo francês. O receio a
que me referia é que, entre o grupo francês, a USIMINAS e a Companhia
Siderúrgica Nacional, o que estava em jogo, reafirmo, é o controle de 10%
da produção de aço no Brasil. Vejam só como isso se dá. A USINOR já
chega modificando a estrutura consagrada pelos trabalhadores por meio do
seu sindicato, o METASITA, de acordo com a qual os trabalhadores
trabalham 36 horas semanais- A USINOR nem chegou e já está alterando a
jornada para 42 horas. Talvez seja esse o remédio para salvar a ACESITA,
que se encontra falida. Talvez tenhamos remédios melhores. Talvez, porque
os trabalhadores sequer foram consultados a respeito da entrega gratuita da
ACESITA. Agora, com relação à incompetência dos seus dirigentes, também
os trabalhadores não foram consultados. Falo porque recebi hoje "fax" do
Sindicato dos Trabalhadores da ACESITA, denunciando o caos em que se
encontra a nossa cidade, no coração do Vale do Aço, quando se anuncia
essa diferença de 36 para 42 horas semanais. Isso está cheirando a
demissões. É esse o remédio que os neoliberalistas trazem para resolver a
questão do trabalho? Se for, eles estão confessando que são os
responsáveis pelo grande fluxo de desempregados que hoje assolam a
Nação brasileira. Se é isso, não passa de conivência para fazer a economia
crescer à custa de vidas e do sofrimento de pessoas inocentes. Não
podemos concordar com isso, Sr. Presidente, não podemos concordar com
essas situações, não podemos concordar quando temos convicção. Os
números já apontam que 47 milhões de brasileiros são aposentados. Não
adianta os govemantes e o Governo Federal tentarem corrigir o erro que já
havia sido cometido, quando o Presidente da República chamou 47 milhões
de brasileiros de vagabundos. Talvez esteja aí o significado da
vagabundagem que se expressa para com aqueles que lutam para trabalhar
e sobreviver nesta Nação.

Vagabundagem é o que se faz com o povo mais simples; vagabundagem é
o que se expressa numa simples troca de turno, quando se alojam numa
empresa que tenha tradição de luta nesse cenário brasileiro.

E falo com muito orgulho por ser funcionário do Sindicato METASITA. Em
1967, tivemos, naquela cidade, uma greve. Em 1963, ocorreu aquele
massacre em Ipatinga. Em 1967, os operários pararam a laminação, o xodó,
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as partes boas que as empresas estão comprando da ACESITA. A USINOR
está tentando, com a volúpia de poder, buscar sua experiência na produção
de aço inoxidável.

Mas ela terá que respeitar esse homem bravo do Vate do Aço, bravo não
para briga, mas pela luta por sua dignidade. No momento certo, eles
souberam parar. No momento correto, vão dar o troco, e o troco está
próximo, está apontado para o dia 4 de outubro. Eles vão dar o recado nas
umas, porque hoje concordamos que o setor mais combativo está
paralisado, mas saberemos dar o troco para aqueles que estão nos
explorando.

Todos aqueles que trabalham se sentem explorados por aqueles
governantes que acham que poderão passar por cima dos direitos daqueles
que conseguiram legalmente assinar pela direção da empresa, e assinar em
vários contratos coletivos de trabalho. Aliás, o que não precisavam fazer,
porque são conquistas, e por essas o trabalhador luta bravamente para não
haver retrocesso nos direitos que conquistaram.

Não é assim que vamos construir nossa sociedade, uma sociedade que
exige respeito. Quando nossos filhos vão para a escota, estão sentindo a
falta de bancos. Olhamos isso com o rosto vermelho de vergonha, porque o
trabalhador jamais assume um compromisso que não possa exercer
dignamente.

E esse o recado que tinha a dar aos colegas Deputados e à população
mineira sobre o temor pelo qual o Vale do Aço passa hoje. Concordo com a
entrada do grupo francês, pois o nosso maior medo era que outras empresas
brasileiras adquirissem, a exemplo da USIMINAS, os 30% da empresa.
Ainda que o grupo francês tenha entrado com setecentos e poucos milhões e
que a Companhia Siderúrgica Nacional tenha oferecido mais, a direção fez
opção clara: a empresa está quebrada, o município está quebrado. Preferiu
um dinheiro menor vivo, e não aceitou os papéis. Mas vem o grupo francês e
tira exatamente a principal conquista dos metalúrgicos da ACESITA e
Timóteo, que foi a jornada francesa de 36 horas.	 -

Que franceses são esses que não respeitam uma tradição no Vale do Aço,
que conquistou, a duras penas, a jornada francesa em nossa cidade? Meu
muito obrigado a todos.

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

Olívia, senhoras e senhores; o que me traz à tribuna é a votação, em V
tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n° 44197, da CPI do sistema
penitenciário, que acrescenta à Constituição do Estado o art. 300, que cria a
Coordenadoria-Geral de Perícia Oficial do Estado.

Sr. Presidente, fizemos parte dessa CPI e tivemos a oportunidade de, junto
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com a Comissão de Difeitos Humanos, estudar exaustivamente essa
questão. Sem dúvida, a criação da Coordenadoria-Geral de Perícia Oficial
garante o avanço dos direitos humanos no nosso Estado. E claro que, para
tanto, temos de arrolar outras questões; até recorro a uma cartilha, o
Programa Nacional de Direitos Humanos, que já temos há quase dois anos,
anunciado pelo Presidente da República. Algumas questões já estão
implementadas, mas é um processo muito lento e, na esmagadora maioria
das vezes, não é acompanhado pelos Estados. É apenas uma carta de
intenções, infelizmente, porque os Estados se negam a assumir o que o
Presidente da República e as diversas entidades ligadas aos direitos
humanos no nosso País nela colocaram como sugestões, porque a
comunidade internacional exigiu isso do Brasil, que é considerado, hoje, o
terceiro país mais violento do mundo. Para cada empréstimo internacional
que o País pede, são colocados esses números, que trazem tristeza para
todos nós: somos o terceiro país mais violento do mundo. Por pressão
internacional, o Presidente da República anunciou à Nação o Programa
Nacional de Direitos Humanos, porém, infelizmente os Estados se negam a
assumir o que ali está consagrado.

O Pais pretende o avanço dos direitos humanos, não agüenta mais as
chacinas, a falta de transparência nos inquéritos policiais; quer um novo
momento. Eu diria que algumas questões são fundamentais para a garantia
dos direitos humanos e para que recuemos nesse número triste, de terceiro
pais mais violento do mundo; hoje, no Rio de Janeiro, 25 pessoas são
mortas por dia, executadas pela policia, julgamento extrajudicial: o brasileiro
é julgado na hora e, às vezes, até pela cor - é suspeito, toma logo um tiro e
morre, sem direito a nenhum julgamento. E ações colocadas no Programa
Nacional de Direitos Humanos são fundamentais para a garantia da vida no
País. Gosto muito de algo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
colocou nesse Programa: "E inaceitável a banalização da vida". Esperamos
que os Estados implementem o Programa, porque não adianta o Presidente
da República querer, mas os Estados não o implementarem. -

Quero agradecer à Assembléia Legislativa e ao seu Presidente, Deputado
Romeu Queiroz, porque ele tem dado todo o apoio à Comissão de Direitos
Humanos. Este ano, vamos ter um seminário, propondo que o Estado
encampe um programa de direitos humanos. Assim, Minas Gerais sai na
frente com o Programa Nacional de Direitos Humanos.

Vou ler algumas das sugestões que enviamos ao Presidente da República:
(- Lê:) "Proposta de ações governamentais, proteção do direito à vida,
estimular a criação e o fortalecimento das corregedorias de polícia com
vistas a limitar abusos e erros em operações policiais e emitir diretrizes
claras a todos os integrantes das forças policiais com relação à proteção dos
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direitos humanos. Incentivar a criação de ouvidorias de polícia com
representantes da sociedade civil e autonomia de investigação e
fiscalização. Fortalecer os institutos médicos-legais ou de criminalística,
adotando medidas que assegurem a sua excelência técnica e progressiva
autonomia, articulando-os com universidades com vistas a aumentar a
absorção de tecnologias".

Isso está previsto, Deputado Durval Angelo, no Programa Nacional de
Direitos Humanos, e a Assembléia Legislativa tem a oportunidade de atender
ao reclamo da sociedade brasileira, que quer autonomia para a perícia oficial
no País e no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Obrigado, Deputado João Leite.
Os aplausos a V. Exa. são mais do que merecidos, flO SÓ por essa
intervenção, mas pelos trabalhos que V. Exa. desempenhou e desempenha
na Comissão de Direitos Humanos e num trabalho do qual pude participar
também, que foi a CPI do Sistema Carcerário Nesse trabalho, saímos da
teoria para a prática a respeito da autonomia da perícia oficial. Sentimos de
perto o que é uma perícia atrelada a interesses escusos de uma parcela
marginal dentro da polícia do Estado. Pudemos assistir a um incêndio no
gabinete do relator, Deputado Ivair Nogueira, e, até agora, essa mesma
parcela não decidiu se foi criminoso ou pecaminoso. Não chegaram a
nenhuma conclusão, e a Mesa Diretora da Assembléia, que deveria estar
cobrando, com maior força e em nome da democracia e do resgate do Poder
Legislativo, o resultado dessa perícia, não nos deu nenhuma informação.
Assistimos também, na prática, à necessidade da autonomia da perícia,
quando da perícia da sala de tortura do DEOESP, infelizmente chamada de
"igrejinha". Lá, vimos o que uma perícia comprometida com interesses que
não são os da verdade, os da lisura na apuração de um delito, pode fazer,
como vimos naquela palhaçada que foi a perícia da "igrejinha". Por isso,
quero destacar que sentimos na carne e nos unimos a V. Exa. na luta pela
autonomia da perícia. Essa tem que ser a reivindicação para que possamos
ter maior credibilidade na própria investigação e nos inquéritos policiais do
nosso Estado. Muito obrigado.	 -

O Deputado João Leite - Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente, gostaria de dizer que, infelizmente, a Secretaria de Segurança
Pública do Estado tem uma posição contrária. Digo infelizmente, porque
essa Secretaria se perde em tantas questões que não têm nada, nada
mesmo a ver com segurança, com proteção à vida e com segurança pública.
Ela se perde na guarda de presos e no cuidado de cadeias públicas do
interior, em vez de liberar os policiais para a investigação, para o trabalho de
inquérito.

E essa Secretaria de Segurança Pública que quer cuidar também do
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licenciamento de automóveis. Temos acompanhado as filas quilométricas
para se conseguir o licenciamento de carro, e o cidadão tem que perder um
dia inteiro para resolver esse problema. Isso não é papel da Secretaria de
Segurança Pública.

A Secretaria de Segurança Pública quer cuidar de perícia. Esse é um
trabalho técnico-científico. Diz o nosso Presidente Fernando Henrique
Cardoso que quer a autonomia da perícia, para que a perícia esteja em
contato com as universidades, aumentando, assim, os recursos técnicos. E a
nossa perícia, ainda hoje, é comandada e dirigida por um Delegado de
Polícia. Com todo respeito que temos aos Delegados, eles têm
constitucionalmente previsto o seu trabalho de investigação, e não o trabalho
científico, que é dos técnicos, dos peritos.

Sr. Presidente, resta-nos pouco tempo. Queria pinçar do parecer do relator
dessa questão no Senado Federal, o Senador Esperidião Arnin, um estudo
que ele fez. Quero pegar apenas um Estado, não um grande Estado, mas
um Estado que está bem distante do nosso, que é o Amapá, para vermos o
seu exemplo. (- Lê:)

"Nesse Estado, a atividade pericial está a cargo da Policia Técnico-
Científica, órgão autônomo da administração direta do Governo do Estado,
com estrutura de autarquia estadual e, portanto, autônoma.

Até 1996, a atividade pericial era encargo de departamento da Policia
Civil. A reforma administrativa conduzida pelo Governador, contudo, conferiu
ao órgão de perícia técnica autonomia administrativa e financeira, através de
lei ordinária local, publicada em dezembro daquele ano.

A direção dessa autarquia é de perito, e são atendidas as requisições e
perícias de diversas autoridades, conforme disposição do Código de
Processo Penal. As sugestões apresentadas vão no sentido de que se copie,
nos demais Estados, o modelo adotado no Amapá.

Uma série de manifestações favoráveis à autonomia dos órgãos de perícia
oficial foi apresentada. Dentre essas, estão: da Associação dos Juizes do Rio
Grande do Sul (1989), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (1991), do Conselho Federal de Medicina (1995), do Fórum Nacional
de Comissões Legislativas de Direitos Humanos (1995), da Anistia
Internacional (1996), da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e
Territórios (1996), da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (1996) e
do então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda
Pertence (1996)."

Essa é a pretensão: que seja copiado por Minas Gerais o modelo do
Amapá. Sem dúvida que, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, que tem dado demonstração de avanço nos direitos humanos, os
Srs. Deputados irão votar pela autonomia da perícia oficial, como diz o
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Programa Nacional de Direitos Humanos.

Quero dizer também que o Senador Esperidião Amin lançou mão de
alguns pensamentos e conclusões de juristas. (- Lê:)

- Da perícia oficial e seu enfoque jurídico e doutrinário
Na conclusão de Camargo Aranha: a perícia é a lanterna que ilumina o

caminho do Juiz que, por não tê-la quanto a um determinado fato, está na
escuridão. A lente que corrige a visão que está deficiente pela falta de um
conhecimento especial.

Ao fim e ao cabo, a perícia nada mais é que um exame que exige
conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos. E chamada, na França, de
'expertise' ou 'avaliation', e os alemães, referindo-se ao laudo pericial, e não,
à perícia propriamente dita, ao tratar desse assunto, usam uma epígrafe, ao
pé da letra: parecer de entendidos na matéria, no assunto, na coisa. Para os
espanhóis, laudo especial."

Para concluir, diz o parecer do Senador Esperidião Amin: (- Lê:)
"Especificamente sobre a policia civil, ensina Femando da Costa Tourinho

Filho:
'Mas, enquanto a policia de segurança visa a impedir a turbação da ordem

pública, adotando medidas preventivas, de verdadeira profilaxia do crime, a
policia civil intervém quando os fatos que a polícia de segurança pretendia
prevenir não puderam ser evitados ( ... ) ou então, aqueles fatos que a polícia
de segurança sequer imaginava poderem acontecer.

Até então, a polícia incumbida dessa tarefa era denominada policia
judiciária. Todavia, a Constituição Federal, no art. 144, § 40 , dispõe que: 'As
polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares'.

A polícia civil tem, assim, por finalidade investigar as infrações penais e
apurar a respectiva autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de
elementos para ingressar em juízo. Ela desenvolve a primeira etapa, o
primeiro momento da atividade repressiva do Estado, ou, como diz Vélez
Mariconde, ela desempenha uma fase primária da administração da justiça
penal.

A função precípua da policia civil consiste em apurar as infrações penais e
sua autoria. 'Sempre vigilante', pondera Pimenta Bueno, 'ela indaga de todos
os fatos suspeitos, recebe os avisos, as notícias, forma os cornos de delito
para comprovar a existência dos atos criminosos, seqüestra os instrumentos
dos crimes, colige todos os indícios e provas que pode conseguir, rastreia os
delinqüentes, captura-os nos termos da lei e entrega-os à justiça criminal,
juntamente com a investigação feita, para que a justiça examine e julgue
maduramente.' ('Processo Penal', 18a ed., 1997, Saraiva, São Paulo, p. 186.)
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Ao final deste tópico, cabe lembrar que a perícia, nos termos da lei

processual penal em vigor, pode ser determinada pelo Delegado de Policia
que preside o inquérito policial, pelo Juiz que conduz o feito ou pelo órgão do
Ministério Público que nele atua, como autor ou como 'custos legis'. Esse
tratamento exibe, a todas as luzes, que a atividade pericial tem tênue ligação
com a atuação da polícia judiciária. E antes, como abundantemente visto,
mais uma função auxiliar da prestação jurisdicional do Estado. Se funciona
precipuamente na fase inquisitorial, assim é porque a coleta de vestígios
fundamentais para a iluminação da decisão judicial deve ser feita nos
primeiros momentos subseqüentes ao ato criminoso, seu 'iter' ou sua
consumação, sob risco de serem perdidos, com comprometimento da
decisão judicial final.

Decididamente, não é atividade acessória, secundária, lateral à da polícia
civil. É, sim, auxiliar da justiça, a ela absolutamente necessária."

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante que esta Assembléia
Legislativa dê autonomia à perícia oficial no Estado, porque ela não é, como
pretende o Secretário e a Secretaria da Segurança Pública, auxiliar da
Polícia Civil, mas, sim, auxiliar da justiça. Esta Assembléia tem, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, que conceder essa autonomia da perícia oficial.
Por isso, votamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n°
44. Muito obrigado, Sr. Presidente. (- Palmas.)

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes das

galerias, imprensa, minhas senhoras e meus senhores, na verdade são três
assuntos que me trazem a esta tribuna nesta tarde. Vou começar pelo
primeiro, como só tenho 13 minutos, não sei se poderei abordar os outros.

Novamente venho a esta tribuna denunciar a ação dos inimigos da vida e
da família, que continuam persistentes na sua campanha sistemática contra
a vida e contra a preservação da família.

Agora, aguçando a sua critividade, eles se aproveitam e criam mais uma
oportunidade para atingir seus objetivos, através do Anteprojeto do Código
Penal Brasileiro.

Lamentavelmente, eu diria, surpreendentemente, deparamos com atitudes
parlamentares, nas quais se verificam desprezo quase absoluto pelo ser
humano e pela família, que é célula máter da sociedade e base essencial
para sustentar a existência humana.

Agridem a inalienável dignidade humana, dando-nos a sensação de que
estão optando pelo imediatismo e pela extrema permissividade, estimulando
atitudes e comportamentos não condizentes com uma visão
verdadeiramente humanista e cristã da pessoa humana e da sociedade.
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Iniciativas legislativas desse gênero demonstram que a gestão política e

social não é alicerçada em valores e princípios sólidos e profundos, mas em
costumes e hábitos marcadamente instintivos e deturpantes do ser humano,
ferindo seus valores éticos e morais.

Hoje, caros pares, temos no Congresso Nacional, aguardando emendas até
julho do corrente, o Anteprojeto do Código Penal brasileiro, em que injustiças
são freqüentes, o que somos obrigados a denunciar.

A sociedade está desatenta aos absurdos contidos nesse anteprojeto.
Pasmem senhores, no texto desse anteprojeto, deparamos por exemplo,

com a absurda e nova redação do atual art. 125 do Código Penal, que
estabelece, pela primeira vez na história da legislação brasileira, que a morte
deliberada de um inocente será não apenas isenta de pena como também
será lícita, ou seja, matar o feto passará a ser um direito de qualquer
cidadão.

O disparate que se propõe é que o aborto não seja mais crime, na medida
em que a nova redação proposta será "não constitui crime", naqueles casos
previstos no anteprojeto. Então, no Brasil já se poderá matar em nome da lei.
Isso é um absurdo!

Mas ainda encontramos, entre um inciso e outro, outras sutilezas da
maldade humana, como por exemplo no inciso 1 do art. 128, em que se
prevê a possibilidade de se condenar á morte um ser humano não só para
salvar a vida da gestante, mas também, para preservar sua saúde.

Que maravilha será! Fico imaginando os inúmeros casos de "preservação
de saúde" que vamos observar com a promulgação dessa lei!

E muito mais, nesse mesmo artigo, inciso III, estão condenadas à morte as
crianças defeituosas. Uma barbaridade que pensávamos confinada aos livros
de história nazista. Essa proposta, viola direitos constitucionais, tais como a
inviolabilidade da vida, a igualdade de todos perante a lei, conforme o art. 50

da Constituição Federal.
Mas ainda há outras aberrações: no caso de aborto provocado pela própria

gestante, ou por terceiros, com o seu consentimento, a pena atual é de 1 a 3
anos de reclusão. Porém, no anteprojeto, a pena passa a ser de 1 a 9 meses.
E espantoso, senhores, pois se a autora do crime tivesse matado não o
próprio filho, mas um mico-leão ou qualquer outro espécime da fauna
silvestre, certamente estaria sujeita a uma pena maior, detenção de 6 meses
a 1 ano e multa, conforme art. 29 da Lei n° 9605, de 1998.

Portanto, senhores, o demónio, "homicida desde o princípio", é também o
"pai da mentira", e no seu intuito de matar, mente. Na intenção de legalizar o
aborto, quantas já foram as tentativas abortistas?...

Hoje, mesmo sendo o aborto um crime, os grupos pró-morte baseados na
falácia de confundir um crime não punível com um direito, já conseguiram
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aprovar leis em alguns municípios para regulamentar a prática do aborto.
Imaginemos o que a sanção desse anteprojeto do Código Penal Brasileiro
poderá causar em nosso País!

Senhores, considerando que esse anteprojeto estará aguardando
sugestões até o mês de julho, e que ainda há outras questões que dizem
respeito à integridade física e moral do ser humano, à consolidação da
família como base essencial da sociedade e aos bons costumes, como a
eutanásia, a bigamia, o adultério, os centros de prostituição, as
obscenidades, o exibicionismo, que devem merecer a nossa especial
atenção, apresento à Mesa o requerimento para que seja constituída
Comissão Especial, encarregada de discutir e elaborar propostas ao
anteprojeto do Código Penal Brasileiro, para que, dessa forma, o Poder
Legislativo mineiro leve ao Congresso Nacional uma proposta formal de
modificação daquele documento, clamando por mudanças mais dignas e
justas, que tenham como principal objetivo a valorização do ser humano.

Já dizia o nosso Papa João Paulo II, num apelo dramático que fez quando
esteve aqui no Brasil, em outubro de 1997, em defesa da vida e da família,
alertando-nos para o perigo de termos um país eminentemente cristão com
leis anticristâs.

Recentemente, no dia 16 de maio, juntamente com um grupo de
parlamentares estaduais e federais, Senadores e o Vice-Presidente da
República, tivemos o prazer e o privilégio de estar em audiência particular
com S.S. o Papa João Paulo II. Em seu discurso, ele nos dizia que um
Estado que não tem, que não zela, que não se orienta e que não se
fundamenta nos valores morais e éticos, na verdade, não é um Estado
democrático e, sim, um Estado totalitário, onde a liberdade não existe.

Isso serve para fazermos uma reflexão. Estamos chamando a atenção
para o fato de as leis passarem pelo Congresso Nacional e a sociedade
apenas tomar conhecimento delas depois. E muito importante que, neste
momento, a Assembléia de Minas, que tem saído na dianteira, em muitos
casos, e que tem se preocupado com questões fundamentais, como o
Projeto de Lei Complementar n° 135, que fala do orçamento público,
sensibilize-se com essa situação.

Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que V. Exa. também estará sensível a
isso, e de que irá determinar a constituição dessa comissão, para que os
mineiros possam contribuir, evitando-se essas aberrações, quando um
animal tem mais valor do que um ser humano, e para que a família, célula
mate( da sociedade, seja respeitada, e os valores morais de uma

sociedade cristã sejam contemplados nas leis do nosso País.
Esse desejo e essa certeza, Sr. Presidente, eu tenho Estou apresentando

um requerimento. (- Lê:)
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"O Deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais, seja

constituída Comissão Especial, para discutir e elaborar propostas ao
anteprojeto do Código Penal Brasileiro, em subsídio aos trabalhos realizados
pela Comissão Revisora, presidida pelo Exmo. Sr. Dr. Luiz Vicente
Cemicchiaro, da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça."

Este é o requerimento que esperamos seja aprovado nesta tarde. Muito
obrigado.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, valendo-se da competência que lhe confere o art. 82, XIII,

do Regimento Interno, determina o arquivamento do Projeto de Resolução n°
1.228197, da Mesa da Assembléia, que transfere, temporariamente, a sede
da Assembléia Legislativa para Ouro Preto, por perda de objeto.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Comunicação da Presidência
A Presidência comunica o falecimento do ex-Deputado Renato de Freitas,

ocorrido no dia 16 do corrente, em Uberlândia, e determina que se dê ciência
à família enlutada na pessoa da Sra. Suzy de Freitas e filhos, no seguinte
endereço: Av. Getúlio Vargas, 91, Uberlândia, Minas Gerais. Oficie-se.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Saúde - aprovação, na 152
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°1.625/98, do Deputado Gil Pereira; e
dos Requerimentos n°s 2.571198, do Deputado Marco Régis, é 2.573198, do
Deputado Dimas Rodrigues; de Educação - aprovação, na 122 Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.312 e 1.484197, do Deputado Wanderley
Ávila; 1.637 e 1.659198, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.679198, do
Deputado Irani Barbosa; e 1.690198, do Deputado Gil Pereira; e de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 82 a Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.591198, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Olinto Godinho, solicitando
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que o Projeto de Lei n° 1.733198, que dá nova redação ao art. 1 0 da Lei no
2.762, de 1998, seja incluído em ordem do dia, uma vez que se encontra
esgotado o prazo para sua apreciação nas comissões a que foi distribuído. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art.
232, dc o art. 141, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei 1.697198, do Deputado Anderson
Adauto, que altera o inciso III do art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 1311197, que
dispõe sobre a continuidade da percepção da remuneração de cargo de
provimento em comissão por servidor afastado nas condições que menciona.
O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto, Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando,

nos termos do Regimento Interno desta Casa, audiência da Comissão de
Direitos Humanos para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.654/98, de
sua autoria, que dispõe sobre a publicação das declarações de bens que
especifica. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, solicitando que o Projeto de
Lei n° 1.733/98, do Governador do Estado, que amplia a integralização do
capital social da COPASA-MG para o total do patrimônio do FAE, o qual se
encontra em regime de urgência, seja distribuído também à Comissão de
Defesa do Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se
o requerimento.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem ã Mesa requerimento do Deputado João Leite, em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Proposta de
Emenda à Constituição n° 44197 seja apreciada logo após a Proposta de
Emenda à Constituição n° 34197. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a
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inversão da pauta desta reunião, de modo que as proposições sejam
apreciadas na seguinte ordem: Projetos de Lei n°s 1.396, 1.442 e 1.544197,
929196 e 1.256197. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica de plano a inexistência de "quorum" qualificado para
a votação das propostas de emenda à Constituição e passa à votação e à
discussão das matérias seguintes.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.396/97, da CPI do Sistema
Penitenciário, que estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado e
dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

• Deputado João Leite - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Há 5 Deputados em

reunião nas comissões. Não há "quorum" para votação.
A Presidência verifica, de plano, que já há quorum" para votação, motivo

por que vai renovar a votação do projeto. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 tumo, o Projeto de Lei n° 1.396196 na forma do
vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.442197, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder público comunicar a
requisição de força policial para reintegração de posse, nos casos e nas
condições que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação com as Emendas
n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Justiça, e 3, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.442197 com as
Emendas n°s 1 a 3. A Comissão de Direitos Humanos.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.544197, do Governador do
Estado, que cria o abono-permanência para o servidor público do Poder
Executivo. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação
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com a Emenda n°1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou por sua aprovação com a Emenda n o 1, da Comissão de
Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Administração Pública, que opina pela aprovação das Emendas n o

s 2, 3 e
5 e da Emenda no 4 na forma da Subemenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n

o
s 1, 2, Se 5 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4, que receberam

parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.544/97 com as Emendas no

s 1, 2, 3 e 5 e a Subemenda
n° 1 à Emenda no 4, ficando prejudicada a Emenda n° 4. À Comissão de
Administração Pública.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 929196, do Deputado Geraldo
Nascimento, que aplica os efeitos da Lei n° 12.276, de 25/7/96, à execução
das obras de duplicação da Rodovia BR-361 no trecho entre Belo Horizonte
e Governador Valadares. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 tumo, o Projeto de Lei n°
929196 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.255197, do Deputado José
Militão, que dispõe sobre o recolhimento de contribuição previdenciária por
ocupante de cargo em comissão em outro Poder que não o de origem. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, na
forma do vencido em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.258197 com a Emenda n°
1. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, pode-se verificar, de plano,

que não há «quorum" para a continuação das votações, mas o há para
discussão. Gostaríamos que fosse iniciada a discussão dos projetas
constantes na pauta, mas que não tivéssemos mais votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência verifica, de plano, que não
há "quorum" para votação da matéria constante na pauta, mas o há para
discussão.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°1.632/98, do Deputado Dinis
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Pinheiro, que revoga dispositivo da Lei n° 12.734, de 31112197, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

32 Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo

a falta de "quorum para votação, a Presidência passa à 3a Parte da reunião,
destinada a comunicações e oradores inscritos.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Wanderley Ávila (2) -
falecimento dos Srs. Elias Pereira da Silva e Anísio Moreira Pinto, em
Pirapora; Maria Olivia - falecimento da Sra. Ruth Brandão de Azeredo, em
Belo Horizonte; Mauri Torres (2) - falecimento dos Srs. José RoHa, em Nova
Era, e José Loureiro, em João Monlevade; e Romeu Queiroz - falecimento
do Sr. Paulo Chaves, em Boa Esperança (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

13.620
Às quatorze floras e trinta minutos do dia treze de maio de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil
Kumaira, Geraldo Nascimento, José Braga e Wilson Pires, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidénte "ad hoc",
Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião, informa que não há ata a
ser lida, por se tratar da primeira reunião preparatória desta Comissão, e que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado José Braga para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Kemil Kumaira e Geraldo Nascimento,
ambos com quatro votos. O Deputado Kemil Kumaira agradece a escolha de
seu nome para presidir os trabalhos da Comissão e designa o Deputado José
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Braga relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Wilson Pires - José Braga.

ATA DA P REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

13.619
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de maio de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ambrósio Pinto, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Kemil
Kumaira (substituindo este ao Deputado José Mana Barros, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Encontra-se
presente, também, o Deputado Geraldo Nascimento. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta
a reunião, informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
preparatória desta Comissão, e que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator.A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Kemil Kumaira para atuar como escrutinador. Apurados os votos,
são eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Ambrósio Pinto e José Maria Barros, ambos com quatro votos. O Deputado
Ambrósio Pinto agradece a escolha de seu nome para presidir os trabalhos
da Comissão e designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira relator da
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Ambrósio Pinto, Presidente - Kemil Kumaira - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 54/98	 -

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezenove de maio de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Anderson Adauto e Gilmar Machado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição das
cédulas de votação e solicita ao Deputado Anderson Adauto que atue como
escrutinador. Procedida a contagem dos votos, o escrutinador registra a
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existência de três cédulas de votação e proclama eleitos os Deputados
Sebastião Navarro Vieira e Gil Pereira, para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, ambos com três votos cada um. O Presidente eleito
agradece a escolha de seu nome e designa relator da matéria, no 1 0 turno, o
Deputado Anderson Adauto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença três cédulas de votação e proclama eleitos os
Deputados Sebastião Navarro Vieira Presidente, dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Anderson Adauto - Gilmar

Machado.
ATA DA i ooa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA
As onze horas do dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Antônio
Júlio, Antônio Genaro, Marcos Helênio e Ronaldo Vasconcellos (substituindo
este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do Bloco
Liberal), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da ata da reunião
anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a Presidência
dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a
subscrevam. Após, acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1-745, 1.747,
1.745 e 1.751198 (Deputado Antônio Genaro); Projetos de Lei n°s 1.749 e
1.750198 e Projeto de Lei Complementar n° 34198 (Deputado Antônio Júlio);
Projetos de Lei n°s 1.744198 (Deputado Sebastião Costa), 1.752/98
(Deputado Ermano Batista) e 1.753198 (Deputado João Batista de Oliveira).
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 pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°5 1.517197 com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Sebastião Costa);
1.700198 com a Emenda n01 (relator: Deputado Antônio Júlio); e parecer que
conclui pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.552197 (relator.
Deputado Marcos Helênio). A Presidência informa que os Projetos de Lei nos
1.596, 1.696 e 1.699198 tiveram sua apreciação adiada em virtude de
pedidos de prazo formulados pelos relatores e por ela deferidos; e que o
Projeto de Lei n° 1.701195, que recebeu do relator, Deputado Antônio
Genaro, parecer por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, teve
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sua discussão e votação adiadas em virtude de pedido de vista por ela
deferido. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.694198; e 1.695198 com a Emenda n° 1
(relator. Deputado Marcos Helênio); 1.713198 com a Emenda n° 1; 1.716,
1.717, 1.725, 1.730 e 1.740198 (relator Deputado Antônio Júlio); 1.720,
1.731, 1.735 e 1.742198 (relator: Deputado Antônio Genaro). Nos termos do
art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do Projeto
de Lei n° 1.552197 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, 27 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Antônio Genaro - Marcos

Helênio.
ATA DA ga REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

Às quinze horas e dez minutos do dia vinte de maio de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar
Silva, Amaldo Feriria, Antônio Andrade, Marcos Helênio, lbrahim Jacob e
Miguel Martini (substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do Bloco Social Progressista), membros da
Comissão de Administração Pública; Kemil Kumaira, Ajalmar Silva
(substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do
PSDB), Miguel Martini (substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do Bloco Social Progressista) e Anderson Adauto,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está
presente também o Deputado Tarcísio 1-lenriques. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, a qual, o Presidente, em vista de requerimento de dispensa
aprovado, dá por aprovada e solicita aos membros presentes que a
subscrevam. A seguir, informa que a reunião tem por finalidade ouvir
convidados que discutirão o Projeto de Lei n° 1.570197, do Deputado Miguel
Martini, que institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações
Sociais e dá outras providências, e, se possível, apreciar os pareceres
destas Comissões sobre os Projetos de Lei n os 1.570197 e 1.733198. A seguir,
o Presidente convida a compor a Mesa dos trabalhos a Sra. Renata Maria de
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Vilhena Campos Guimarães, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, e o Sr. Saulo Cunha de Oliveira, da Secretaria de
Estado da Fazenda, que prestarão esclarecimentos sobre o Projeto de Lei n°
1.570197. O Presidente passa a palavra ao Deputado Miguel Martini, que
tece suas considerações iniciais, e, a seguir, os convidados fazem suas
exposições. Segue-se debate com a participação dos Deputados Miguel
Martini, Marcos Helênio e Arnaldo Feriria, conforme consta nas notas
taquigráficas, e, logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados
para suas considerações finais. Não havendo mais quórum para o
prosseguimento da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Miguel Martini -

Ajalmar Silva - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Ambrósio Pinto.	-
ATA DA ir REIJNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique, Sebastião Navarro Vieira e Marco Régis,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara abertos os trabalhos e, a
requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considerando-a aprovada, e solicita aos membros presentes
que a subscrevam. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e que o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei n° 1.746195, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos
Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1999, é de 1515 a 316196, das 8 às 18 horas, na
Secretaria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
seguir, o Presidente designa os Deputados Marco Régis e Sebastião Navarro
Vieira relatores dos Projetos de Lei n

o
s 1.693 e 1.707198, resectivamente.

Esgotada a matéria destinada à ? Parte da reunião, o Presidente passa à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado João Leite,
relator do Projeto de Lei n° 924196, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Prosseguindo, o Presidente passa à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de matéria de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados,
em 20 turno, na forma do vencido em 1 0 tumo, os Projetos de Lei nos
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1.312197 (relator: Deputado Gilmar Machado) e 1. 484197 (relator Deputado
Marco Régis); e, em turno único, os Projetos de Lei n°5 1.637198 (relator:
Deputado Gilmar Machado); 1.659 e 1.690198 (relator: Deputado Marco
Régis) e 1 .679/98 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira). A seguir, o
Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n°s 1.471, 1.475, 1.496, 1.505, 1.510, 1.539, 1.566, 1.566
e 1.562197, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, detérmina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Marco

Régis.
ATA DA 372 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e um de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonidio
Bouças, Amaldo Penna, José Militão (substituindo este ao Deputado Ajalmar
Silva, por indicação da Liderança do PSDB), Antônio Júlio (substituindo o
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB),
Sebastião Helvécio, lbrahim Jacob e Marcos Helênio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonidio
Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Militão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. E apresentado e aprovado
requerimento solicitando a dispensa da leitura da ata.Sendo assim, o
Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos Deputados que a
subscrevam. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento das seguintes proposições e
designa seus relatores: em 20 turno, o Projeto de Lei ti0 1.373197 (Deputado
Sebastião Helvécio); em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.700198 (Deputado
Arnaldo Penna). A seguir, o Presidente passa à ta Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Continua em discussão o
parecer sobre as Emendas n°s 7 a 19, apresentadas em Plenário, no 10
turno, ao Projeto de Lei n° 959196. O parecer do relator, Deputado Leonidio
Bouças, conclui pela rejeição das Emendas n°s 11 a 13, 16, 18 e 19; pela
aprovação das Emendas n°s 7, 9, 15 e 17 na forma das respectivas
subemendas, que receberam o n° 1; pela aprovação das Emendas n°s 8, 10,
14 e das Emendas n°s20 a 22, que apresenta. O Deputado Marcos Helênio
faz uso da palavra para discutir o parecer. Encerrada a discussão e colocado
o parecer em . votação, o Deputado Sebastião Helvécio apresenta
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requerimento, solicitando o adiamento da votação. Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. Com a palavra, o relator, Deputado Arnaldo
Penna, apresenta novo parecer sobre as Emendas n°5 7 a 22, apresentadas
em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei no 1.546197, mediante o qual
conclui pela aprovação das Emendas n°s 11 a 13, 15 e 16; pela rejeição das
Emendas n°s 7 a 10, 14, 17, 19 e 22; e pela prejudicialidade das Emendas
nos is, 20 e 21. Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita
vista do parecer, a qual é concedida pelo Presidente. Passa-se à apreciação
do Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.595/98. Na reunião
anterior, foi adiada a discussão do parecer do relator, Deputado Arnaldo
Penna, que conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Encerada a discussão
e colocado o parecer em votação, é ele aprovado. A seguir, o Presidente
procede à leitura de seu Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n°
1.551197, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda
n° 1, que apresenta. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os
Deputados Antônio Júlio e Ibraflim Jacob. Encerrada a discussão e colocado
o parecer em votação, é ele aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Leonídio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna - Antônio Andrade - Marcos

Helénio - Ibrahim Jacob - João Leite.
ATA DA 1 3 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
Bené Guedes e Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Wilson Trópia,
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social; Marcos Helênio, Arnaldo Penna,Wilson Pires,
José Braga e Kemil Kumaira (substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Administração Pública; Kemil Kumaira, Mauri Torres, José Braga, Sebastião
Helvécio, Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Durval Ângelo, por
indicação da Liderança do P1), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e informa que não há ata
a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta dessas Comissões, em
virtude, da aprovação, no dia 1315196, de requerimento do Deputado Gilmar
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Machado, solicitando audiência da Comissão de Administração Pública. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar os
pareceres sobre o Projeto de Lei n° 1 .698/96, do Deputado Ermano Batista,
que dispõe sobre a aplicação do art. 6 0 da Lei no 11.815, de 2411195, e dá
outras providências. Foram designados para relatar o referido projeto, no
âmbito da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, o
Deputado Bené Guedes; da Comissão de Administração Pública, o Deputado
Ajalmar Silva; da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
Deputado Mauri Torres. A seguir, o Deputado Mauri Torres solicita a
suspensão dos trabalhos. Às 17 horas, é reaberta a reunião, com a presença
dos Deputados Olinto Godinho, Wilson Trópia, Bené Guedes, Ajalmar Silva e
Gilmar Machado (substituindo os dois últimos aos Deputados Carlos Pimenta
e Anivaldo Coelho, por indicação das Lideranças do PSDB e do PT,
respectivamente), membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social; Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Sebastião Helvécio e Kemil
Kumaira (substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Administração Pública;
Kemil Kurnaira, Sebastião Helvécio, Mauri Torres e Marcos Helênio
(substiuindo este ao Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do
P1), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.A
seguir, a Presidência informa que, em virtude do pedido de vista feito pelo
Deputado Anivaldo Coelho na reunião anterior, continua em discussão o
parecer do relator, Deputado Bené Guedes, mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado
com voto contrário do Deputado Gilmar Machado. Com a palavra, o
Deputado Ajalmar Silva solicita a distribuição de avulsos do seu parecer,
pedido que é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
dessas Comissões para a reunião a ser realizada dia 2715198, quarta-feira, às
9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1995.
Kemil Kumaira, Presidente - Wilson Trõpia - José Braga - Carlos Pimenta -

Maun Torres - Ajalmar Silva - Amaldo Penna - Leonídio Bouças - Olinto
Godinho - Marcos Helênio - Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°13.619

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,
VIII, dc o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição



o

E
o

'o
o0
oo

-c

rÃ

709
de lei em epígrafe, que dispõe sobre o afastamento remunerado de servidor
público candidato a cargo eletivo.

Por meio da Mensagem n°258/95, encaminhou S. Exa. à apreciação desta
Casa as razões do veto ao texto integral da proposição.

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento
Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial, para receber
parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.212197, de autoria da Deputada Maria José Haueisen,

foi aprovado por esta Casa, que encaminhou ao Governador do Estado, para
sanção, a Proposição de Lei n° 13.619. De inicio, cumpre-nos ressaltar o
elevado alcance da proposta, que enumera situações funcionais de
servidores públicos estaduais cujo afastamento remunerado seria permitido
para que possam concorrer a cargo eletivo em pleito municipal, estadual ou
federal.

S. Exa. opôs veto total â proposição de lei, sob o argumento de que a
iniciativa da matéria é reservada ao Governador do Estado. Com  efeito, a
Constituição Estadual, nos termos do art. 66, III, °c' e "d", atribui ao
Governador competência privativa para iniciar o processo legislativo sobre
matéria relativa a estatuto ou regime jurídico único dos servidores públicos
dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, bem como
sobre o quadro de empregos de todas as entidades da administração indireta
ou sob controle direto ou indireto do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, no Parecer para o 10
Turno do Projeto de Lei n° 1.212197, que deu origem à proposição de lei
objeto do veto total que se encontra sob exame, reconheceu que, tendo em
vista o fato de a iniciativa dessa matéria ser de competência privativa do
Governador do Estado, o projeto continha vicio de iniciativa, podendo este,
entretanto, ser suprido por meio da sanção expressa ou tácita, em
conformidade com o disposto no § 2 0 do art. 70 da Carta Estadual.

Tendo em vista, entretanto, o veto total oposto pelo Governador do Estado,
sob a alegação de inconstitucionalidade da iniciativa parlamentar, a
proposição passa a conter vício insanável, nesse particular.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei n°13.619.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1995.
Ambrôsio Pinto, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Kemil

Kuma ira.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°13.620

Comissão Especial
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Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n° 13.620, que toma obrigatória a afixação de preço em
produto comercializado no varejo e dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 259198, encaminhou S. Exa. a esta Casa as
razões do veto para apreciação, o qual foi distribuído a esta Comissão para
receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Governador do Estado entendeu por bem vetar o art. 2 0 da proposição

em tela, que determina a prevalência do valor que represente menor custo
para o consumidor em caso de divergência entre o preço do produto afixado
na embalagem e aquele constante no registro eletrônico, nos casos de venda
a varejo.

Alegou o Chefe do Poder Executivo ser desaconselhável a fixação dessa
regra, que toma possível a ocorrência de fraudes mediante adulteração de
preço da mercadoria, o que pode ocorrer por meio de simples troca de
etiquetas.

Assiste razão ao Govemador do Estado pois, quando ocorrerem
discrepâncias, notadamente durante a promoção de produtos, haverá natural
disposição do fornecedor em atender aos interesses do consumidor,
evitando, desse modo, maiores transtornos.

No entanto, essa hipótese não pode ser cogitada quando se tratar de
mercadoria de maior valor econômico, situação em que é maior o risco da
troca de etiqueta.

Ademais, a Lei Federal n° 8.078, de 1119190, que contém o Código de
Defesa do Consumidor, já assegura ao consumidor o direito de adquirir o
produto ou serviço pelo preço da oferta ou da publicidade.

Diga-se, por último, que a edição da norma sob comento, nos termos em
que foi proposta, teve como objetivo precípuo facilitar a aquisição dos
produtos e possibilitar a comparação dos preços e não poderia gerar
situações que criassem privilégios para aqueles que se utilizam do
mecanismo legal para obter vantagens ilícitas.

Os argumentos expendidos tomam pertinente a exclusão do mencionado
art. 20 do texto da proposta, em nome da harmonia entre os diversos elos da
cadeia de consumo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao art. 20 da

Proposição de Lei n° 13.620.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Wilson Pires.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1456197

Comissão de Redação
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.456197, do Deputado Wanderley Ávila, que declara
de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Ensino Superior de Pirapora -
FAESP -, com sede no Município de Pirapora, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.456197
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Ensino Superior de

Pirapora - FAESP -, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao

Ensino Superior de Pirapora - FAESP -, com sede no Município de Pirapora.
AU. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dirnas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.474/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.474197, do Deputado Wanderley Ávila, que declara

de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de Nazaré, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.474/97
Declara de utilidade pública o Núcleo Servos Mana de Nazaré, com sede

no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AU. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de

Nazaré, com sede no Município de Uberlândia.
AU. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AU. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.481197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.481197, do Deputado Antônio Júlio, que declara de

utilidade pública a Sociedade Assistencial Clara de Fontaine, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.481/97
Declara de utilidade pública a Sociedade Assistencial Clara de Fontaine,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Assistencial Clara

de Fontaine, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio dei 998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.482/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.482/97, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Salomé,
com sede no Município de Betim, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.482197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro Salomé, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos
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Moradores do Bairro Salomé, com sede no Município de Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.463/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.483197, do Deputado Wanderley Ávila, que declara

de utilidade pública a Loja Maçônica Manchester Mineira, com sede no
Município de Juiz de Fora, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.483197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Manchester Mineira, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Manchester

Mineira, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.466/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei ri° 1.486197, do Deputado Elmo Braz, que declara de

utilidade pública a Associação dos Bairros Giovannini, Santo EÍoi e Vila Bom
Jesus - ABAGISEVI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.486197
Declara de utilidade pública a Associação dos Bairros Giovannini, Santo
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Eloi e Vila Bom Jesus - ABAGISEVI -, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Bairros

Giovannini, Santo Eloi e Vila Bom Jesus - ABAGISEVI -, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.487/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.487197, do Deputado Roberto Amaral, que declara de

utilidade pública a Creche Comunitária Dr. Pérsio Pereira Pinto - CCPPP -,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, 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 § l°do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.487197
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Dr. Pérsio Pereira Pinto

- CCPPP -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Dr.

Pérsio Pereira Pinto - CCPPP -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amaldo Penna, relator - Aílton

-
 Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.488/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.488197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia de São
Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.488197
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia de São

Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da

Paróquia de São Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.489/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.489197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de
Ibirité - CECOPRODEI -, com sede no Município de lbirité, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.489197
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de

lbirité - CECOPRODEI -, com sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-

Desenvolvimento de lbirité - CECOPRODEI - , com sede no Município de
Ibirité.	 -

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vitela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.523/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.523197, do Deputado José Maria Barros, que declara

de utilidade pública o Templo Espírita Amor e Prosperidade, com sede no
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Município de Leopoldina, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.523197
Declara de utilidade pública o Templo Espírita Amor e Prosperidade, com

sede no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Templo Espírita Amor e

Prosperidade, com sede no Município de Leopoldina.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.573/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1 .573/97, do Deputado Francisco Ramalho, que declara

de utilidade pública o Centro Social Desportivo de Funilândia - CESDEF -,
com sede no Município de Funilândia, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.573/97
Declara de utilidade pública o Centro Social Desportivo de Funilândia -

CESDEF -, com sede no Município de Funilândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Desportivo de

Funilândia - CESDEF -, com sede no Município de Funilândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Au. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrogues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.574197
Comissão de Redação

Relatório
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O Projeto de Lei n° 1.574197, do Deputado Francisco Ramalho, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Florestal, 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 á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
266 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.574/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Florestal, 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 Florestal, com sede nesse município.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.575197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.575197, do Deputado Toninho Zeitune, que declara de

utilidade pública a Loja Maçônica Alvaro Cavalcanti de Oliveira n° 81, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.575/97
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Álvaro Cavalcanti de Oliveira

n°81, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:	-
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Alvaro

Cavalcanti de Oliveira n°81, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.586197

Comissão de Redação
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.566197, do Deputado Bené Guedes, que declara de
utilidade pública a Creche Vovô Jayme de Pinho, com sede no Município de
Pirapetinga, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.586197
Declara de utilidade pública a Creche Vovô Jayme de Pinho, com sede no

Município de Pirapetinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Vovô Jayme de

Pinho, com sede no Município de Pirapetinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.588/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.588197, do Deputado Dinis Pinheiro, que declara de

utilidade pública o CESAC - Centro Social de Assistência Comunitária, com
sede no Município de lbirité, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.588/97
Declara de utilidade pública o CESAC -Centro Social de Assistência

Comunitária, com sede no Município de lbiiité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o CESAC - Centro Social de

Assistência Comunitária, com sede no Município de lbirité.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.589/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.559197, da Deputada Elbe Brandão, que declara de

utilidade pública a Liga Brasileira de Radioamadores - LABRE-MG -, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.589/97
Declara de utilidade pública a Liga Brasileira de Radioamadores - LABRE-

MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Liga Brasileira de

Radioamadores - LABRE-MG - 1 com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1995.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.591197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.591197, do Deputado Arnaldo Penna, que declara de

utilidade pública a Associação Local de Promoção Humana e Assistencial -
ALPHA -, com sede no Município de Jequitibá, foi aprovado em turno único,
sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.591197
Declara de utilidade pública a Associação Local de Promoção Humana e

Assistencial - ALPHA-, com sede no Município de Jequitibá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Local de

Promoção Humana e Assistencial - ALPHA -, com sede no Município de
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Jequitibá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.598/98
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei no 1.598198, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Filo-Beneficente de São Gonçalo
do Rio Abaixo - AFBSGRA -, com sede no Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo, 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° 1.598198
Declara de utilidade pública a Associação Filo-Beneficente de São Gonçalo

do Rio Abaixo - AFBSGRA -, com sede no Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filo-Beneficente

de São Gonçalo do Rio Abaixo - AFBSGRA -, com sede no Município de São
Gonçalo do Rio Abaixo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.599/98
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.599198, do Deputado Wanderley Ávila, que declara

de utilidade pública o Grupo Ministério de Assistência Renovadora, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.599198
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Declara de utilidade pública o Grupo Ministério de Assistência Renovadora,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Ministério de

Assistência Renovadora, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.600/98
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.600198, do Deputado Geraldo Rezende, que declara

de utilidade pública a entidade Órgão Assistencial Infantil Miriã, com sede no
Município de Ituiutaba, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI NO 1.600197
Declara de utilidade pública a entidade órgão Assistencial Infantil Mirlã,

com sede no Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Órgão Assistencial

Infantil Miriã, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Perna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N O- 1.602198
Comissão de Redação

Relatório	-
O Projeto de Lei n° 1.602198, do Deputado Durval Angelo, que declara de

utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro do Pilar, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.602/97
Declara de utilidade pública a Associação pró-Melhoramento do Bairro do

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

Melhoramento do Bairro do Pilar, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.603/98
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.603198, do Deputado Durval Angelo, que declara de

utilidade pública o Centro de Assessoria aos Movimentos Populares e
Sindicais do Sul de Minas-Sapucai, com sede no Município de Pouso Alegre,
foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.603/97
Declara de utilidade pública o Centro de Assessoria aos Movimentos

Populares e Sindicais do Sul de Minas-Sapucaí, com sede no Município de
Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assessoria aos

Movimentos Populares e Sindicais do Sul de Minas-Sapucai, com sede no
Município de Pouso Alegre.	 -

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1995.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.605198
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.605195, do Deputado José Militão, que declara de

utilidade pública a Associação Pró-Comunidade de Conquista, com sede no
Município de Conquista, 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 § l°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° 1605196
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Comunidade de Conquista,

com sede no Município de Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Comunidade

de Conquista, com sede no Município de Conquista.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.607198
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.607196, do Deputado Leonídio Bouças, que declara

de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição e
Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no Município
de Ninheira, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.607198
Declara de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição

e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no Município
de Ninheira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ester Rosa -

Centro de Nutrição e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda,
com sede no Município de Ninheira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n°

12.541, de 1 0 de julho de 1997.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.616/98
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Comissão de Redacão

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.616195, do Deputado Djalma Diniz, que declara de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário José Vieira
Filho, com sede no Município de Ninheira, foi aprovado em turno único, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.616198
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário José Vieira Filho, com sede no Município de Ninheira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento Comunitário José Vieira Filho, com sede no Município de
Ninheira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.620/98
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.620198, do Deputado Ajalmar Silva, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Mangal - ACM -, com sede no
Município de Augusto de Lima, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.620197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Mangal - ACM -,

com sede no Município de Augusto de Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Mangal - ACM -, com sede no Município de Augusto de Lima.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário
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Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.627/98
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei no i .627/98, do Deputado Dimas Rodrigues, que declara

de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Montes Claros , com sede no Município de Montes Claros
foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.627198
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes

Rodoviários de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores

em Transportes Rodoviários de Montes Claros, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998
Amaldo Penna, Presidente - AlIton Vilela, relator - Dimas Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 3733 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2715196
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: i a Fase (Expediente):
Atas - Correspondência: Ofícios - Questão de ordem - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.767 a
1.771198 - Requerimentos n os 2.609 a 2.612198 - Requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado e Paulo Piau e outros - Comunicação:
Comunicação da Comissão de Defesa do Consumidor -? Parte (Ordem do
Dia): 1 3 Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura
de Comunicação - Despacho de Requerimento: Requerimento do Deputado
Paulo Piau e outros; deferimento - Votação de Requerimento: Requerimento
do Deputado Gilmar Machado; aprovação; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para discussão
- 2a Fase: Discussão de Proposição: Discussão, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 1.733198; designação de relator, emissão de parecer; discurso do
Deputado Durvai Angelo; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputadas:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jãão Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helénio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
das atas das reuniões anteriores.

l a Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 2°-

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

Correspondência
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, nas funções de 1 0-Secretário, lê a

seguinte correspondência:
"OFICIO

Belo Horizonte, 22 de maio de 1995.
Senhor Presidente
Para conhecimento de V. Exa. e providências cabíveis, encaminho-lhe,

usando da atribuição que me confere o item VIII do artigo 10 do Regimento
Interno deste Tribunal, cópia do acórdão proferido em sessão de julgamentos
realizada pela egrégia Corte Superior em 25 de março de 1998, nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 93.85219, em que V. Exa. é o
representado.

Na oportunidade, apresento a V. Exa. protestos de elevada estima e
distinta consideração.

Lúcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

Ementa: Ação de inconstitucionalidade requerida pelo SIND-UTE-MG -
Contribuição previdenciária para custeio parcial de aposentadoria - Lei
Estadual mineira n° 12.278196, instituidora - Constitucional idade: arts. 149, §
único, da CF, e art. 24, § 60 , da CEMGE. Constitucional é a Lei n° 12.278196,
editada pelo Estado de Minas Gerais, que instituiu a contribuição
previdenciária para custeio parcial dos proventos de aposentadoria, dado o
permissivo contido no parágrafo único do ar!. 149 da CF, e ar!. 24, § 6 0 , da
CEMGE.

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 93.88219 - Comarca de Belo
Horizonte - Representante(s) - Sindicato único dos Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais - SIND-UTE-MG - Representado(a)(s) - Estado de
Minas Gerais e Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Relator -

Exmo. Sr. Des. Orlando Carvalho
Acórdão
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Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fis., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, em rejeitar a preliminar e julgar
improcedente o pedido, vencido o Des. Paulo Medina."

* - Publicado de acordo com o texto original.
IOFlClO*

Belo Horizonte, 22 de maio de 1998.
Senhor Presidente
Encaminho-lhe, para conhecimento de V. Exa. e providências cabíveis,

usando da atribuição que a mim é conferida pelo item VIII do artigo 10 do
Regimento Interno deste Tribunal, cópia do acórdão proferido em sessão de
julgamentos realizada pela egrégia Corte Superior, em 11 de março de 1998,
nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 90.00413, em que V.
Exa. é o representado.

Na oportunidade, apresento a V. Exa. cordiais saudações.
Lúcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 90.00413 - Comarca de Belo

Horizonte - Representante(s) - Associação Mineira do Ministério Público -
Representado(a)(s) - Governador do Estado de Minas Gerais e Outra -

Relator - Exmo. Sr. Des. Hugo Bengtsson
Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, em julgar improcedente o pedido,
vencidos os Desembargadores Paulo Medina, Guido de Andrade e José
Brandão de Resende.'

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO

Da Sra. Heleni de Mello Fonseca, Diretora de Serviços da TELEMIG,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Raul Lima Neto,
informações sobre os serviços 900 e 0900. (- Anexe-se a requerimento do
Deputado Raul Lima Neto.)

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Francisco

Ramalho, levanto uma questão de ordem, uma vez que o Presidente titular,
Deputado Romeu Queiroz, ficou de dar-nos uma resposta a respeito de
questão de ordem levantada na reunião passada. Agora, trago por escrito os
artigos do Regimento Interno pelos quais questiono a Mesa e levanto uma
questão de ordem muito importante. O ar!. 111 do Regimento Interno diz o
seguinte: sSão comissões especiais as constituídas para: inciso 1 - alíneas
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"a", "b", "e", V. E, no inciso II: "Proceder a estudo sobre matéria
determinada ou desincumbir-se de missão atribuída pelo Plenário". O § 30

diz assim: "As comissões a que se reterem o inciso II apresentarão relatório
na forma do art. 114". O art. 114 diz o seguinte: "A Comissão apresentará
relatório circunstanciado, contendo suas conclusões, o qual será
encaminhado á Mesa da Assembléia, para publicação e providências de sua
competência e, quando for o caso, remessa". E o inciso IV diz assim: "à
autoridade à qual esteja afeto o conhecimento da matéria". Também o art.
82, inciso XXXV, diz o seguinte: ao Presidente da Assembléia compete "zelar
pelo prestígio e pela dignidade da Assembléia Legislativa, pelo respeito às
prerrogativas constitucionais de seus membros e pelo decoro parlamentar;".

Sr. Presidente, este Plenário decidiu, atendendo a requerimentos de
Deputados, constituir uma Comissão Especial para fazer apuração sobre
rádios comunitárias. Essa comissão, reunida em tempo hábil, ouviu
testemunhas, entre elas Delegados da Polícia Federal, técnicos de
radiodifusão, representantes de rádios comunitárias e de associações que já
trabalham com rádios comunitárias, e examinou a lei vigente, que foi
aprovada no Congresso Nacional e que foi para sanção do Presidente da
República. E, por unanimidade, decidiu, num relatório conclusivo, porque a
matéria é de competência conclusiva da comissão - esse parecer foi
examinado inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça - que se
impetrasse uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo
Tribunal Federal contra a decisão do Congresso Nacional que aprovou uma
lei totalmente inconstitucional e imoral. Essa lei foi elaborada pelos
proprietários de rádios comerciais e seus sindicatos, com a participação de
um escritório de advocacia de Belo Horizonte, em que é titular o ex-Senador
Murilo Badaró, que defendia os interesses das rádios comerciais.

Sr. Presidente, deixando de lado o mérito tão importante - não falarei da
importância das rádios comunitárias para que urna nação seja considerada
democrática nem da importância da liberdade do microfone -, questiono a
decisão da Mesa de não encaminhar o relatório conclusivo de uma comissão
constituída atendendo requerimento votado e aprovado pelo Plenário, poder
soberano, por meio do qual se solicitava que se impetrasse uma ação direta
de inconstitucionalidade de cinco artigos, vergonhosos, imorais, da lei que foi
sancionada na calada da noite pelo Presidente da República; questionando o
artigo que diz que não se pode fazer proselitismo; questionando o outro
artigo que diz que uma rádio comunitária não tem direito ao amparo legal da
lei, se houver interferência em sua onda de rádios comerciais - um absurdo -,
legalizando a ilegalidade: questionando a diminuição, o critério
constitucional, tendencioso, partidarista, faccioso, intencional para proteger o
grupo que monopoliza a comunicação em nosso País, o artigo que, em
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diversos municípios, limita a uma a rádio comunitária, como, por exemplo, o
Município de Januária, que tem mais de 60 mil habitantes.

Sr. Presidente, atendendo a qual interesse? Atendendo ao Regimento
Interno não pode ser, porque o Regimento Intemo é claro. A comissão
enviou o relatório conclusivo a esta Casa, que o encaminhou à Mesa, para
que a Mesa encaminhasse às autoridades responsáveis, ou seja, à
Procuradoria desta Casa, para que se iniciasse um processo, uma ação
direta de inconstitucionalidade contra essa lei esdrúxula, vergonhosa, porque
nos envergonha lá fora, uma vez que o Brasil é signatário de uma
Constituição internacional, chamada Carta de Costa Rica, na qual diz que a
difusão por rádios comunitárias é livre.

Qual o critério que a Mesa usou para, deliberadarriente, com todo respeito
que tenho por V. Exa., que zela constitucionalmente pelo prestígio e pela
transparência no cumprimento do Regimento Interno desta Casa,
desconsiderar, soberanamente, o relatório conclusivo de uma comissão
desta Casa?

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência informa ao
ilustre Deputado Raul Lima Neto que há um equivoco de sua parte, uma vez
que a Mesa da Assembléia ainda não decidiu se vai ou não argüir a
inconstitucionalidade. Apenas encaminhou a proposição de V. Exa. para a
Procuradoria, a fim de que fosse emitido parecer. Portanto, não há ainda
qualquer decisão da Mesa.

O Deputado Raul Lima Neto - Ainda no meu prazo regimental, Sr.
Presidente, quero apenas dizer que este Deputado levantou esta questão de
ordem, uma vez que foi informado por esta Casa que a Mesa havia decidido
não entrar com ação direta de inconstitucionalidade, desrespeitando,
evidentemente, uma decisão maior do Regimento Interno, que é o relatório
conclusivo e unânime da Comissão por esta Casa instituída.

O Sr. Presidente - A informação passada a V. Exa. não é correta. Portanto,
a Presidência aguarda ainda o parecer da Procuradoria da Casa.

22 Fase (Grande Expediente)	-
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.767198

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Central de
Divinolândia, com sede no Município de Divinolándia de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

Central de Divinolândia, com sede no Município de Divinolândia de Minas.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1998.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Conselho Comunitário Central de Divinolândia está em

funcionamento há mais de dois anos e desenvolve atividades voltadas para
o suprimento de carências da comunidade. Seus dirigentes são pessoas
idôneas e nada percebem pelo exercício de seus cargos.

Estão atendidos, portanto, todos os requisitos para a declaração pleiteada.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

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

PROJETO DE LEI N°1.768/98
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados de Araxá, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados de Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1998.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de

Araxá é uma instituição de alta relevância social para os detentos do
Município de Araxá, a qual busca amenizar o sofrimento desses indivíduos,
promovendo sua reintegração na sociedade. Pelas razões expostas, a
declaração de utilidade pública dessa entidade significa a abertura de mais
uma porta em benefício dos que dela dependem.

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

103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.769198	-

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro Céu Anil - ASCOMOBACA -, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Céu Anil - ASCOMOBACA -, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 25 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Céu Anil -

ASCOMOBACA -, foi criada após ser constatada a necessidade de se
melhorar a estrutura física e social do Bairro Céu Anil e de se construir uma
sede que atendesse às demandas da comunidade.

A entidade, com sede no Município de Ribeirão das Neves, um dos mais
conturbados socialmente pelo crescimento desordenado, com bairros mal
projetados e sem infra-estrutura, presta atendimento assistencial à
população, formula programas e estimula iniciativas para captar recursos
financeiros e combater a pobreza, praticando o ideal de se proporcionar vida
mais digna à coletividade.

Além dessas importantes iniciativas em prol do bem-estar social, ressalte-
se que a entidade é regida por estatuto próprio, funciona há mais de dois
anos e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelo
trabalho que executam, conforme atestado do Delegado de Policia do
município.

Em vista do exposto, depreende-se que a entidade está apta, sob todos os
aspectos, a receber o título declaratôrio ora proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.770198
Declara de utilidade pública o Atalaia Futebol Clube, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Atalaia Futebol Clube, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: O Atalaia Futebol Clube, fundado em 417194, é sociedade civil

sem fins lucrativos que tem como objetivo principal difundir o civismo e a
cultura física, principalmente o futebol amador, inclusive o feminino. Pode,
ainda, praticar outras modalidades esportivas amadorísticas especializadas e
participar de competições.

Disseminando a prática do esporte, o Clube ganha mais adeptos e passa a
fazer parte do cotidiano dos cidadãos do Distrito de Justinôpolis.

Com suas atividades, beneficia a comunidade, promove a formação moral
da juventude e efetiva o lema do esporte amador: "O essencial não é vencer,
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mas competir com lealdade, cavalheirismo e valor".

Além de levar avante suas iniciativas com pleno êxito, a entidade
apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão
por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N°1.771/98
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Belo Horizonte - Floresta,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública o Lions Clube de Belo

Horizonte - Floresta, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: O Lions Clube de Belo Horizonte - Floresta é sociedade civil

beneficente sem fins lucrativos. Seu objetivo primordial é divulgar os
princípios de moralidade, de bom governo e cidadania, além de promover a
difusão do civismo e da cultura na comunidade.

Promove, também, formas para livre discussão dos assuntos de interesse
público, incentivando os cidadãos abnegados a servirem à sociedade sem
visar à recompensa financeira.

Além do exposto, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual 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
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS	 -
N° 2.609198, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando sejam

transcritas nos anais da Casa as matérias "Lima Responsabilidade Moral",
publicada no "Diário da Tarde", e "Um Grito pelo Timor Leste", publicada no
"Jornal do Brasil", ambas de autoria do ex-Embaixador do Brasil em Portugal
José Aparecido de Oliveira. (- A Mesa da Assembléia.)

N°2.610/98, do Deputado José Henrique, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Educação com vistas à manutenção do repasse de recursos
para compra de merenda escolar aos CESU-LIES de Minas Gerais.

N° 2.611198, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne nos
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anais da Casa voto de congratulações com a Escola Estadual Wenceslau
Braz, localizada no Município de ltajubá, por seus 88 anos de fundação.

N° 2.612198, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com a Escola de Engenharia da
Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá - FEPI -, localizada no Município
de Itajubá, por seus 25 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Gilmar
Machado e Paulo Piau e outros.

Comunicação
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Defesa do

Consumidor.
? Parte (Ordem do Dia)

ja Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à
2a Parte da reunião, com a V Fase da Ordem do Dia, compreendendo
comunicações da Presidência e de Deputados e apreciação de pareceres e
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje, dia 27, o prazo de

dez dias para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao
Tribunal de Contas sobre o Balanço Geral do Estado.

Leitura de Comunicação
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 90 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.702196, do
Deputado Antônio Roberto (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimento
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Paulo Piau _e outros, em

que solicitam a realização de reunião especial em homenagem à
Universidade Federal de Lavras pelo transcurso de seus 90 anos de
fundação. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e fixará oportunamente a data.

Votação de Requerimento
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.570197 distribuído também à Comissão de
Educação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

0 Deputado Wanderley Ávila - Peço verificação de votação, Sr.
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Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar seja feita a

verificação de votação e solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 17

Deputados; com o Presidente e o Secretário, são 23 Deputados. Não há
"quorum" para votação, razão por que a Presidência a toma sem efeito e,
nos termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno, determina seja feita a
chamada para recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam ã chamada 34 Deputados. Não há

"quorum" para votação, mas o há para discussão da matéria constante na
pauta.

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

discussão da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 10 tumo, do Projeto de Lei n° 1.733/98,
do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 12.762,
de 1411198. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira perderam o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do art.
145 do Regimento Interno, a Presidência designa como relator do projeto o
Deputado Agostinho Patrús e indaga se S. Exa. encontra-se em condições
de emitir seu parecer ou fará uso do prazo regimental.

O Deputado Agostinho Patrús - Estou em condições, Sr. Presidente.
Z	O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrús.

O Deputado Agostinho Patrús - (- Lê:)
"PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.733/98

Relatório	 -
A proposição em tela, encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n°

; 262198, do Governador do Estado, objetiva alterar o art.1 0 da Lei n012.762,
de 1411198, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e integralizar o
capital social da COPASA-MG e dá outras providências.

Tramita o projeto em regime de urgência, por solicitação do Chefe do
Poder Executivo, que utiliza a prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 69
da Constituição do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
g	constitucionalidade e pela legalidade da proposição.

Devido à perda de prazo para apreciação da proposta pelas comissões de
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mérito, foi o projeto incluído em ordem do dia, nos termos do disposto no art.
211 do Regimento Interno, cabendo-nos emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A proposta em análise possibilita a reestruturação da COPASA-MG,

procurando tomá-la mais ágil e dando-lhe melhores condições de atender às
demandas existentes.

Ao viabilizar o aumento e a integralização do capital social da companhia,
em valor que poderá atingir até o montante patrimonial do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG,
subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, o projeto
pretende colocar a empresa em consonância com a política de atendimento
às populações que ainda não possuem serviços de saneamento básico.

Com efeito, mais bem capacitada economicamente estará a empresa para
implementar os programas que já desenvolve com sucesso e que, por certo,
resultarão em melhoria da qualidade de vida do cidadão mineiro.

O Estado não pode prescindir da implantação de redes de esgotos e de
abastecimento de água para a população, muito menos da participação,
nesse processo, de uma companhia bastante fortalecida e que já possui
reconhecimento internacional pela excelência do seu trabalho.

Ademais, há de se considerar que o aumento de capital possibilitará
melhora das condições para que a COPASA-MG venha firmar-se mais ainda
no mercado, com a abertura do seu capital.

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

n01.733198.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, relator."
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, o projeto em tela, do Governador do Estado, foi encaminhado
em 3014198 a esta Casa, para corrigir uma vitória que a Oposição teve na
discussão da privatização da COPASA-MG, em dezembro do ano passado.
Naquela oportunidade, duas emendas foram aprovadas pela Oposição. A
primeira garantia, caso o Governo vendesse 49% da COPASA-MG, que só
se pudesse aplicar este montante em obras de saneamento. A outra emenda
tratava do patrimônio do Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FAE-MG -; também foi aprovada uma emenda que
garantia que 50% desse Fundo fossem aplicados em saneamento básico.

Quanto à primeira emenda, perdemos no "tapetão", a direção da Casa
justificou como sendo técnica de redação. Na Assembléia, o "tapetão"
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precisa ter nomes mais bonitos. Não pode ser como num campeonato de
futebol, num jogo de poriinha ou campeonato de truco. Deve ser um nome
que não permita que, pelo menos na aparência, se perca a credibilidade
desta Casa. Mas, trocando em miúdos, aquilo que ganhamos e que foi
decisão soberana e majoritária deste Plenário, não levamos. Tenha o nome
que tiver: "tapetão" ou técnica de redação.

A outra vitória, tímida, que era a não-integralização total desse Fundo, por
volta de R$600.000.000,00, ao capital da COPASA-MG, era por uma
explicação mais lógica. Todos sabemos que a COPASA-MG não gerencia
todo o sistema de água e esgotos de Minas Gerais. Temos serviços
autônomos em muitas cidades. E, mais do que isso, nem sempre a
COPASA-MG gerenciou os municípios atuais. É evidente que essa subconta
do Fundo é recurso dos contribuintes. Então, se uma cidade teve ou ainda
tem o seu sistema autônomo, esses recursos não seriam todos da COPASA-
MG. Trata-se de uma questão óbvia, mas o argumento é um só. Quando da
primeira emenda do "tapetão" ou da técnica de redação, ficou bem clara a
intenção do Governo: usar os recursos de venda de ações para a campanha
eleitoral.

Acredito que isso era independente da própria direção da COPASA-MG,
que hoje é uma empresa que desenvolve tecnologia própria invejável, com
uma administração séria. Acredito, ainda, que, ao querer privatizá-la, o
Governo não esteja preocupado com a melhoria dos serviços, pois ele, cada
vez mais, mostra-se incompetente. Trata-se de um Governo de faz-de-conta,
o Robin Hood do faz-de-conta, a educação do ano 2000, os investimentos
em saúde do faz-de-conta. Só quem vive a contradição desses problemas na
base da sociedade sabe muito bem qual é o retrato real da situação, que não
é aquela que um trapalhão apresenta segurando o mapa de Minas Gerais na
TV, ou que outros artistas, caros e pagos, estão apresentando. Talvez o
Governo esteja usando o repasse da contribuição sindical para pagar a cara
publicidade feita na imprensa. Na reta final, a quatro meses das eleições,
esse Governo de faz-de-conta está querendo levantar recursos para a
campanha eleitoral. Hoje, mais do que nunca, ser contra esse projeto
demonstra, antes de tudo, o respeito à autonomia de uma votação, o
respeito a uma decisão tomada no dia 30 de dezembro pelo Plenário desta
Casa.

Outro aspecto fundamental é que não podemos permitir que a COPASA-
MG seja retalhada como foi a CEMIG. O Governo não quis vender ações da
CEMIG agora porque sabe muito bem que tem um sócio estratégico que
pode até dormir com a dona da casa, pois é ele quem manda em todas as
ações da CEMIG, atualmente. E o Governo sabe que os preços das ações
estariam lá embaixo, e elas estariam sendo vendidas por valores bem
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inferiores aos de outros Estados do Nordeste ou do Sul e com o "lçnow-how",
a tecnologia e o profissionalismo da CEMIG, muito superiores ao das outras
empresas. Ficaria evidente a política entreguista, a política pouco inteligente
desse Governo que ai está, uma política que, antes de tudo, serve a
interesses de empresários, ao capital internacional, e, não, aos interesses de
Minas Gerais. Já disse várias vezes e repito que o outrora Palácio da
Liberdade está, na realidade, abrigando muitos Joaquim Silvério dos Reis. É
essa a realidade do Governo. Nossa posição é a de encaminhar
contrariamente à votação desse projeto, que será lesivo a Minas Gerais.
Gostaríamos que houvesse indignação cívica dos colegas Deputados contra
essa situação, para se resgatarem os verdadeiros ideais de Minas Gerais. No
entanto, estamos sentindo um Plenário cada vez mais inerte. Gostaríamos
que houvesse, nesta Casa, um movimento para se garantir o pouco que
resta da prestação de bons serviços nas duas estatais mineiras, a COPASA-
MG e a CEMIG.

Gostaríamos, também, de deixar bem claro que há outro problema legal.
Ao, praticamente, extinguir o Fundo Estadual de Saneamento Básico, o
Governo estará criando dificuldade para os municípios, porque a COPASA-
MG é concessionária dos municípios, e qualquer um deles pode, muito bem,
requerer judicialmente sua parcela nesse Fundo. Mais do que isso, quando
da devolução da concessão aos municípios, se esse Fundo já não existe,
como será, se os municípios não tiverem a que recorrer para a ampliação do
seu sistema de água e esgotos, para obras de melhoria? Estaremos, então,
diante de um quadro caótico. Esse Fundo tem hoje garantida parcela
significativa do investimento da COPASA-MG. Fala-se até que a empresa
seria a maior devedora do Fundo e que a integralização do capital sena uma
forma de dar calote e de vários municípios não terem a devolução dos
recursos recolhidos dos próprios contribuintes.

Então, nesse sentido, queremos deixar bem claro que este Governo é
privatista e pouco inteligente; é lesivo aos interesses de Minas Gerais e se
rende, cada vez mais, às imposições das políticas neoliberais do Governo
Federal.

E não precisamos ir muito longe. Podemos acompanhar a situação atual
da energia elétrica no Rio de Janeiro, depois do processo de pnvatização.
Estamos vendo os fluminenses e os cariocas enfrentando a falta permanente
de energia, o corte inesperado da energia elétrica, o péssimo serviço que
está sendo prestado pela iniciativa privada.

Temos claro que nem tudo tem que ser estatal. Precisamos definir o que é
estratégia, e energia elétrica é um setor estratégico, como água e esgoto
também o são. E não tenhamos dúvidas de que o ônus, o pagamento dessa
conta acabará sendo debitado no bolso do próprio povo, da população de
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Minas Gerais.

Concedo um aparte ao nobre colega Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Durval Ângelo, é

sempre difícil aparteá-lo, porque, quando V. Exa. expõe um ponto de vista, o
faz com clareza, e aquele que o aparteia corre o risco de ser antipatizado
pelos outros. No entanto, quero aparteá-lo porque, assim, podemos fazer um
debate, o que é muito importante.

V. Exa., com muita propriedade, evidentemente, expôs o seu ponto de
vista sobre o Projeto de Lei n° 1.733198, que propõe aumentar o capital da
COPASA. Mas fico pensando e quero apenas questioná-lo. E dar-lhe-ei
aparte também, porque vou subir à tribuna após V. Exa.

A COPASA, Exa., tem sido, na verdade, um exemplo de empresa que tem,
em relação ao meio ambiente, o maior desconhecimento possível a uma
empresa de saneamento básico. A COPASA tem poluído os nossos rios e
prometido, em todas as vezes que usa uma tribuna, um palanque ou um
microfone, que vai melhorar, que vai sanear os rios, que vai limpar as águas.
Ela realmente trata bem a água que chega pelas nossas torneiras, mas trata
muito mal aquelas que saem das nossas casas, de sorte que deve gastar
muito para tomar novamente limpas as águas das torneiras das cidades, rio
abaixo

A COPASA, em Januária especialmente, deu exemplo de arbitrariedade
muito grande. As cidades, quando querem uma empresa de saneamento
básico - e muitas dão lucro - só podem procurar a COPASA, porque, se
procuram uma outra, sofrem retaliações. E a COPASA, em Januária, cobra a
água de esgoto, a água que chega e joga no rio São Francisco, um esgoto
terrível, um veneno que mata peixes, e qualquer pessoa que nada nele
arrisca sua própria vida.

Vimos aqui, em Belo Horizonte, que será executado o PROSAM, que é
sempre um motivo de campanha, mas nunca vimos melhoria nenhuma. A
COPASA, em Três Marias, estava jogando no rio São Francisco a água que
vinha do hospital. Portanto, é uma empresa de quem, no mínimo, deve-se
chamar a atenção ou mudar a sua diretoria.

Eu lhe pergunto: quanto a esse projeto, a sua aprovação ou não-aprovação
vai melhorar em alguma coisa o comportamento hediondo desses
destruidores do meio ambiente, que são a diretoria da COPASA?

O Deputado Durval Ângelo - Nobre colega Deputado Raul Lima Neto,
agradeço o aparte de V. Exa., que faz um alerta, como V. Exa. já vem
fazendo no Plenário há muito tempo, sobre as omissões da COPASA no
Estado.

Concordo plenamente com o que V. Exa. afirmou. E um absurdo, hoje, que
não tenhamos em Minas Gerais um plano sério para tratamento dos esgotos
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residenciais.

Infelizmente, isso está dentro de uma lógica nacional, não é só de Minas.
As empresas de saneamento se preocuparam, pura e simplesmente, com o
consumo, e a questão ambiental nunca foi um assunto sério. Até na lógica
do argumento de V. Exa., esse fundo é para se promover uma política de
saneamento, inclusive das suas qualidades, e está previsto um fundo
estadual até para o tratamento de esgoto.

Se hoje vemos que ela não o executa, ou o executa pouco - porque o
esgoto tratado em Minas é insignificante -, sem esse fundo vamos estar
tirando o instrumento que teria, que seria esse fundo, que ia ser
integralizado. Então, concordo com o argumento de V. Exa., acho até que,
pela tecnologia, pelos bons técnicos que a COPASA tem, ela poderia muito
bem fazer um trabalho com esse fim. Só vejo que sem o instrumento desse
fundo é que vamos ver, realmente, morte de novos rios São Francisco. E por
isso que somos contra o projeto.

Posso até ficar frustrado, na minha vida parlamentar, por fazer um
pronunciamento com tão poucos assistentes no Plenário, apesar de vermos
aí os companheiros da PEC n°44, da autonomia da perícia, já presente, mas
gostaria de ter aqui presentes os Srs. Deputados. Concordo com a questão
de ordem do companheiro Gilmar Machado,

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Nobre Deputado Durval Angelo, V. Exa.

está fazendo pronunciamento muito importante sobre um tema central, mas
eu gostaria de ouvir V. Exa. com 'quorum", porque, como podemos verificar,
não há "quorum". Então, solicito ao Sr. Presidente o encerramento, de plano,
da reunião, para que possamos, depois, fazer o debate com "quorum'
qualificado.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando os Deputados para a extraordinária de hoje, às 20 horas, e
convocando para a reunião ordinária de amanhã, dia 28, 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 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 2615198
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Marcelo Gonçalves -
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Maria Olivia - Alberto Pinto Coelho - Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Durval Angelo - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Braga - José Maria Barros - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Raul Lima Neto - Tarcísio Henriques - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14h15rnin, 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 sexta-feira, dia 29, às 9 horas.

ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As nove horas do dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique,
Aílton Vilela (substituindo o Deputado José Militão, por indicação da
Liderança do PSDB) e Dimas Rodrigues (substituindo o Deputado Glycon
Terra Pinto, por indicação da Liderança do PPB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Henrique, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Aílton Vilela que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Esgotada a matéria destinada à ?
Parte da reunião, o Presidente passa à Ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
a apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado José Militão, relator do
Projeto de Lei n° 1 .594/98, do Governador do Estado, o Presidente redistribui
a matéria ao Deputado Ailton Vilela, que emite parecer por sua aprovação
com a Emenda n 01, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Na ausência do Deputado Kemil Kumaira, relator do
Projeto de Lei n° 1.605198, do Deputado Rémolo Aloise, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Dimas Rodrigues, que emite parecer por
sua aprovação. 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
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 1998.
José Henrique, Presidente - José Militão - José Braga - Kemil Kumaira.

ATA DA 93 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

As quinze horas do dia treze de maio de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Raul Lima
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Neto, Tarcísio l-1enriques e Paulo Piau, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Paulo Piau requer a dispensa
da leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá a ata por
aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir, informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Na fase de
distribuição de matérias, o Presidente designa o Deputado Raul Uma Neto
como relator, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.644198. A seguir, a
Presidência passa à 23 Parte da reunião. O Deputado Paulo Piau, relator do
Projeto de Lei n° 1.384197 no 1 0 turno, procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Colocado em discussão
e votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.614197, no 1 0 tumo,
ao Deputado Paulo Piau, que emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Raul Lima Neto, relator - Tarcísio Henriques.
ATA DA 83 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDERA APURAÇÃO
DE DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS

GERAIS, TAIS COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS,
SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO

DE POLICIAIS COM AS DENÚNCIAS, ENTRE OUTROS DELITOS
As quinze horas e trinta minutos do dia treze de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar
da Silveira Júnior, Antônio Roberto, Durval Angelo e Paulo Schettino,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Paulo Schettino que proceda à leitura da ata
da reunião anterior. O Deputado Antônio Roberto requer a dispensa da
leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a
ata e solicita aos Deputados que a subscrevam. Em seguida, informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs. Hindemburgo Cliateaubriand Pereira Diniz
Filho, Paulo Sérgio Passos, Waldemar Araújo, Aluizio Gonçalves Queiroga,
Espiridião Nicolau Adorno Abrabão, Jorge Miotto, Paulo Sérgio Salvador
Aguiar, André Bragança Lanna e Jorge Alberto Barboza Escobar. Após, tece
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esclarecimentos sobre as CPIs e passa a ouvir o Sr Espiridião Nicolau
Adorno Abrahão, que é inquirido pelos membros da Comissão. A Presidência
registra a presença dos Srs. Carlos Alberto Azevedo e José Helvécio Ferreira
da Silva e suspende a reunião para que dê entrada na sala o segundo
depoente. Reabertos os trabalhos, são novamente prestados
esclarecimentos sobre as CPI5, e é concedida a palavra ao Sr. Aluizio
Gonçalves Queiroga, que, após informar sua qualificação, é inquirido pelos
membros da Comissão. A seguir, a Presidência informa que a Comissão
tornará as providências judiciais cabíveis, conforme previsto em lei,
objetivando a condução coercitiva das pessoas intimadas que não
compareceram à reunião, apesar de terem sido formalmente convocadas.
Registra-se que as exposições, os depoimentos, os questionamentos e todo
o conteúdo da reunião constam, na íntegra, 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, 27 de maio de 1998.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Paulo Schettino - Durval Ângelo -

Antônio Roberto - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 53 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Ipatinga os
Deputados Olinto Godinho, Bené Guedes, Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Olinto Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dispensada em virtude de requerimento do Deputado Bené Guedes,
aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata, solicita aos
Deputados que a subscrevam e informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, o elevado índice de desemprego no setor da indústria
extrativista no Estado. Em seguida, convida a tomar assento ïmesa os Srs.
Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho; Murilo Femandes de
Oliveira, representante do Sr. José Luís de Magalhães Neto, Presidente da
Companhia Agrícola Florestal; Lucimere Leão, Coordenadora da Comissão
Pastoral da Terra no Vale do Aço; José Amaldo Amorim, Subdelegado do
Trabalho de Ipatinga, e José Maria Soares, Presidente da Federação dos
Trabalhadores na Indústria Extrativa de Minas Gerais. Após, faz
esclarecimentos sobre a ordem dos debates e passa a palavra ao Deputado
Ivo José, autor do requerimento que motivou os convites, para que faça suas
considerações iniciais. Na seqüência dos trabalhos, passa a palavra aos
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expositores. Aberta a fase dos debates, manifestam-se os Srs. Robinson
Ayres, Nereu Nunes Pereira, João Batista Pereira, Hélio Martins da Silva,
Cícero Barbosa Machado, José Geraldo Siqueira, Edmar Mário, Marinho
Teixeira, Gildásio J. Ribeiro, Alcedino Cândido Alves, Wilson Carneiro
Mendes, Djavam, Giovanna Menezes, Saulo Manoel e Maria Conceição. A
seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições da
Comissão, O Deputado Ivo José apresenta requerimento em que solicita seja
enviado oficio à Cia. Acesita Energética sugerindo que os sem-terras da
Fazenda Confinamento, no Município de Periquito, aguardem nas terras que
ocupam enquanto transcorrem as negociações entre o MST, a CORA e o
INCRA; que seja suspensa a venda das terras até que se complete o
assentamento dos parceiros agrícolas; e que seja assegurado um percentual
das terras da empresa para agricultura; seja convidado o Presidente da
ABRACAVE para reunião da Comissão com a participação de representantes
dos trabalhadores, de entidades da sociedade civil e do Ministério do
Trabalho; e seja realizado seminário sobre propostas de política de emprego
e renda, com a participação de comissões municipais de emprego de Minas
Gerais, Prefeitos, Vereadores, sindicatos e organizações patronais. Colocado
em votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Anivaldo Coelho
apresenta requerimento em que solicita seja enviada moção de repúdio às
empresas ACESITA e CENIBRA pelo não-comparecimento a esta reunião.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Os convidados tecem
suas considerações finais, e o Presidente lhes agradece pela presença e
pelos subsídios trazidos à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho - Wilson

Trópia.
ATA DA 11 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezenove de maio de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Antônio Roberto e Wanderley Ávila,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcelios, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Wanderley Ávila que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dispensada em virtude de requerimento do Deputado
Antônio Roberto, aprovado pela Comissão. A Presidência dá por aprovada a
ata, solicita aos Deputados que a subscrevam e informa que a reunião se
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destina a apreciar a matéria constante na pauta. Após, o Presidente
comunica aos Deputados que é até 316198 o prazo para apresentar emendas
ao Projeto de Lei n° 1.746/98, que estabelece as diretrizes para os
orçamentos fiscal e de investimento das empresas controladas pelo Estado
para o exercício de 1999. Ato contínuo, a Presidência faz a leitura da
seguinte correspondência: oficio da Superintendência Técnica da
Mannesmann Florestal Ltda., com sede no Município de Curvelo, informando
sobre a política integrada de gestão estabelecida por essa empresa e
colocando-se à disposição para contatos referentes às questões de
qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho; convite do
Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para as
reuniões dos dias 25 e 28 de maio, no auditório desta Casa, com a finalidade
de se definirem os princípios gerais relativos à elaboração do documento
zero, dando continuidade aos trabalhos da comissão que estuda a revisão da
Lei Florestal; convite do Presidente da COMIG para a apresentação dos
resultados do programa Avaliação de Ardósia em Minas Gerais, no dia 21 de
maio. Passa-se à 33 Fase da ia Parte da reunião, oportunidade em que o
Presidente designa os Deputados Luiz Fernando Faria e Antônio Roberto,
respectivamente, como relatores dos Projetos de Lei n°s 627195, em 2 0 turno,
e 1.364197, em i°turno. O Deputado Ronaldo Vasconcellos anuncia o inicio
da ta Fase da ordem do dia, com a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário, O Deputado Antônio Roberto,
relator da matéria, procede à leitura do seu Parecer para o 1 0 Turno do
Projeto de Lei n° 1.479197, do Deputado José Bonifácio, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto - Dinis Pinheiro.
ATA DA 93 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quinze horas do dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Aílton
Vilela e Amaldo Canarinho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro Antônio, declara abertos
os trabalhos, informa que a reunião se destina à apreciação da matéria
constante na pauta e solicita ao Deputado Amaldo Canarinho que proceda à
leitura da ata da reunião anteiror. Em atendimento a requerimento aprovado
pela Comissão, a Presidência dispensa sua leitura, considera-a aprovada e
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solicita aos Deputados que a subscrevam. Em seguida, acusa o recebimento
do Projeto de Lei n° 1.640198 e designa o Deputado Aílton Vilela para relator
da matéria; e da correspondência enviada pelo Sr. Joaquim Valentim, 2°-
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que encaminha
cópias dos Projetos de Lei n°s 668197, do Vereador Betinho Duarte, contrário
à extinção da BHTrans, e 523197, do Vereador Glycon Terra Pinto Júnior,
que dispõe sobre o tráfego de veículos com canos de descarga voltados para
os outros veículos. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições de deliberação conclusiva das
Comissões. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.557198
na forma do Substitutivo n 01. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Álvaro Antônio, Presidente - Paulo Schettino - Amaldo Canarinho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.644198

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De iniciativa do Deputado Leonidio Bouças o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo instituir a Medalha Construtor do Progresso e dar outras
providências.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar sobre o projeto, conforme preceituam
os arts. 190 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Por meio do projeto ora examinado, fica instituída a Medalha Construtor do

Progresso, destinada a homenagear, anualmente, 20 instituições do setor
público ou privado, nas pessoas de seus representantes, que tenham obtido,
nos 2 anos anteriores, os maiores incrementos percentuais no recolhimento
dolCMS.

E oportuna a homenagem proposta, que visa a motivar uma classe de
empreendedores que, diligentemente, fomenta as mais diversas atividades
econômicas e contribui, direta ou indiretamente, para o bem-estar geral da
sociedade.

E necessário esclarecer também que a escolha do ICMS deve-se ao fato
de que esse imposto, por ser a principal fonte de contribuição das empresas
aos cofres públicos, melhor espelha o crescimento delas e, por conseguinte,
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a sua contribuição para o progresso do Estado.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.644198

na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Raul Lima Neto, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.692198
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da
Microrregião da Vertente Ocidental do Caparaó - AMOC -, com sede no
Município de Caratinga.

Nos termos regimentais, o projeto foi apreciado preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade na forma proposta.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a proposição, atendo-se
aos lindes de sua competência.

Fundamentação
A AMOC é sociedade civil com personalidade jurídica própria, em

funcionamento regular há mais de dois anos, com o objetivo de promover a
integração administrativa, econômica e social dos municípios que a
compõem.

Dada a relevância do objetivo a que	entidade se propõe alcançar,
consideramos ser oportuno outorgar-lhe	titulo declaratórjo de utilidade
pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.692/95

em turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1998
José Militão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 54198

Comissão Especial
Relatório

De iniciativa de mais de 113 dos membros da Assembléia e tendo como
primeiro signatário o Deputado Gilmar Machado, a proposta de emenda à
Constituição em epígrafe visa a acrescentar parágrafo ao art. 34 da Carta
mineira.

Publicada em 15/5/98, a proposta permaneceu em poder da Mesa pelo
prazo de três dias, para receber emenda.
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Em seguida, foi a matéria distribuída a esta Comissão, para apreciação,

nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 34 da
Constituição Estadual, estabelecendo que, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao da competência do pagamento do servidor público, o Estado
deverá repassar aos sindicatos e às associações de classe o desconto por
consignação na folha de pagamento dos servidores públicos civis da
administração direta e indireta, tendo em vista a constante impontualidade
desse repasse por parte do poder público.

A matéria em questão não encontra óbice constitucional porque o art. 34
da Carta Estadual dispõe sobre a liberação do servidor público para o
exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, e o parágrafo
que se pretende acrescentar visa, apenas, a fixar prazo limite para compelir
o Estado a destinar os recursos a tais entidades

Além disso, assinada por, no mínimo, 113 dos membros desta Casa, a
proposição atende ao preceituado no § 3 0 do art. 64 da referida Constituição.

Vale observar, por ser oportuno, que se trata de consignação facultativa, e
a morosidade na sua destinação contraria o ordenamento constitucional,
caracterizando-se como retenção indevida de recurso financeiro pertencente
às entidades referidas, uma vez que não constitui receita integrante do
orçamento fiscal do Estado.

Ressalte-se, também, a inexistência de legislação ordinária a respeito,
visto que se trata de ordenamento constitucional auto-aplicável.

Contudo, há que se aprimorar o projeto mediante a apresentação do
Substitutivo n° 1, a fim de se explicitar, no texto, que se trata de consignação
facultativa, colocada à disposição do servidor público civil.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 54198 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°1

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 34, renumerando-se o parágrafo
anterior:

Art. 1 0 - O art. 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica acrescido
do seguinte parágrafo:

"Art. 34- ............................................
§ 20 - O Estado procederá ao desconto de consignações em folha e ordens

de pagamento autorizadas pelos servidores públicos civis da administração
direta e indireta, a favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o
repasse às entidades até o 5 0 (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da
competência do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo
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desconto.".
Sala das Comissões, 26 de maio de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Anderson Adauto, relator - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.322197

(Redação nos Termos do § 1 0 do Art. 138 do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposição em epigrafe altera

dispositivos da Lei n° 11.052, de 2513193, que institui meia-entrada para
estudantes nos locais que menciona e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto.

Posteriormente, tendo em vista que a Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia perdeu o prazo para exarar sua opinião, veio a matéria
a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua competência. Nesta
oportunidade, o Deputado Mauri Torres apresentou emenda ao projeto, nos
termos do § 1 0 do art. 137 do Regimento Interno, com a qual concordou o
relator. Assim, apresentamos a nova redação do parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo alterar a Lei n° 11.052, de 2513193,

que institui meia-entrada para estudantes em casas de diversão, de
espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição
cinematográfica, em praças esportivas e similares.

As alterações pretendidas visam a modificar a relação de entidades
competentes para emitir a carteira de estudante, documento hábil para se
usufruir do beneficio citado, e, também, dispensar a autenticação desse
documento pelo estabelecimento de ensino.

Além disso, objetiva a proposição estabelecer sanção especifica para a
infração à lei, qual seja multa de 4.000 UFIRs - atualmente, R$ 3.844,40 -,
por dia de descumprimento da norma. As receitas obtidas seriam transferidas
para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, de que trata o Decreto Federal
n°1.306, de 1994.

Finalmente, tendo em vista que os dirigentes das casas de diversão vêm
utilizando o artificio de "estender a meia-entrada ao público em geral" para
burlar a lei, vem a proposição em pauta deixar bem claro que os estudantes
pagarão a metade do preço efetivamente cobrado das demais pessoas.

Inicialmente, observamos que tanto o projeto original quanto essas
modificações não causam repercussão financeira direta para os cofres
públicos, pois o ônus da meia-entrada será suportado pelos
estabelecimentos organizadores do evento. Haverá para o Estado apenas as
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despesas decorrentes da ação fiscalizadora do cumprimento da lei, que
avaliamos como reduzidas, as quais poderão ser compensadas pela receita
oriunda das multas eventualmente aplicadas a estabelecimentos infratores
da lei.

Entendemos que as mudanças propostas aperfeiçoam a lei já existente,
conferindo-lhe maior aplicabilidade e eficácia, tomando menos burocratizada
a emissão da carteira de estudante, estabelecendo uma sanção específica
para a infringência da lei e eliminando subterfúgios para o não-cumprimento
desta. A legislação assim aperfeiçoada reveste-se de relevante fim social,
pois democratiza o acesso à arte, à cultura, ao esporte e ao lazer,
contribuindo para a plena formação dos estudantes, que normalmente têm
limitados recursos financeiros.

Aproveitamos, todavia, a oportunidade para aperfeiçoar o projeto, com as
seguintes propostas, consubstanciadas no Substitutivo n° 1.

O primeiro ponto diz respeito ao valor da multa - aproximadamente,
R$4.000,00. E adequada para grandes shows", porém excessivamente alta
para a maioria dos eventos, como, por exemplo, uma sessão de cinema em
uma pequena cidade do interior, com poucos pagantes. São dois universos
distintos, que pedem tratamento diferenciado. Pensamos ser conveniente
estabelecer uma proporção entre a penalidade e o montante de meias-
entradas sonegadas ou a magnitude do evento. Propomos uma multa
suficientemente alta para que, em decorrência de uma análise de relação
custo-benefício, tome-se desinteressante para o empresário correr o risco de
recebê-la, porém suficientemente baixa para que possa ser efetivamente
paga por pequenos estabelecimentos.

Outro ponto para o qual gostaríamos de dar a nossa contribuição diz
respeito ao órgão competente para fiscalizar a aplicação da lei e, em
especial, para aplicar a multa. Entendemos que esse órgão deve ser único,
pois não faz sentido uma casa de diversão ser multada, em razão de um
mesmo fato, por diversos órgãos. Ademais, achamos conveniente que esse
ente se situe no âmbito do Executivo, dada a sua característica
eminentemente operacional. E, em observância ao princípio constitucional
da independência dos Poderes, deixamos que aquele Poder defina o órgão
mais adequado para essa função.

Além disso, entendemos que os recursos eventualmente arrecadados com
a aplicação dessa multa devam permanecer no Estado, beneficiando o nosso
povo, e, não, ser remetidos para um fundo federal. Além disso, essa receita
compensaria os custos operacionais decorrentes da fiscalização da aplicação
da lei. Esses recursos seriam contabilizados como receitas e somente
poderiam ser gastos segundo a lei orçamentária aprovada por esta Casa
Legislativa.



LA
751

A emenda acolhida suprime do Substitutivo n o i o artigo que exige que o
Executivo regulamente a lei no prazo de 90 dias. Embora a nossa idéia
inicial fosse no sentido oposto, entendemos que essa alteração é também
aceitável, pois conduz â interpretação de que a futura lei será auto-aplicável,
o que também seria conveniente.

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

1.322197 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o i, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera dispositivos da Lei n° 11.052, de 25 de março de 1993, que institui
meia-entrada para estudante em casas de diversão.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 20 da Lei n° 11.052, de 25 de março de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - A comprovação da condição de estudante nos termos do artigo

anterior, necessária para a utilização dos benefícios de que trata esta lei, far-
se-á por meio da carteira de estudante emitida pelas seguintes entidades:

- União Nacional dos Estudantes - UNE-;
II - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES -;
III - União Colegial de Minas Gerais - UCMG -;
IV - Diretórios Centrais dos Estudantes - DCEs -;
V - Associações de Pôs-Graduados - APG5 -;
VI - Uniões Municipais de Estudantes Secundaristas - UMES5.
Parágrafo único - As cadeiras de que trata este artigo terão validade de 1

(um) ano.".
Art. 20 - A infração a esta lei e à Lei n° 11.052, de 25 de março de 1993,

sujeita as casas de diversão a multa, devendo ser aplicada aquela que for de
maior valor entre as hipóteses a seguir:

- 200 (duzentas) UFIR5 (Unidades Fiscais de Referência) por evento;
II - 50% (cinqüenta por cento) do valor da arrecadação da bilheteria do

evento.
Art. 30 - Compete ao Poder Executivo fiscalizar a observância do disposto

nesta lei e na Lei n°11.052, de 25 de março de 1993, e, em especial, aplicar
a penalidade de que trata o artigo anterior.

Art. 40 - A alegação da extensão da meia-entrada ao público em geral não
exime as casas de diversão da obrigação de conceder aos estudantes
desconto de 50% (cinqüenta por cento) do preço efetivamente cobrado.

Art.50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Mauri Torres - José
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Braga - Sebastião Navarro Vieira - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.596198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, a proposição em epígrafe

dispõe sobre a substituição gradual da frota oficial de veículos do Estado e
dá outras providências.

Publicado no	do Legislativo" de 1912198, o projeto foi distribuído a
esta Comissão para exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Colocado em votação, o parecer do relator, Deputado Marcos 1-lelênio, foi
rejeitado. Cumpre-nos, agora, emitir parecer, nos termos do art. 138 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem como principal objetivo estimular a produção nacional de

carros movidos a álcool e amenizar as sérias dificuldades por que passam os
produtores desse combustível. Para tanto, o projeto determina que a frota
oficial de veículos leves deve ser composta exclusivamente por unidades
movidas a combustível proveniente de fonte renovável, consignando ao
Estado o prazo de cinco anos, contados da data de publicação da lei, para
que se possa fazer a substituição integral dos veículos leves que não
atendam a tais requisitos.

Vale lembrar que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 3.549,
de 1997, da Comissão de Minas e Energia, de conteúdo similar ao da
proposição em exame. Justificando a iniciativa, a mencionada Comissão
ressalta a importância da utilização de combustíveis reformulados ou
provenientes de matérias-primas renováveis para o controle e a redução dos
níveis de poluição atmosférica, para assegurar vida mais saudável para toda
a população, e a necessidade de se adotarem medidas concretas para evitar
o término do PROALCOOL, programa vitorioso, internacionalmente elogiado,
que constitui compromisso de campanha eleitoral do Presidente da
República.

A Constituição do Brasil preceitua, no § 20 do art. 216, que a pesquisa
tecnológica deve voltar-se preponderantemente para a solução dos
problemas brasileiros e para o desenvolvimento dos sistemas produtivos
nacional e regional.

O PROÁLCOOL foi concebido na década de 80, tendo em vista a
insuficiência interna de produção do petróleo e o seu alto preço no mercado
internacional. Desenvolveu-se, naquela ocasião, tecnologia própria para a
utilização do álcool hidratado como combustível de veículos automotores. Os
benefícios se fizeram sentir particularmente na criação de milhares de
empregos e na redução da poluição atmosférica, principalmente nas grandes
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metrópoles.

Nesse aspecto, o projeto em comento coaduna-se com a Carta Magna, na
medida em que contribui para a continuidade do PROALCOOL e para o
equilíbrio ecológico do meio ambiente. E dever do Estado combater a
poluição em todas as suas formas.

Observamos, ainda, que o projeto versa também sobre bens do domínio
público. Além de não ser de iniciativa reservada, tal matéria é da
competência da Assembléia Legislativa, conforme dispõe o art. 61, XIV, da
Constituição do Estado.

Não obstante, o estabelecimento do prazo de cinco anos para que o Estado
promova a substituição integral dos veículos leves há de ser visto como
interferência na autonomia administrativa e financeira dos Poderes, e,
portanto, constitui violação do princípio da separação dos Poderes. Com
efeito, essa medida traz despesas e deve ser objeto de estudos a respeito de
sua viabilidade técnico-financeira. Ora, tal avaliação deve ser feita no âmbito
de cada Poder, indicando-se a oportunidade e a conveniência da medida em
razão do bom andamento do serviço público prestado.

No intuito de sanar tal vício e aprimorar a proposição, apresentamos, na
conclusão, as Emendas n°s 1 e 2.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.596198 com as Emendas n°sl e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Qualquer aquisição ou substituição de veículos leves para uso

oficial somente poderá ser realizada por veículos movidos a combustível
proveniente de fonte renovável.",

EMENDA N°2
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - A aliquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços relativa às operações internas com veículos automotores movidos a
;	álcool será de 12% (doze por cento).".

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
He!y Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Anderson Adauto.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.668198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe
altera o § 1 0 do art. 19 da Lei n° 9.381, de 1986, que institui o Quadro de
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Pessoal das Unidades de Ensino e dá outras providências.

Publicada em 2813198, a proposição foi distribuída a esta Comissão para,
nos termos regimentais, receber parecer quanto aos seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Fundamentação
O projeto tem por escopo modificar o § 1 0 do art. 19 da Lei n° 9.381, de

1986, com a redação dada pela Lei no 9.938, de 1989, de maneira a permitir
o remanejamento, em primeiro lugar, do excedente com menor tempo de
serviço público estadual e, em segundo lugar, daquele com menor tempo de
serviço na escola. O terceiro critério legal para o remanejamento "ex offlcio",
que diz respeito ao excedente com idade menor, não sofreu alteração.

Ao modificar o critério de remanejamento dos servidores públicos
integrantes do Quadro de Pessoal das Unidades de Ensino, que se vincula à
Secretaria da Educação, o projeto está, na verdade, dispondo sobre os
direitos e os deveres desses servidores para com o Poder Executivo, matéria
relativa, portanto, ao regime jurídico único dos servidores públicos dos
órgãos da administração direta.

A Constituição mineira, no seu art. 66, III, "c", estabelece como matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado o regime jurídico único dos
servidores públicos dos órgãos da administração direta. Concomitantemente,
o art. 90, V e VI, também da Carta mineira, atribui ao Governador do Estado
a competência privativa para iniciar o processo legislativo na forma e nos
casos previstos na Constituição, bem como para dispor, na forma da lei,
sobre a organização e a atividade daquele Poder-

Acrescente-se aos argumentos apresentados o pacifico entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que "a iniciativa reservada das leis que versem
o regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa
conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção
específica do princípio da separação de poderes" (ADIN n° 248-RJ).

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei - n° 1.668198
conforme proposto.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Anderson Adauto -

Marcos Helênio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.701198

(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § 1 0 , do Regimento Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito Para Investigar, no
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Prazo de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG,
no Período dos Últimos Dez Anos, das Parcelas Referentes à Contribuição
dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em
Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n°9.380, de 18 de Dezembro de 1986,
e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a Irregularidades no
Gerenciamento do Instituto, Diagnosticadas Pela Comissão Especial da
Assembléia Legislativa, em Março do Corrente Ano (1997), o projeto de lei
em epígrafe dispõe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI.

Publicada em 1714198, a proposição foi distribuída às comissões
competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre os
aspectos jurídico-constitucionais do projeto, que fundamentamos nos termos
a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo criar o Conselho Deliberativo do IPSEMG -

CODEI -, de deliberação e orientação superior, a quem caberá,
fundamentalmente, fixar objetivos e políticas para o referido Instituto,
estabelecendo diretrizes e normas gerais de organização, operação e
administração.

As competências do referido Conselho estão fixadas no art. 2 0 do projeto,
destacando-se a competência para deliberar sobre as políticas de
atendimento ao usuário, de prestação de serviços e de concessão de
benefícios; sobre as propostas de regionalização do atendimento do IPSEMG
e as diretrizes para a formulação de convênios com municípios; e sobre os
níveis de organização do Instituto; a competência para aprovar propostas
relativas ao plano de carreira dos servidores, aos planos de custeio, de
aplicação de patrimônio e de gestão financeira; e, finalmente, a competência
para propor medidas visando a articulação entre instituições públicas e
privadas do Estado para a melhoria do atendimento aos usuários; e julgar
recursos contra decisões da Presidência.	 -

Segundo o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o
que a lei permite- Em decorrência desse princípio, a competência para a
prática de atos administrativos decorre sempre da lei, estando, pois, a
matéria em conformidade com o disposto no art. 13, "caput", da Constituição
Estadual.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a Carta
mineira estatui que a estruturação de entidade da administração indireta é
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. Por outro lado, a
mesma Carta estabelece que a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa
do Poder Executivo no processo legislativo.
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O projeto de lei em exame não tem reflexos na despesa pública,

ressaltando-se que o suporte técnico para o funcionamento do Conselho será
fornecido pelo IPSEMG.

Estabelece, ainda, a proposição que o Conselho será composto por quatro
representantes do poder público estadual, sendo dois indicados pelo Poder
Executivo, um, pelo Poder Legislativo e um, pelo Poder Judiciário, além de
quatro representantes dos segurados indicados pelo conjunto das entidades
representativas de cada Poder, e, finalmente, que os membros do Conselho
não perceberão remuneração de nenhuma espécie pelo desempenho de
suas atividades.

Pelas razões expostas, não encontramos óbice à tramitação da matéria
nesta Casa.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1.701/96.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Anderson Adauto -

Marcos Helênio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 836196

Comissão de Redação
Relatório

O Projeto de Lei n° 836196, do Deputado Jorge Hannas, que dá a
denominação de Joaquim Knupp à escola estadual do Município de
Luisburgo, foi aprovado nos turnos regimentais, 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.
266 do Regimento lntemo.

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

PROJETO DE LEI N° 836196
Dá a denominação de Joaquim Knupp à escola estadual do Município de

Luisburgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Escola Estadual Joaquim Knupp a escola

estadual do Município de Luisburgo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 947196
Comissão de Redação
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Relatório
O Projeto de Lei n° 947196, do Deputado AílIon Vilela, que dá a

denominação de Manoel Dias dos Santos Brandão ao Parque das Aguas do
Município de Cambuquira, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
266 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° 947196
Dá a denominação de Manoel Dias dos Santos Brandão ao Parque das

Aguas do Município de Cambuquira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Manoel Dias dos Santos Brandão o Parque das

Aguas do Município de Cambuquira.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dímas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.138/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.138197, do Deputado Ivair Nogueira, que dá a

denominação de Josias Almeida de Sousa ao trecho de rodovia que liga o
Município de Mário Campos á BR-381, no Município de Betim, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.138/97
Dá a denominação de Josias Almeida de Sousa ao trecho de rodovia que

liga o Município de Mário Campos á BR-381, no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Josias Almeida de Sousa o trecho de rodovia

que liga o Município de Mário Campos à BR-381, no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Feriria, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.162/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n°1.162/97, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, que dá a

denominação de Adriano Duarte à estrada que liga a Rodovia MG-262 ao
Município de Diogo de Vasconcelos, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.162/97
Dá a denominação de Adriano Duarte à estrada que liga a Rodovia MG-

262 ao Município de Diogo de Vasconcelos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Adriano Duarte a estrada que liga a Rodovia

MG-262 ao Município de Diogo de Vasconcelos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.337/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.337197, do Deputado Sebastião Costa, que dá a

denominação de Totó Martins à ponte sobre o rio Carangola localizada no
Km 4 da Rodovia MG-265, no Município de Carangola, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.337/97
Dá a denominação de Totó Marfins â ponte sobre o rio Carangola

localizada no Km 4 da Rodovia MG-265, no Município de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art . 1 0 - Fica denominada Totó Martins a ponte sobre o rio Carangola

localizada no Km 4 da Rodovia MG-265, no Município de Carangola.



rÀ

759
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Perna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.338197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei ri0 1.338197, do Deputado Sebastião Costa, que dá a

denominação de Juquita Teixeira à ponte sobre o rio Carangola localizada no
Km 6,8 da Rodovia MG-265, no Município de Carangola, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.338197
Dá a denominação de Juquita Teixeira à ponte sobre o rio Carangola

localizada no Km 6,8 da Rodovia MG-265, no Município de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Juquita Teixeira a ponte sobre o rio Carangola

localizada no (Cm 6,8 da Rodovia MG-265. no Município de Carangola.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dímas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator- Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.339/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.339197, do Deputado Sebastião Costa, que dá a

denominação de Ataíde José de Lima à ponte sobre o rio Carangola
localizada no (Cm 2,3 da Rodovia MG-265, no Município de Carangola, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.339/97
Dá a denominação de Ataide José de Lima á ponte sobre o rio Carangola

localizada no Km 2,3 da Rodovia MG-265, no Município de Carangola.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Ataíde José de Lima a ponte sobre o rio

Carangola localizada no Km 2,3 da Rodovia MG-265, no Município de
Carangola.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amaldo Penna, relator - Ailton Vilela,

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.439197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.439/97, do Deputado Ajalmar Silva, que declara de

utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de Almenara, com sede
no Município de Almenara, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.439197
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de

Almenara, com sede no Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional e

Cultural de Almenara, com sede no Município de Almenara.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Perna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.455197
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.455197, do Deputado Wanderley Ávila, que declara

de utilidade pública a Loja Maçônica Deus, Caridade e Justiça n° 18, com
sede no Município de Pirapora, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.455197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Deus, Caridade e Justiça no

18, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Deus,

Caridade e Justiça n° 18, com sede no Município de Pirapora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amaldo Feriria, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.464/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.464197, do Deputado Wanderley Ávila, que dá nova
redação ao ad. 1 0 da Lei n° 12.608, de 1119197, a qual declara de utilidade
pública a Loja Maçônica Ventas Vincít, com sede no Município de
Divinópolis, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.464197
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n°12.608, de 11 de setembro de 1997, a

qual declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit, com sede no
Município de Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 12.608, de 11 de setembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja

Maçônica Veritas Vincit, com sede no Município de Divinópolis.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. -
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1998.
Wilson Trópia, Presidente: Arnaldo Feriria, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.468/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.468197, do Deputado Ermano Batista, que declara de

utilidade pública o Movimento Comunitário, Cultural, Esportivo e Beneficente
de Materlândia - MOCEBEM -, com sede no Município de Matenlândia, foi
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aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.468197
Declara de utilidade pública o Movimento Comunitário, Cultural, Esportivo

e Beneficente de Materlândia - MOCEBEM -, com sede no Município de
Materlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Comunitário,

Cultural, Esportivo e Beneficente de Materlândia - MOCEBEM -, com sede
no Município de Materlândia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.536/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.538197, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que

declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do
Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.538197
Declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas

Sinuelo do Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.580197
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Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.560197, do Deputado Ivo José, que declara de

utilidade pública a Creche Comunitária Sonho de Criança, com sede no
Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.580197
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Sonho de Criança, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Sonho

de Criança, com sede no Município de lpatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.587/97
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n°1.587197, do Deputado Francisco Ramalho, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Capelinha, com sede nesse município, foi aprovado em tumo
único, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dará proposição a seguinte sedação final,
que está de acordo com o aprovado.	 -

PROJETO DE LEI N° 1.567197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Capelinha, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Capelinha, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.606198
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.606198, do Deputado José Miutão, que declara de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Rosário, com sede
no Município de Conquista, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.606198
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Rosário, com sede no Município de Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro Rosário, com sede no Município de Conquista.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dímas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.611198
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.611198, do Deputado Ivo José, que declara de

utilidade pública o Movimento Social do Amaro Lanari - MOSAL -, com sede
no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.611/98
Declara de utilidade pública o Movimento Social do Amaro Lanari - MOSAL

-, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Social do Amaro

Lanari - MOSAL -, com sede no Município de Coronel Fabricíano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1995.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.612/98
Comissão de Redação

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.612198, do Deputado Ivo José, que declara de

utilidade pública o Clube dos Operadores Rádio Cidadão de Ipatinga -
CORINGA -, com sede no Município de Ipatinga, 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.
265 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.612/96
Declara de utilidade pública o Clube dos Operadores Rádio Cidadão de

Ipatinga - CORINGA -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Operadores Rádio

Cidadão de Ipatinga - CORINGA -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1995.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
PARECER SOBRE A EMENDA N°2, APRESENTADA NO 1 0 TURNO, AO

PROJETO DE LEI N° 1.403197
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Ibrahim Jacob, tem como objetivo

instituir o Conselho Regional de Trânsito e dar outras providências.
Publicado em 2519197, foi o projeto distribuído à Comissão dê Constituição

e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
e a esta Comissão, que se manifestou favoravelmente à matéria e lhe
apresentou a Emenda n° 1.

Durante a fase de discussão da matéria em Plenário, foi apresentada a
Emenda n° 2, do Deputado Ajalmar Silva, que vem a esta Comissão para
receber parecer.

Fundamentação
A referida emenda tem o propósito de incluir um representante do DER-

MG no Conselho Regional de Trânsito, instituído pelo projeto em epígrafe.
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A proposição deve ser acolhida, uma vez que o DER-MG tem plenas

condições técnicas para dar suporte às decisões a serem proferidas nesse
órgão colegiado. Não há dúvida de que o órgão que se pretende criar
desempenhará suas atribuições em plena sintonia com o novo Código de
Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal n° 9.503, de 23/9/97. Assim,
serão exigidos de seus membros plenos conhecimentos técnicos acerca das
matérias de sua competência.

Lembramos ainda que a emenda em nada prejudicará a composição do
órgão, já que visa apenas a substituir um representante do poder público
local (Câmara dos Vereadores) por outro da esfera estadual. A
municipalidade contará, conforme previsto no art. 1 0 do projeto, com dois
representantes do Poder Executivo e um do Legislativo.

Diante desse quadro, não merece objeção a emenda, pelo que havemos
por bem acolhê-la.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Emenda n° 2,

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n° 1.403197.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - lbrahim Jacob -

João Leite - Arnaldo Penna - Antônio Andrade.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 APRESENTADO NO 1° TURNO

AO PROJETO DE LEI N°1.290/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n° 1.290/97 dá nova

redação ao art. 74 da Lei n° 11.406, de 1994, que reorganiza a autarquia
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, introduz alterações na estrutura orgânica de secretarias de Estado e
dá outras providências.

Distribuída às comissões competentes, a proposição foi preliminarmente
examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe -a Emenda n°
1. A seguir, as Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opinaram favoravelmente à aprovação da
matéria. Encaminhado a Plenário, o projeto recebeu o Substitutivo n.° 1, cujo
mérito cabe-nos, agora, analisar, nos termos regimentais.

Fundamentação
O substitutivo em análise visa tão-somente a correções de ordem técnica,

não havendo alterações de conteúdo que necessitem de análise mais
aprofundada.

Quando da elaboração da Lei n° 11.406, de 1994, o legislador indicou



rÀ

767
erroneamente o nome da entidade em questão. Na elaboração do projeto de
lei em estudo, seu autor não atentou para essa incorreção e continuou
denominando erradamente a entidade. Agora, é apresentado o Substitutivo
n° 1 para corrigir essa falha e dar maior clareza à redação do dispositivo.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação, em 1 0 tumo, do Substitutivo n° 1 ao

Projeto de Lei n° 1.290197.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

João Leite - Antônio Andrade - lbrahim Jacob.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 E A EMENDA N°2

APRESENTADOS NO 1 0 TURNO AO PROJETO DE LEI N° 1.397197
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Comissão parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120

Dias, Apurar Diversas Denúncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, o projeto de lei em epígrafe dá nova denominação à Secretaria de
Estado da Justiça, altera dispositivos da Lei n° 9.516, de 30112187, e dá
outras providências.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, as Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária manifestaram-se favoravelmente à aprovação da
matéria, sendo que esta última apresentou-lhe a Emenda n° 1.

A proposição foi incluída na ordem do dia para discussão e votação em
Plenário, onde recebeu o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 2, razão pela qual
retoma a matéria a esta Comissão para exame.

Fundamentação
O Substitutivo n° 1, do Deputado João Leite, objetiva, especialmente, a

criação de urna Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, fixa sua
competência e cria cargo de Secretário Adjunto, além de promover algumas
modificações no conteúdo da proposição.

Somos favoráveis à medida ora proposta, por considerarmos que a criação
de uma Superintendência de Direitos Humanos e do cargo de
Superintendente, como responsável pelo referido órgão, nos termos do
projeto original, não está em consonância com a política de racionalização
administrativa implementada pelo Governo Estadual.

Quanto à Emenda n° 2, do Deputado Tarcísio Henriques, que propõe a
supressão da expressão "de Direitos Humanos' da denominação da

g	Secretaria de Estado da Justiça, manifestamo-nos contrários à sua
aprovação, por considerarmos que o acréscimo da referida expressão é



768
apropriado à identificação daquela Pasta em face das novas atribuições a ela
conferidas.

Conclusão
Concluímos, pois, pela aprovação do Substitutivo n o 1 e pela rejeição da

Emenda n° 2 apresentados ao Projeto de Lei n° 1.397197.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Antônio Andrade - lbrahim Jacob - João Leite.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.493198

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em epígrafe,
publicado em 1213196, vem à Mesa para receber parecer, nos termos
regimentais.

Por seu intermédio, o parlamentar objetiva sejam solicitadas ao Secretário
de Assuntos Municipais informações sobre o Programa de Apoio e
Desenvolvimento dos Municípios - PADEM -, contendo, entre outros dados, a
relação de todos os convênios firmados nos últimos três anos, com os
respectivos valores e beneficiários.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62, X)O(l, confere à Assembléia

Legislativa competência privativa para exercer o controle e a fiscalização
dos atos do Poder Executivo. No art. 54, § 2 0, estabelece que a Mesa da
Assembléia poderá 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 referido programa destina-se a auxiliar os municípios nas obras de infra-
estrutura urbana e rural, por meio de convênios que objetivam o repasse de
verbas para despesas de capital.

Embora reconheçamos que o objetivo da proposição é o de subsidiar a
ação fiscalizadora já mencionada e que este Poder faz questão de exercê-la
a bem do interesse público, somos forçados a lhe negar aprovação pelas
seguintes razões.

Os contratos ou convênios firmados pela administração pública são
encaminhados por força do disposto na Lei Complementar n° 33, de 2816194,
ao Tribunal de Contas, para exame da legalidade de suas despesas.
Verificada a ilegalidade, a ilegitimidade ou a antieconomicidade do contrato,
o Tribunal estabelece um prazo para que o responsável adote medidas
saneadoras. Se ele não o fizer, o fato será comunicado a esta Casa, a quem
competirá sustar a execução do contrato e solicitar ao Poder Executivo as
medidas cabíveis.
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Até esta data, não nos foi comunicada nenhuma irregularidade referente ao

PADEM, o que nos faz presumir a lisura dos contratos executados até o
momento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°2.493/98.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de maio de 1996.
Romeu Q ueiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Elmo Braz - lvo

José (voto contrário) - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.495198

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, vem á Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento em epígrafe, publicado em 1213198.

Objetiva o parlamentar, por seu intermédio, seja enviado ofício ao
Secretário de Assuntos Municipais, solicitando informações sobre o
programa denominado Pró-Comunidade, incluindo a relação de todos os
convênios firmados nos últimos três anos, o valor de cada um e a
designação dos beneficiários.

Fundamentação
A Constituição Estadual estabelece, no art. 62, XXXI, a competência

privativa da Assembléia Legislativa para fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Estatui ainda, em seu art. 54, § 2 0, a prerrogativa da Mesa da Assembléia
de encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informações, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de
informação falsa importam em crime de responsabilidade.

Embora reconheçamos que o objetivo da proposição é o de subsidiar a
ação fiscalizadora já mencionada, a qual este Poder faz questão de exercer
a bem do interesse público, entendemos que a matéria não é conveniente e
oportuna pelas razões que se seguem.

Por força da Lei Complementar n° 33, de 2816194, os contratos ou
convênios firmados pela administração pública necessariamente deverão ser
encaminhados ao Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, para exame da
legalidade das despesas deles decorrentes. Se verificada a ilegalidade, a
ilegitimidade ou a antieconomicidade do contrato, o Tribunal estabelecerá
prazo para que o responsável adote medidas saneadoras. Se este não o
fizer, o Tribunal comunicará o fato a esta Casa, à qual competirá sustar a
execução do instrumento e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as
medidas cabíveis.

Assim, não tendo sido comunicado a este Poder nenhuma irregularidade
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que envolva os convênios a que faz alusão o requerimento em exame,
somos contrários a que se lhe ofereça apoio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 2.495196.
Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Ivo José (voto contrário) - Marcelo Gonçalves.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.549196

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, vem à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento em epígrafe, publicado em 414198.

Por seu intermédio, é solicitado à Defensoria Pública do Estado que envie
a esta Casa a lista dos Defensores Públicos com as respectivas lotações,
discriminadas por município, bem como a lista dos Defensores Públicos
ocupantes de função pública e a cópia dos convênios realizados com as
Prefeituras.

Fundamentação
O requerimento em exame encontra-se corretamente formulado à luz do

disposto no art. 54, § 30, da Constituição do Estado, que prevê o
encaminhamento de pedido de informação a autoridades estaduais por
intermédio da Mesa da Assembléia. É um dos instrumentos de que se serve
o Poder Legislativo para o exercício da competência de fiscalização e
controle dos atos do Poder Executivo, de que cogita o art. 82, XX)(l, do
mencionado Diploma Legal.

Consideramos, ainda, que o pedido de informação feito pela Comissão de
Direitos Humanos, por intermédio de seu Presidente, tem por motivo a
crescente dificuldade do Estado em prover a assistência judiciária às
pessoas mais necessitadas. Sendo assim, ele se nos afigura consentâneo
com o interesse público, por dizer respeito ao desejo desta Casa de se
informar sobre fatos concementes à administração pública e exercer com
responsabilidade a fiscalização sobre os atos do Poder Executivo,
trabalhando efetivamente para a melhoria dos serviços prestados aos
cidadãos.

Por tais razões, julgamos o requerimento em análise conveniente e
oportuno, embora haja a necessidade de se lhe oferecer emenda em nome
da boa técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos para aprovação do Requerimento n°

2.549198 com as. Emendas n
o
s 1 e 2, redigidas a seguir.
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EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão uà Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais", por "ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais".

EMENDA N°2
Substitua-se a expressão "convênios realizados com Prefeituras" por

"convênios realizados com os municípios".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PROPOSIÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 2815198, o seguinte requerimento,
recebido nos termos do art. 217 do Regimento Interno:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
O Deputado que este subscreve, na forma regimental, e com referência ao

Balanço Geral do Estado relativo ao exercício financeiro de 1997, solicita a
V. Exa. sejam solicitadas ao Governo do Estado, através de relatórios
analíticos e sintéticos, informações relativas á quantidade, à natureza e ao
valor das ações de propriedade do Estado de Minas Gerais em empresas
públicas ou de economia mista que foram vendidas e negociadas durante o
exercício de 1997, a data da entrada efetiva desses recursos no Tesouro
Estadual e a descrição detalhada da aplicação desses valores.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 1998.
Gilmar Machado
- Ciente. Oficie-se.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE MAIO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 2915198
Presidência do Deputado Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Geraldo Santanna - João Leite - Jorge

Hannas - Olinto Godinho - Sebastião Helvécio - Tarcísio Henriques.
Falta de "Quorum

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinlio) - 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 1 0, às 20 horas.

ATA DA 274a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2015198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 0 Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Péricles Ferreira; 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 do requerimento; aprovação -
Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - Inexistência de
"quorum" qualificado para votação de propostas de emenda à Constituição -
Votação, em 10 tumo, do Projeto de Lei n° 1.608198; discursos dos
Deputados Durval Angelo e Adelmo Carneiro Leão; votação do Substitutivo
n° 1; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -
Prosseguimento da votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.390197;
discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas nos 1 a 6; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação, em V tumo, do
Projeto de Lei n° 1.114197; discurso do Deputado Raul Lima Neto; rejeição;
verificação de votação; aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
n°1.186/97; aprovação na forma do Substitutivo n°1 - Votação, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.250197; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.284197; requerimento
do Deputado Durval Ângelo; aprovação; votação do Substitutivo n° 2;
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1, das Emendas n°s 1 e 2 e da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
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1.373197; aprovação na forma do Substitutivo no 1; prejudicialidade da
Emenda n° 1 - Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.465197;
aprovação com as Emendas n°5 1 a 4 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.473/97; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição -
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.480197; rejeição - Votação, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.514197; discurso do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição do número regimental; existência de quorum"
para votação; renovação da votação do projeto, salvo emenda; aprovação;
verificação de votação; rejeição; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Votação,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.524197; rejeição; prejudicialidade da
Emenda n° 1 - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 276195; aprovação
na forma do vencido em 1 0 turno - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
665198; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição - Votação,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 697196; requerimentos dos Deputados
Péricles Ferreira e Bilac Pinto; deferimento; discurso do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; votação do projeto, salvo emendas e destaques; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; prejudicialidade das emendas
e dos destaques - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.100197;
discurso do Deputado Miguel Martini; aprovação; verificação de votação;
rejeição - Questão de ordem - Votação, em 2 0 tumo, do Projeto de Lei n°
1.189197; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; verificação de
votação; ratificação da aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei
n° 1.299/97; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.333197; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.512197; aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.026196; requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação;
verificação de votação; inexistência de "quorum" para continuação dos
trabalhos; anulação da votação; prejudicialidade do requerimento -
Encerramento.	 -

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo -
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Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Babosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h114min, a lista de

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

ia Parte
Ata

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

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

passar à 2° 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

Projeto de Lei n° 1.120197, que recebeu emenda na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite, e foi devolvido à Comissão de Fiscalização
Financeira, bem como os Projetos de Lei n°s 1.112 e 1.273197, em virtude de
sua aprovação na mesma reunião.

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

Feri-eira, em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.026196 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Ângelo - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de votação.

Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
0 Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Não há "quorum" para
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votação. A Presidência toma sem efeito a votação e, nos termos do § 6 0 do
art. 249 do Regimento Interno, vai determinar que seja feita a chamada para
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há

"quorum" para votação da matéria constante na pauta. A Presidência vai
renovar a votação do requerimento do Deputado Péricles Ferreira. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita a
inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 1.608198 seja apreciado
em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência verifica, de piano, que não há "quorum" qualificado para votação
de propostas de emenda à Constituição, mas o há para votação das demais
matérias da pauta.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.608196, do Deputado Rêmolo
Aloise, que define a grafia de nome de município. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n o i, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Quero registrar, neste encaminhamento,
nosso apoio ao projeto do Deputado Rêmolo Aloise, que demonstra
sensibilidade para um problema que se arrasta há tanto tempo e afeta a
comunidade de Piüí. Todos sabemos - isso virou até folclore nacional - das
inúmeras formas de se grafar o nome da cidade de Piüi, e, com esse projeto,
podemos resolver de uma vez por todas essa situação.

Quero registrar a sensibilidade do Deputado Rémolo Aloise, ao perceber o
sentimento e ouvir os reclames da população daquele município mineiro, que
tivemos a oportunidade de conhecer. Por várias vezes estive naquela
cidade, visitando o Centro de Formação de Líderes, a convite do ex-vigário
de Piüí, Pe. Tonhão, pessoa por quem tenho uma grande amizade, pois
estudamos juntos no curso de Teologia da PUC-MG. Nos diferentes cursos
de que participamos no Centro de Formação da Paróquia, pudemos perceber
que essa reivindicação estava latente.

Também o atual vigário da cidade, Pe. Orlando, foi nosso colega no curso
de Teologia, tanto no Seminário Santo Antônio, de Juiz de Fora, como na
PUC-MG. .A função do parlamentar é esta: estar atento ás necessidades, aos
problemas dos cidadãos de cada uma das cidades mineiras. Louvo a
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presença firme do Deputado Rêmolo Aloise, que permitiu que um projeto que
deu entrada aqui em 1912198 já esteja em condições de ser votado.

Temos um projeto, o n° 230195, que apresentei no inicio da legislatura,
modificando as regras de aposentadoria do IPLEMG. Talvez por não
conhecer suficientemente o Regimento Interno ou por não ter tanto prestigio,
esse projeto, até hoje, não foi incluído na pauta de votação. Acredito que V.
Exa. irá nos indicar o caminho das pedras para sabermos como um projeto
pode dar entrada no Plenário.

Nosso projeto era pioneiro, foi apresentado neste Plenário modificando
regras de aposentadoria, eliminando a filiação compulsória ao IPLEMG,
eliminando também fontes de receitas públicas absurdas em relação ao
projeto, e a Assembléia de Minas Gerais teria dado um passo à frente,
porque o nosso projeto começou a tramitar anteriormente â mudança das
regras do [PC, Instituto de Previdência do Congresso, que já foi modificado
em nível federal.

Sabemos que há um iobby" poderoso para que o IPLEMG continue como
está, não um iobb dos atuais Deputados, porque tenho certeza que todos
os nossos colegas serão reeleitos e não precisarão gozar de aposentaria
precoce. Assim, o nosso projeto ainda continua engavetado. Ainda não foi
apreciado. Então, tenho de louvar a agilidade do Deputado Rêmolo Aloise,
por ter conseguido que Piüí, com sua nova grafia, com seu nome definido
numa grafia única daqui para a frente, realmente tenha o seu problema
solucionado.

Sr. Presidente, registramos o nosso apoio ao projeto, com a certeza de que
esse é o interesse e a vontade da sociedade de Piüí. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero, também, encaminhar favoravelmente ao projeto de lei do Deputado
Rêmolo Aloise, pois vai resolver definitivamente o problema do nome da
cidade de Piúi, sem criar constrangimentos em relação à grafia, que tem sido
utilizada de maneira confusa e dificultado os encaminhamentos de registros
de atividades por parte desse importante município do Sudoeste de Minas
Gerais. Venho manifestar o meu apoio e o encaminhamento favorável ao
projeto de lei do Deputado Rêmolo Aloise.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado lvo José - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados, que, somados aos 7 que

se encontram em reunião de comissão, perfazem um total 42 Deputados;
portanto, está ratificada a aprovação do Substitutivo n° 1. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n o 1 .608198 na forma do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Assuntos Municipais.

Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.390197, do
Deputado Paulo Schettino, que dispõe sobre a Caixa Beneficente dos ex-
Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de Direitos
Humanos opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 6, que
apresenta. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Projeto de Lei n° 1.390197, do Deputado Paulo Schettino, estabelece, no art.
1 0, que a Caixa Beneficente dos ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito,
instituída pela Lei n° 977, de 1719127, passa a denominar-se Caixa
Beneficente dos ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais -
CBGC.

A referida entidade é um serviço social autônomo, não tem fins lucrativos,
tem personalidade jurídica de direito privado, é dotada de autonomia
administrativa e financeira e desenvolverá suas atividades sem gerar ônus
para o Estado. Tem como objetivo tomar disponíveis para os contribuintes e
seus dependentes benefícios e serviços de natureza assistencial e social.

Vejam, portanto, Srs. Deputados, a preocupação do valoroso colega Paulo
Schettino com a situação dos ex-guardas-civis, já que, infelizmente, a
estrutura do Estado não lhes deu condições para viver com dignidade nem
retribuiu os valiosos serviços que eles prestaram a Minas Gerais.

Estabelece, ainda, o nobre Deputado Paulo Schettino que compete à
referida entidade planejar, coordenar, executar e controlar a prestação de
serviços e a concessão de benefícios de natureza assistencial a seus
contribuintes; organizar e manter atualizados os arquivos referentes aos
serviços e pensionistas das extintas corporações, corpo de guardas e corpo
de fiscais de veículos da Capital, posteriormente denominados
Departamento da Guarda Civil e Departamento de Trânsito,
respectivamente.

A Guarda Civil prestou relevantes serviços em todos os municípios em que
atuou nos setores de segurança pública, segurança das famílias, numa
relação, quase sempre, generosa e respeitosa com a sociedade. A Guarda
de Trânsito cumpriu, também, um papel importantíssimo com relação à
garantia da qualidade dos serviços de trânsito nos municípios do Estado.

0 ari. 50 diz que a entidade será administrada por uma diretoria composta
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por um Diretor-Presidente e um Vice-Diretor-Presidente, eleitos para um
mandato de três anos, entre os associados relacionados nos incisos 1 e II do
art. 12. Os membros da diretoria farão jus a uma gratificação mensal.

A gratificação do Diretor-Presidente não ultrapassará uma vez e meia a
remuneração do Delegado-Geral de Policia da Secretaria da Segurança
Pública, excluídas as vantagens relativas a tempo de serviço. A gratificação
do Vice-Diretor-Presidente será, no máximo, 90% da gratificação devida ao
Diretor-Presidente.

O art. 60 determina que a eleição da diretoria será realizada em assembléia
geral especialmente convocada para este fim, por uma comissão eleitoral,
nos termos do estatuto da entidade.

A comissão eleitoral será composta de 5 associados cujos nomes serão
indicados pelo Diretor-Presidente até 60 dias antes do pleito e aprovados
pelo Conselho Fiscal até 30 dias antes da eleição.

A eleição será direta e se realizará no período definido no estatuto,
respeitada a duração do mandato prevista no "caput" do art. 50.

A indicação através de processos eleitorais vai garantir que a entidade e os
serviços por ela prestados possam ser controlados diretamente por aqueles
que estão ligados a esses serviços. E esse esforço de construção
permanente de um processo democrático que vai permitir o avanço da
estrutura de um Estado verdadeiramente democrático e de participação.

Quem parabenizar, também, o Deputado Paulo Schettino por ter
manifestado essa preocupação e determinação da escolha através do voto
direto de quem dirige a referida entidade.

(- Lê o Projeto de Lei n°1.390/97, do art. 70 ao final, o qual foi publicado no
"Diário do Legislativo" de 1919197, na pág. 19, col. 2.)

Portanto, Sr. Presidente, podemos concluir que esse é um projeto de alta
relevância social, de importância para a organização da Guarda Civil. Por
isso mesmo, quero manifestar o meu apoio ao projeto do Deputado Paulo
Schettino.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas, Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n°s 1 a 6, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas.

O Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Ë regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 38 Deputados; há 3 Deputados em

comissão, perfazendo o total de 41. Está ratificada a aprovação das
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Emendas n°s 1 a 6. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei
no 1.390197 com as Emendas n°s 1 a 6. A Comissão de Direitos Humanos.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.114197, do Deputado Raul
Lima Neto, que torna obrigatória a existência de instalações sanitárias de uso
gratuito para os passageiros em terminais rodoviários e pontos de parada de
ônibus intermunicipais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Direitos e Garantias
Fundamentais e de Defesa do Consumidor opinam por sua aprovação. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Peço um minuto apenas, para explicar o
projeto aos companheiros. Esse projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de
haver banheiros de uso gratuito para os passageiros de ônibus, portadores
de passagem. Essa é uma injustiça muito grande cometida em nossa
sociedade, urna vez que os passageiros de avião, por terem uma situação
melhor, dispõem de banheiros de uso gratuito, limpos. Mas uma pessoa que
faz viagens intemiunicipais, nas nossas rodoviárias e nas paradas de ônibus,
às vezes tem de desembolsar R$0,90 ou R$0,50 para usar o banheiro. Para
uma mãe de família, com seis, sete filhos, isso tem pesado e tem
demonstrado que a nossa lei tem dois pesos e duas medidas. Esta Casa está
de parabéns, porque vai corrigir esse erro, concedendo o uso do banheiro
para quem possui as passagens de ônibus. Conto com o apoio dos
companheiros. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Raul Lima Neto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem seus lugares.
- Procede-se à votação eletrõnica no intervalo compreendido entre o soar

de campainhas para o início e o fim do processo de votação.
O Sr. Presidente - O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados;

votaram "não" 10 Deputados. Está, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o
Projeto de Lei n°1.114197. A Comissão de Direitos Humanos.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.186197, do Deputado Raul
Lima Neto, que dispõe sobre a proibição do uso dos cerrados e dos cerrados
secundários do domínio estadual para fins de carvoejamento. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Meio
Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. Em votação, o Substitutivo n° 1.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está; portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de Lei n°
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1.186197 na formado Substitutivo n° 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.250197, da Deputada Maria
José Haueisen, que determina a publicidade de documentos constantes em
arquivos policiais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Ivo José - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente -Votaram "sim" 7 Deputados; votaram "não" 34

Deputados, perfazendo o total de 41 Deputados. Está ratificada a rejeição do
projeto. Arquive-se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.284197, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que modifica o art. 8 0 da Lei n° 11.397, de 611194, que
dispõe sobre o Fundo para a Infância e a Adolescência e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Saúde opinou
por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, na forma
da Subemenda n° 1, que apresentou, e com a Emenda n°2. A Comissão de
Direitos Humanos opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou, ficando prejudicadas a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça, a Subemenda n° 1, da Comissão de Saúde à Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, e a Emenda n° 2, também da Comissão de Saúde.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão do Trabalho, que opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, ficando prejudicadas as
Emendas n°s 1 e 2, a Subemenda n° 1 à Emenda n o i e o Substitutivo n° 1.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, solicitando
preferência para a votação do Substitutivo n° 2. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.Em votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°1.284/97 na forma do Substitutivo
n° 2, ficando prejudicados o Substitutivo n° 1, as Emendas n°s 1 e 2, e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.373197, do Deputado José
Bonifácio, que dispõe sobre renúncia à aposentadoria de servidor público
estadual. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da
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Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Administração Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo n o 1, da
Comissão de Justiça, ficando prejudicada a Emenda n° 1. Em votação, o
Substitutivo no i. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em V turno, o
Projeto de Lei n° 1.373197 na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicada
a Emenda n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.465197, do Deputado
Wanderley Avila, que dispõe sobre medidas educativas de proteção à
criança e ao adolescente, contra a violência, o uso de drogas e doenças
sexualmente transmissíveis e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto, A Comissão de Saúde opina por
sua aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
n

o
s 1 e 2, da Comissão de Saúde, 3 e 4, que apresenta. Em votação, o

projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 4, que

receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.465197 com as Emendas n°5 1 a
4. A Comissão de Saúde.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.473197, do Deputado
Wanderley Ávila, que dispõe sobre a quitação de crédito tributário no caso
que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua rejeição. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado lvo José - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 6 Deputados; respondêram "não" 37

Deputados, num total de 43 Deputados. Está ratificada a rejeição do projeto.
Arquive-se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.460197, do Deputado Geraldo
Nascimento, que institui unidades do PROCON nos municípios-sede das
regiões administrativas do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Votação, em 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.514197, do Deputado Alencar
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da Silveira Júnior, que dispõe sobre a comunicação do resultado de concurso
público aos candidatos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda
no i, da Comissão de Justiça. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Projeto de Lei n° 1.514197, que dispõe sobre a comunicação do resultado de
concurso público aos candidatos, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, na
avaliação de nossa bancada tem aspectos positivos. Na realidade,
entendemos que a administração pública deve comunicar aos candidatos em
10 dias, a contar da publicação do resultado, sua aprovação ou não no
concurso. Não existe inconstitucionalidade daquelas mais flagrantes,
entretanto, poder-se-ia alegar que compete ao Governador organizar a
atividade do Poder Executivo. No entanto, com a sanção da proposição de
lei aprovada nesta Casa, essa inconstitucionalidade seria superada.A nossa
posição é favorável à aprovação do Projeto de Lei n° 1.514197. E esse o
nosso encaminhamento.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Ivo José - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus Lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 21 Deputados. A Presidência toma sem

efeito a votação e determina que seja feita a chamada para recomposição de
"quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Há 9

Deputados em comissões, perfazendo um total de 40 Deputados. Portanto,
há "quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.514197. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "não' 31 Deputados; com a presença de 12

Deputados em comissões, o total é de 43 Deputados. Está retificada a
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aprovação do projeto. Com a rejeição do projeto, fica prejudicada a Emenda
no i. Arquive-se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.524197, do Deputado Bilac
Pinto, que institui a obrigatoriedade da reserva de assentos para pessoas
obesas e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina por
sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Com a rejeição do projeto, fica prejudicada a Emenda n° 1.
Arquive-se.

o Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 276195, do
Deputado João Leite, que define medidas para combate ao tabagismo no
Estado e proíbe o uso de cigarro e similares nos locais que estabelece. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 278195 na forma do
vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 665196, do Deputado Gilmar
Machado, que institui o Projeto Saphira, voltado para a apresentação de
artistas ou grupos amadores no Estado. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Ivo José - Solicito a verificação da votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 2 Deputados; responderam "não"

33; há 12 Deputados em comissões, perfazendo um total de 47 Deputados.
Está ratificada a rejeição do projeto. Arquive-se.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 697196, da Comissão Especial,
que dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos órgãos públicos e das
entidades sob controle direto ou indireto do Estado. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que
opina pela rejeição das Emendas n

o
s 3 e 4 e apresenta a Subemenda n° 1 à

Emenda n° 1 e a Emenda n° 5. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Péricles Ferreira, em que solicita a votação destacada da Emenda n° 2. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do
art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Bilac
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Pinto, em que solicita a votação destacada do ar!. 30. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adeimo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Projeto de Lei n° 697196, já em 20 turno, mereceu atenção especial desta
Assembléia. Podemos verificar que ele recebeu um número significativo de
emendas e foi objeto de uma análise bastante aprofundada nas comissões, o
que permitiu o seu aprimoramento em relação à propaganda e à publicidade
dos órgãos públicos e das entidades sob controle direto ou indireto do
Estado.

Quero apresentar, para conhecimento público, o conteúdo desse projeto,
para posteriormente fazer os necessários comentários. Esse projeto
determina, em seu art. 1 0 , que a propaganda e a publicidade dos órgãos
públicos e das entidades sob controle direto do Estado atenderão aos
seguintes princípios: «ênfase no sentimento de cidadania, solidariedade e
patriotismo".

Aliás, ele dirige o processo de propaganda e publicidade com vistas à
formação de um Estado mais solidário, de um Estado que realmente cuide
dos recursos públicos na lógica da informação e da comunicação. Mais da
publicidade propriamente dita do que da propaganda. Dirigir as ações do
Estado a fim de mostrar à população o que está fazendo, o que se pretende
fazer, esclarecendo a sociedade sobre as ações do Governo. O inciso II
determina que a valorização e a preservação dos elementos da experiência
histórica e cultural do Estado também devem ser levadas em consideração,
para efeito de propaganda e publicidade. Devem ser considerados, também,
a busca da regionalização e comunicação e o respeito ao universo cultural
dos segmentos da sociedade com os quais, em cada caso, se pretende
estabelecer comunicação. O art. 20 diz que são vedadas a propaganda e a
publicidade que, direta ou indiretamente, caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou servidor público. A votação desse projeto seguramente vai
determinar uma reorientação nos gastos públicos do Estado com propaganda
e publicidade. Tenho convicção de que os nobres parlamentares
componentes deste Plenário votarão favoravelmente a uma melhor
utilização dos recursos públicos e a uma ação efetivamente dirigida para
uma melhor relação entre o benefício das ações de publicidade e
propaganda e os custos com essas ações. O parágrafo único do ar!. 20
estabelece que, nos casos em que a propaganda ou a publicidade tiver por
objeto a divulgação de ato, programa, obra, serviço ou campanha de órgão
ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado, limitar-se-á a
mensagem a divulgar os aspectos educativos, informativos ou de orientação
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social. Realmente, não tem sentido os governos sucessivos gastarem mais
do que o necessário para cumprir esse papel, num Estado que tem enormes
deficiências e grandes necessidades. Estamos vendo que hoje, em função
da seca no Norte de Minas, já existem 152 municípios em estado de
calamidade. Toda economia toma-se absolutamente necessária, para evitar
que os recursos deixem de atender às necessidades básicas da população.
Tenho a esperança de que o Estado de Minas, através do Governo do
Estado e, principalmente, das ações desta Assembléia Legislativa, tome as
medidas urgentes para amenizar a situação no Norte do Estado, naqueles
municípios onde a vida está ameaçada pela fome e pela falta de água. Pela
vida humana, pela vida dos animais e das plantas, é urgente que toda
economia seja feita onde for possível, para garantir a destinação de recursos
capazes de manter o mínimo de dignidade para nossos irmãos do Norte de
Minas.

Por isso, mais uma vez, afirmo que essa proposição sugere a boa
utilização dos recursos, de modo a facilitar a comunicação do Estado com
seu povo.

O art. 30 determina que "é vedado aos órgãos e às entidades abrangidos
por essa lei veicular, direta ou indiretamente, propaganda ou publicidade de
qualquer natureza fora do território do Estado".

Sabemos que todos os Governos mineiros têm feito, por diversas vezes,
sem finalidade especifica, nem mesmo a do fortalecimento do Estado, um
gasto significativo de recursos em propaganda do Estado fora de nossas
fronteiras. Entendo que o limite de gastos com publicidade deve ser apenas
o suficiente para garantir o desenvolvimento do nosso Estado em relação à
Nação.

O parágrafo único determina que "a vedação estabelecida no 'caput' deste
artigo não se aplica às entidades da administração indireta que enfrentam
concorrência de mercado'. Lembro aqui a necessidade de se estabelecerem
comunicações comerciais entre Minas Gerais e os demais Estados da
Federação.

O inciso 11 diz que isso não se aplica aos casos cujo objetivo da campanha
publicitária só puder ser alcançado pela veiculação nacional.

O art. 40 estabelece que propaganda, publicidade ou mensagem que
contenham referência à região ou a municípios específicos contemplarão,
obrigatoriamente, na sua mídia técnica, veículo da região ou do município
em questão, e o art. 5°, que na execução dos serviços de propaganda e
publicidade, os órgãos públicos estaduais e as entidades sob o controle
direto e indireto do Estado contemplarão a moralidade e a transparência nos
procedimentos', como já determinam o art. 37 da Constituição Federal e a
Constituição Estadual, ao dizerem que a administração pública tem que se
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pautar pela impessoalidade, pela probidade e também pela moralidade e
pela transparência.

Determina ainda o art. 5 0 que "a execução dos serviços de propaganda e
de publicidade contemplarão a eficiência e a racionalidade dos recursos e a
avaliação sistemática dos resultados".

O art. 60 determina que os órgãos e as entidades abrangidos por essa lei
adotarão procedimentos licitatórios para a contratação de agência ou
agências de propaganda, de empresas especializadas em serviços
promocionais e de empresas prestadoras de serviços similares".

Como vêem, Srs. Deputados, temos à nossa frente um bom projeto de lei,
que merece a atenção e a aprovação deste Plenário, uma vez que ele visa
ao desenvolvimento do Estado e ao bem do seu povo.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda e destaque. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

O Deputado Ivo José - Peço verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 2 Deputados; responderam "não" 31

Deputados; estão presentes em reunião de comissão 12 Deputados,
perfazendo um total de 45 Deputados. Está ratificada a rejeição do projeto.
Com a rejeição do projeto, ficam prejudicados a Emenda n° 2 e o destaque.
Arquive-se.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.100197, do Deputado Miguel
Martini, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de adesão ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Com  a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou
encaminhando este projeto, porque, talvez, algum técnico desavisado do
Poder Executivo tenha mandado uma recomendação para rejeitá-lo.

O que é esse projeto? Todos os senhores sabem que a implantação do
SIMPLES, em nível nacional, foi um sucesso absoluto e ajudou
fundamentalmente as médias, as pequenas e as microempresas e auxiliou,
inclusive, na geração de emprego e no estimulo para que o salário do
funcionário seja registrado integralmente, porque isso não dá maior peso
para as pequenas e rnicroempresas.

Muito bem, o Governo do Estado detectou que, em nível estadual, o
SIMPLES continha vícios e que se o Estado aderisse a ele nesse momento,
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haveria prejuízos. E está aguardando, juntamente com outros 17 Estados,
que essa lei, naquilo que diz respeito aos Estados, seja modificado.
Enquanto isso, criou-se um sistema, em Minas Gerais, melhor do que o
SIMPLES, que já está em vigor, que é o Micro Geraes, que aprimorou o
SIMPLES.

O que estamos fazendo? Antes que tosse aprovado o Micro Geraes,
entramos com essa autorização, porque, quando for corrigido, se um dia for
corrigido o vicio desse projeto, em Minas Gerais, o Governo Executivo terá
que ter autorização legislativa para celebrar esse convênio, mas a
autorização não implica na celebração do convênio. Estaremos dando a
autorização por considerar, depois de discutir - participei de várias
discussões -, que ele é extremamente positivo, se corrigidos os vícios que
contém hoje.

Não estamos estabelecendo nenhum prazo para que o Executivo venha a
celebrar esse convênio. Estamos apenas dizendo: "Executivo, quando você
considerar conveniente, positivo, necessário, útil, celebrar esse convênio,
você já está autorizado". No dia em que corrigirem essa lei federal, o
Executivo que quiser celebrar terá que esperar toda a tramitação, e isso
leva, aproximadamente, oito meses de tramitação. Estamos apenas
antecipando essa autorização. Não gera nenhum prejuízo ao Executivo. O
Executivo não está obrigado a celebrar esse convênio, porém, quando achar
conveniente, já tem autorização para celebrá-lo. Já está autorizado.

Isso não inviabiliza o Micro Geraes, não atrapalha em nada. Apenas um
técnico olhou e disse que deveria ser derrotado. Por isso, peço a V. Exas.,
sensíveis que são às causas das microempresas, na geração de empregos,
que dêem essa autorização, ou seja, que aprovem esse projeto, para que,
mais tarde, os benefícios venham para o nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, solicito verificação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.	 -
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 16 Deputados; responderam, "não"

17 Deputados; houve 1 voto em branco; com a presença de 12 Deputados
em reunião nas comissões, há um total de 46 Deputados. Está retificada a
aprovação do projeto.Arquive-se.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Estamos verificando um grave problema aqui

no Plenário com essa verificação. V. Exa., daí de cima, e eu, que estava
aqui, observamos claramente que uma mínima quantidade de Deputados
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votou 'não". Na hora da verificação de votação, houve esse resultado
diferente. Isso não corresponde à verificação da votação. Esse procedimento
precisa ser corrigido, porque, depois que fiz o encaminhamento, todos
votaram comigo. E, na hora da verificação, foi modificado esse voto. Isso,
para mim, não é o real, não corresponde à verdade da votação. Não havia
dúvida, porque foi um grupo muito pequeno que votou contrariamente.

Fico triste com esse resultado e pediria, se possível, que V. Exa. o
reconsiderasse, para que não houvesse dúvidas, uma vez que V. Exa. já
tinha declarado que ele estava aprovado, e a ampla maioria votou "sim".

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Miguel
Martini que havia anunciado o resultado e, a seguir, o Deputado Mauri Torres
pediu verificação de votação. Regimentalmente, a Presidência fez a
verificação, e prevalece o resultado dessa verificação. A verificação veio
exatamente para dirimir dúvidas, e é matéria vencida.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.189197, do Deputado Bilac
Pinto, que acrescenta parágrafo único ao art. 53 da Lei n° 11.404, de
2611194. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 29 Deputados; votou "não", 1 Deputado,

há 12 Deputados nas comissões, perfazendo um total de 42 Deputados. Está
ratificada a aprovação do projeto. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.189197 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.299197, do Deputado João
Batista de Oliveira, que autoriza o Estado a assumir a gestão e a
manutenção de trechos rodoviários. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o
Projeto de Lei n° 1.299197 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.333197, do Deputado Marcos
Helênio, que determina a inclusão de estudos sobre educação para o
consumo no ensino de 1 0 e 20 graus e dá outras providências. A Comissão
de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
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que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 1.333197 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.512197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina o
imóvel que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda n° 1, do Deputado Gilmar
Machado. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a
Presidência vai submeter a matéria a votação, independentemente de
parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 1.512197 na forma do vencido em
1 0 tumo, com a Emenda n°1. A Comissão de Redação.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.026/96, do Tribunal de Contas,
que dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Tribunal de Contas e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Pública, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação da Emenda n° 3, apresentada ao
Substitutivo n° 1, na forma da Subemenda n° 1, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Mauri Torres, solicitando o adiamento de votação
do Projeto de Lei ri 0 1.026196. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Ivo José - Verificação de votação, Sr. President&
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados. A presença do

Presidente e de 12 Deputados nas comissões perfaz um total de 25
Deputados. Não há "quorum" para votação nem para continuação dos
trabalhos. A Presidência toma sem efeito a votação do requerimento e o
declara prejudicado.

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

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a reunião extraordinária, também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 2715198
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria Olivia -

Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Militão - Kemil Kumaira - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Tarcísio Hennques - Wanderley
Ávila - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - 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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 133 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de maio de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Tarcísio Henriques e João Batista de Oliveira, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Batista de
Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir
convidados que irão discutir o processo de reestruturação das instituições
estaduais de segurança pública, ora em curso. O Deputado João Batista de
Oliveira apresenta requerimento, em que solicita sejam convidados a
participar desta reunião os Srs. José Magela Alves Pereira, Presidente do
Sindicato de Polícia Civil - SINDIPOL-MG -; Vítor Hugo de Moreira Resende,
da Associação de Delegados de Carreira da Polícia Civil do Estado de Minas
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Gerais - ADEPOLC-MG -; Levy Eduardo dos Santos, da Associação dos
Peritos; Weliton Eustáquio de Jesus, da Associação dos Subtenentes e
Sargentos da Polícia Militar de Minas Gerais, e Elenice de Souza,
Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. A Presidência
comunica que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei n°
1.746198, que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de
1999, é de 1515198 a 316198, das 8 às 16 horas, na secretaria da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em seguida, procede à leitura da
seguinte correspondência: exemplar do jornal do Grupo Tortura Nunca Mais,
do Rio de Janeiro; exemplar da "Revista Breviário", da Faculdade de Direito
de Passos, da UEMG; ofícios da Sra. Tereza dos Santos da Silva, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araxá, lbiâ e Região, solicitando
seja marcada reunião com parlamentares, entidades e movimentos que
lutam pela reforma agrária, a fim de se discutirem os seguintes assuntos:
reforma agrária no Triângulo, repasse mais rápido de créditos, criação de
escolas para os trabalhadores rurais sem terra e agilização nas vistorias e
nas desapropriações de terra; do Sr. Carlos Alberto Nogueira, Diretor da
Associação dos Servidores da Secretaria de Interior e Justiça do Estado de
Minas Gerais, solicitando audiência com o Presidente desta Casa e com os
membros da CPI do Sistema Penitenciário, para agilizar o andamento do
plano de carreira dos servidores penitenciários; do Sr. Florêncio Vanderley
Oliveira, solicitando a transferência do detento Salvador da Silva, seu irmão,
da cadeia pública de Itabira para a penitenciária de Teófilo Otôni; do Sr.
Francisco Alves Moreira, solicitando que esta Comissão interceda junto ao
Conselho Penitenciário de Belo Horizonte para que seja agilizado seu pedido
de condicional, que se encontra no Conselho Penitenciário de Teófilo Otôni;
do Sr. Saulo Cunha de Oliveira, da SEPLAN, enviando relação de
proponentes de ação judicial contra o Estado pelo desabamento do Parque
de Exposições da Gameleira; do Sr. Roberto Junqueira de Alvarenga,
Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
solicitando cópia das gravações e das atas das reuniões desta Comissão
realizadas nos dias 214198 e 1614198; da Sra. Maria Antõnia Costa Nogueira,
Diretora de Política e Reforma Agrária da FETAEMG, encaminhando
documentação a respeito da situação na Fazenda Catoni, no Município de
Joaquim Felício; do Deputado Ivo José, em atenção a solicitação do Sr. José
Maria Soares, Vereador à Câmara Municipal de Divinolândia de Minas,
encaminhando cópia de oficio e fita de vídeo que relatam a realidade vivida
pela família de Juvenal e Maria Terezinha dos Santos; do Sr. Eder da Silva
Capute, Promotor de Justiça, em atenção a requerimento desta Comissão,
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encaminhando informações a respeito de fuga de presos da cadeia de
Passos; do Presidente do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Alfenas,
justificando sua ausência à reunião desta Comissão em 2914198; da Sra. Inês
Maria Dutra e Silva, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado, e
outros, comunicando que o Ofício n° 484198/SGM, que encaminhou
requerimento desta Comissão, foi remetido à Promotoria de Justiça de
Defesa do Cidadão, para as devidas providências; e do Sr. Roberto Camargo
Scalise, Delegado Regional de Polícia Federal, informando que a
sentenciada Santuza Fátima Fontes Mendes foi transferida para a
Penitenciária Industrial Estêvão Pinto e vem recebendo tratamento digno. O
Presidente designa o Deputado João Batista de Oliveira para relatar os
Projetos de Lei n°s 547195 e 1.667198. Passa-se à r Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados os
Requerimentos n°s 2.582 a 2.586198. A Presidência submete a discussão e
votação, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n°s 1.457 e 1.579/97, que são aprovados. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. Com  a palavra, o
Deputado João Batista de Oliveira apresenta requerimentos em que solicita
sejam convidadas as entidades que menciona para debater o Projeto de Lei
n° 1.393197, da CPI do Sistema Penitenciário, que dispõe sobre o transporte
de preso provisório ou condenado; e seja encaminhado oficio ao
Comandante-Geral da PMMG, com o objetivo de se apurarem os
responsáveis pela agressão policial sofrida pelo Sr. João Mendes de
Oliveira, Presidente da Associação Vespasianense de Deficientes, em
1615198, anexando-se ao expediente cópia do depoimento da vitima.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. A Presidência registra a presença dos seguintes convidados,
além dos já citados: Sra. Maria Luíza Campos Machado Leal,
Superintendente Central de Planejamento Econômico-Social e representante
do Sr. Walfiido Silvino dos Mares Guia Neto, Vice-Govemador do Estado;
Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Assessor Parlamentar da Secretaria da
Segurança Pública e representante do Sr. Santos Moreira da Silva, titular
dessa Secretaria; Cap. PM Luiz Rogério de Andrade, Chefe da Assessoria de
Imprensa da PMMG e representante do Cel. PM Márcio Lopes Porto,
Comandante-Geral dessa corporação; Sr. Carlos Victor Muzzi, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da seção de Minas Gerais da OAB; Sra.
Heloísa Greco, Coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais e
representante da Sra. Helena Greco; e Sr. Geraldo Ferreira Monção, Diretor
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e representante do
Sr. José Luiz Quadros Magalhães, Presidente desse órgão. A Presidência
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passa a palavra aos convidados, que 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, dos convidados 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, 27 de maio de 1998.

João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Ângelo - Tarcísio

Henriques.

TRAMITAÇÃO DE PROPSOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO N°2.565/95

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Wilson Pires, a proposição em epígrafe objetiva
seja formulado apelo ao Governador do Estado para que se destinem
tratores de esteira para a construção, nos municípios situados nos vales dos
rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, de pequenos reservatórios de água
do tipo barragens ou tanques.

Publicado em 2414198, foi o requerimento encaminhado a esta Comissão,
nos termos do art. 103, III, "a s , do Regimento Interno, à qual compete
apreciar conclusivamente a matéria em turno único.

Fundamentação
As regiões mencionadas na proposição em apreço são constantemente

castigadas por longos períodos de estiagens, o que acarreta, cada vez com
maior freqüência, secas catastróficas.

Dessa forma, é de primordial importância para essas áreas a reserva e a
disponibilização de água para uso humano e para o setor agrícola.

Na tentativa de minimizar o problema, o Executivo criou, em agosto de
1996, o Programa de Melhoria da Oferta de Agua no Semi-Ando Mineiro,
com recursos provenientes de dotação consignada no orçamento do Estado,
de fontes federais e internacionais, de fontes públicas ou particulares e de
doações.

Optamos por apresentar o Substitutivo n° 1 à proposição, com a finalidade
de dar-lhe melhor direcionamento e para priorizar os municípios que estão
sendo mais sacrificados com os efeitos da seca.

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

2.568198 na forma do Substitutivo n°1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO N° 1

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,
seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, instando-o a dar atendimento prioritário aos municípios
relacionados a seguir, incluindo-os no Programa de Melhoria da Oferta de
Agua no Semi-Ando Mineiro, implementado pelo Executivo em 815196:
Águas Formosas, Almenara, Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas,
Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, ltaipé, Itinga, Jenipapo de Minas,
.Jequitinhonha, Medina, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Ouro Verde,
Pedra Azul, Pescador, Rubim, Santa Maria do Salto, Serra dos Aimórés,
Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otôni, Umburatiba,

Sala das Comissões, 27 de maio de 1996.
Paulo Schettino, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.203/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.203197

institui o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização
de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais - FOMENTAR - e dá
outras providências.

Distribuído o projeto às comissões competentes, a Comissão de
Constituição e Justiça opinou por sua juridicidade, legalidade e
constitucionalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A
Comissão de Administração Pública também manifestou-se favoravelmente,
e a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, ouvida quanto ao
mérito, emitiu parecer pela aprovação da proposição.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para ser objeto de parecer quanto
aos aspectos orçamentánios, conforme preceitua o Regimento Interno.

Fundamentação
Um dos maiores entraves ao desenvolvimento da agricultura familiar,

particularmente da decorrente dos assentamentos da reforma agrária, é a
inexistência de linhas de crédito específicas para o financiamento do custeio
da atividade agrícola. Por despesa de custeio entende-se a aplicação de
recursos em sementes, mão-de-obra, adubos, insumos, enfim, valores que
compõem o capital de giro ou o de trabalho. Linhas de crédito adequadas à
realidade dos agricultores de baixa renda são, assim, indispensáveis ao
sucesso dos assentamentos e da reforma agrária.

Apresentamos a Emenda n° 1, com o objetivo de zerar os encargos
financeiros que incidem sobre os financiamentos. Ao agricultor caberia, tão-
somente, a obrigatoriedade de devolver o capital tomado emprestado
corrigido de acordo com os índices oficiais de depreciação do poder



ia

795
aquisitivo da moeda. O setor agrícola tem baixa rentabilidade e, no resto do
mundo, é objeto de subsídios.. No ambiente da globalização, não há como
ser diferente. A agricultura deve ser subsidiada.

Por outro lado, não faz sentido financiar capital de giro com carência de
cinco anos, acrescida de prazo adicional de amortização, também de cinco
anos. Dessa forma, os recursos começariam a retomar ao fundo rotativo
somente após cinco anos e seriam integralmente devolvidos em dez anos.
Propõe-se, pois, que a carência tenha o limite de 16 meses e o prazo
máximo de amortização seja de 36 meses, de acordo com a natureza do
produto financiado. Nessas condições, os recursos teriam rotatividade efetiva
e beneficiariam um maior número de interessados.

Quanto aos efeitos orçamentários, o seu dimensionamento depende do
que dispuser a lei orçamentária para 1999 quanto à alocação dos recursos
iniciais para o fundo.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.203197 na forma do Substitutivo n 01, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N°1
Dê-se aos incisos II, III e IV do art. 5 0 do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação:
UAI.f

5°....................................................................................................................

II- prazo de carência de até 18 (dezoito) meses;
III- prazo de amortização de até 36 (trinta e seis) meses , iniciando-se no

mês subseqüente ao do término do prazo de carência;
IV- não serão cobrados encargos a título de juros sobre o financiamento.".
Sala das Comissões, 27 de maio de 1996.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Mauri

Torres - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão - José Braga. -
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.631196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Júlio, tem como
objetivo autorizar o Poder Executivo a quitar créditos tributários do Estado
com a utilização de precatórios judiciais estaduais.

Publicado em 1313196, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, nos termos do art. 168, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise objetiva resolver dois problemas enfrentados pelo
Estado: a quitação de débitos constituídos por precatórios judiciais e o
recebimento de créditos tributários. A alternativa apontada no projeto
objetiva solucionar essas questões de interesse tanto do Estado como de
seus credores e devedores.

Do ponto de vista da constitucionalidade, não vislumbramos óbice à
tramitação da matéria nesta Casa. O comando constitucional insculpido no
art. 100 da Carta da República que determina a observância da ordem
cronológica da inscrição dos precatórios não será violado.

Infere-se da interpretação do conteúdo do projeto tratar-se de matéria de
relevante interesse para o Estado. Além disso, não ocorre vedação em
contrário por parte tanto de lei federal quanto da Constituição da República.
Aplicáveis, então, ao caso, são as regras do art. 25 da Lei Maior, que confere
aos entes federados competência para legislar sobre a matéria.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	opinamos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.631198.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - Antônio Júlio -

Marcos Helênio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.631/98

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre a quitação de crédito tributário com precatórios e dá outras
providências.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi apreciada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua
competência.

Fundamentação
A proposição autoriza o Poder Executivo a permitir a quitação de crédito

tributário com precatórios.
Importa salientar que existem dispositivos na Consolidação da Legislação

Tributária do Estado que possibilitam a quitação de crédito tributário com
dação em pagamento de bens móveis novos e imóveis, bem como com
Títulos da Dívida Agrária - TDA5 - e Títulos da Dívida Contratual
Securitizada de responsabilidade do Tesouro Nacional, consoante o disposto
no art. 218 da Lei n° 6.763, de 26112175, e no art. 70 da Lei n° 12.729, de
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30/12/97.

Para adequar o texto do art. 3 0 ao disposto no art. 730 do Código de
Processo Civil - CPC -, que trata da execução de sentença contra a
Fazenda, estamos propondo a Emenda n° 1.

Entende esta Comissão que o art. 4 0 deve harmonizar-se com o disposto
no art. 42 do CPC, uma vez que o precatório é requisitado pelo tribunal
competente após sentença judiciária transitada em julgado e que resulte
efetivamente na homologação do montante devido ao credor. Daí,
apresentamos a Emenda n° 2, que acrescenta os § 1 0 e 20 ao art. 40,
estabelecendo que a interveniência, na relação processual, de terceiro
detentor de cessão de direito do precatório deve, necessariamente, ter o
consentimento da parte contrária, no caso o Estado.

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

1.631196 no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas:
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - O valor dos precatórios para fins da quitação de que trata esta lei

será aquele homologado judicialmente e formalmente requisitado pelo
tribunal competente."

EMENDA N°2
Acrescentem-se ao art. 40 os seguintes § 1 0 e 20:
"Au. 40 - ..............
§ 1 0 - Para fins do disposto no 'caput", a substituição processual por

terceiro detentor de cessão de direito do precatório far-se-á na forma do art.
42 do Código de Processo Civil.

§ 20 - O documento de transferência será estabelecido em regulamento,
que especificará a forma e as demais condições de quitação de crédito
tributário com precatórios."

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Adelmo Carneiro Leão -

José Braga - Sebastião Navarro Vieira - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.651/98

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 55 da Constituição Estadual, o
Sr. Governador encaminhou a este Legislativo, por via da Mensagem n.°
256198, para exame e deliberação, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Santa Vitória.

A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos regimentais, pela
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Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu que a matéria, na
torna apresentada, não apresenta vício de natureza jurídica, constitucional
ou legal.

Agora, compete a esta Comissão examinar a matéria atendo-se ao mérito,
especificamente no que diz respeito à repercussão financeira, de acordo com
a norma contida no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Consta na mensagem governamental que o imóvel constitui-se de um lote

urbano com benfeitoria, doado ao Estado na década de oitenta pelo
Município de Santa Vitória, a fim de que no local fosse construída uma
unidade sanitária. A obra programada foi executada. No entanto, com a
municipalização das ações de saúde, o Prefeito manifestou interesse por
fazer a reversão do imóvel ao patrimônio do município, e sua pretensão foi
ratificada pelas Secretarias da Saúde e de Recursos Humanos e
Administração.

No tocante ao aspecto financeiro da medida proposta, cumpre-nos
ressaltar que a doação almejada não provocará ônus financeiro para os
cofres públicos, embora haja uma redução no ativo imobilizado do Estado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.°

1.651/98
Sala das Comissões, 27 de maio de 1996.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Adelmo Carneiro Leão.
PARECERES PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.698/98

(REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA)
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a aplicação do art. 6 0 da Lei n.° 11.615, de 2411195, e dá outras
providências.

Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem a matéria
a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em reunião
conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos
termos do art. 126, II, do Regimento Interno,

Fundamentação
O art. 60 da Lei n.° 11.815, de 2411195, determina que cada município,

quando da criação de seu Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
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-, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, deverá atribuir-lhe, entre
outras competências, as seguintes:

"Art. 60 - ..................
- orientar, acompanhar e avaliar a aplicação das subvenções sociais

concedidas às entidades locais;
II - cadastrar as atividades assistenciais locais;
III - atestar o funcionamento das entidades assistenciais tocais;
IV - auxiliar as entidades no preparo da documentação".
Tais competências, por si sós, evidenciam a importância do CMAS para o

processo de distribuição das subvenções sociais.
O art. 70 dessa mesma lei determina que a liberação de recursos do Estado

"será precedida de plano de trabalho proposto pela entidade ou Prefeitura e
aprovado pelo órgão concedente"; exige, ainda, que se firme convênio entre
concedente e beneficiário.

O projeto em análise vem, justamente, impor que, para a celebração de tal
convênio, ocorra a "efetiva instituição e o funcionamento no municí pio do
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS -, de
composição paritária" (Grifo nosso.). Dessa forma, a proposição possibilita a
viabilização de medidas imprescindíveis para o recebimento das subvenções
sociais, pois o município terá o compromisso de criar e promover o
adequado funcionamento de seu CMAS, para que as entidades localizadas
em seu território possam receber as subvenções a elas destinadas.

Para complementar o disciplinamento da matéria, o projeto atribui
importantes competências para os órgãos do Estado, como a determinação
de "diligências necessárias ao esclarecimento de dúvidas quanto à correta
utilização de recursos de assistência social por parte das entidades
beneficiárias". Estabelece, também, obrigações para as entidades, como
cadastrar-se no CMAS do município. O CMAS, por sua vez, encaminhará ao
órgão estadual responsável pelo convênio relação das entidades cujas
contas foram aprovadas e rejeitadas.

Pretende-se, portanto, com o projeto em tela, possibilitar melhor controle
da distribuição das subvencões sociais e, também, fiscalização mais
adequada da aplicação dos recursos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.698198 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1998
Kemil Kumaira, Presidente - Bené Guedes, relator - Wilson Trópia - Gilmar

Machado (voto contrário).
Comissão de Administração Pública

Relatório
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O projeto de lei em exame, do Deputado Emiano Batista, dispõe sobre a

aplicação do art. 60 da Lei n.° 11.815, de 2411195, e dá outras providências.
A proposição foi distribuída, inicialmente, às Comissões de Constituição e

Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, com pedido posterior de audiência conjunta das
comissões de mérito. Em seguida, atendendo a requerimento, a proposição
foi distribuída, também, a esta Comissão.

O projeto em tela foi examinado, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por
sua vez, concluiu pela aprovação da proposição na forma original. Agora,
vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
Da análise do projeto em tela depreende-se que seu objetivo principal é

possibilitar controle mais efetivo da distribuição das subvenções sociais de
que trata a Lei n° 11.815, de 1995, e fiscalização mais adequada da
aplicação dos recursos.

Tal objetivo está em consonância com as diretrizes em que se assenta a
organização da assistência social, nos termos dos incisos 1 e II do art. 5 0 da
Lei Federal n° 8.742, de 7112193, a Lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS: a descentralização político-administrativa e a participação da
população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

O art. 60 da Lei n.° 11.815, de 1995, enumera as competências que cada
município deverá atribuir ao Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS -, previsto na LOAS. O exame do conteúdo de tais competências, por
si só, evidencia a importância do CMAS para o processo de distribuição das
subvenções sociais.

A mesma lei determina, no art. 7 0, que a liberação de recursos do Estado
se taça após prévia aprovação, pelo órgão concedente, de plana de trabalho
a ser apresentado pela entidade ou pela Prefeitura e mediante termo de
convênio próprio, firmado entre as partes.

Conforme salientou no seu parecer a Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, que nos antecedeu, a proposição em análise
vem, justamente, condicionar a celebração de tal convênio à efetiva
instituição e funcionamento, no município, do respectivo Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS.

E indiscutível que uma entidade de âmbito municipal, de composição
paritária entre Governo e sociedade civil, por vivenciar, no dia-a-dia, os
problemas sociais e econômicos locais, tem melhores condições de avaliar
as necessidades prioritárias da comunidade e, também, controlar e fiscalizar
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a aplicação dos recursos recebidos.

Cabe destacar, também, que a LOAS, em seu art. 30, condiciona os
repasses dos recursos destinados à assistência social à efetiva instituição e
funcionamento do respectivo conselho de assistência social, ao qual caberá,
entre outras atribuições, nos termos do art. 6 0 da Lei n° 11.815, de 1995,
cadastrar as entidades assistenciais locais, atestar o funcionamento destas,
auxiliá-las no preparo da documentação e, finalmente, orientar, acompanhar
e avaliar a aplicação das subvenções sociais concedidas às entidades locais.

O art. 40 do projeto atribui aos órgãos estaduais responsáveis pelo repasse
de recursos financeiros decorrentes de convênio às instituições beneficiárias
a responsabilidade pela manutenção de cadastro das entidades
inadimplentes - com base nos relatórios recebidos dos Conselhos Municipais
de Assistência Social - e pela determinação de diligências que visem a
esclarecer dúvidas quanto à correta aplicação dos recursos.

Finalmente, é importante registrar que já há mecanismos previstos na
legislação vigente para que a sociedade, de modo geral, fiscalize a correta
aplicação dos recursos públicos. Com efeito, a Constituição do Estado, em
seu art. 82, prevê que qualquer cidadão, partido político, associação
legalmente constituída ou sindicato é parte legitima para, na forma da lei,
denunciar a esta Assembléia - ou, sobre assunto da respectiva competência,
ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas - irregularidade ou ilegalidade
de ato de agente público.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.698198 no 10

tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1996.

Kemil Kumara, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Leonidio Bouças -
Amaldo Penna - Marcos Helênio (voto contrário).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto em epígrafe dispõe
sobre a aplicação do disposto no art. 6 0 da Lei n° 11.815, de 2411195. e dá
outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da proposição.
Posteriormente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
manifestou-se pela aprovação do projeto.

Atendendo a requerimento aprovado em Plenário, foi ouvida a Comissão
de Administração Pública, que também opinou pela aprovação da matéria.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para ser analisada nos limites
de sua competência.
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Fundamentação

A Constituição da República, em seus arts. 203 e 204, estatui que a
assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição, e que as ações governamentais nessa área terão como
diretriz a descentralização político-administrativa, contemplando as esferas
estadual e municipal e as entidades beneficentes e de assistência social com
as atividades de coordenação e execução dos programas. Estabelecem,
também, esses dispositivos a participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações.

Por outro lado, a Lei Federal n°4.320, de 1713164, prevê, em seu art. 16, a
concessão de subvenção social, que visará à prestação de serviços
essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a
suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos
revelar-se mais econômica do que a ação direta do poder público.

Além disso, a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS - (Lei Federal n°
8.742, de 7112193) dá início â concretização da descentralização dos serviços
de assistência social, avançando na direção da municipalização, ao prever a
criação dos Conselhos Municipais de Assistência Social.

Por seu turno, a Lei n° 11.815, de 2511195, estatui que esses Conselhos
terão competência para orientar, acompanhar e avaliar a aplicação das
subvenções sociais, cadastrar as entidades beneficentes, atestar seu
funcionamento e auxiliá-las no preparo da documentação.

O projeto de lei em tela tem por objetivo estabelecer como condição para o
Estado conceder subvenção social e auxílio para despesas de capital, bem
como efetuar transferências a municípios, a efetiva criação e funcionamento
do Conselho Municipal de Assistência Social no município beneficiário dos
recursos. Assim, caminha-se no sentido de se concretizarem os preceitos de
todas essas legislações.

A importância da proposição advém do fato de que esses Conselhos, tendo
em vista a proximidade do beneficiário e o fato de serem órgão colegiado e
de terem participação paritária do poder público e da sociedade civil, terão
papel relevante na seleção das entidades e na avaliação e na fiscalização da
adequada aplicação dos recursos recebidos. Em especial, observamos que
essa proximidade facilita a fiscalização do cumprimento de metas, da efetiva
prestação do serviço e de sua qualidade.

O projeto reveste-se da maior importância ao se tomar o instrumento
indutor da criação dos conselhos municipais, visto que, apesar de sua
relevância, muitos municípios ainda não os instalaram.

Cumpre-nos ressaltar que a lei orçamentária para o exercício em curso fixa
as despesas com subvenção social e auxílio para despesas de capital em
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R$206.000.000,00, o que corresponde a 3,7% da receita orçamentária
corrente ordinária, estimada em R$5.600.000.000,00. Dado o vulto dos
recursos envolvidos, toma-se importante o aperfeiçoamento da maneira de
se fiscalizar sua aplicação, ressaltando-se, portanto, a relevância do projeto
de lei em estudo.

Por outro lado, a proposição transformada em lei possibilitará que as
entidades beneficentes possam ser avaliadas por instâncias diferentes
daquelas que lhes destinam recursos. Apesar da seriedade de propósito
desses órgãos e de sua capacitação técnica, têm sido feitas diversas
denúncias de uso inadequado dos recursos, na maioria das vezes infundadas
e não comprovadas. A medida proposta afastará de vez essa suspeição, pois
a prestação de contas da entidade será apreciada, também, pelo conselho
municipal.

A proposição em comento, com seu objetivo definido, constitui
inegavelmente um avanço em relação à legislação vigente e não prejudica
outras discussões sobre o tema, que poderão ser apresentadas e apreciadas.
O projeto não tem, e não poderia ter, a presunção de esgotar a matéria,
muito ampla e complexa. Porém, revela-se como um importante passo para
o aperfeiçoamento do arcabouço jurídico.

Aproveitamos, todavia, a oportunidade para aperfeiçoar o projeto,
apresentando-lhe o Substitutivo n° 1.

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

1.698198 no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° i, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N°1

Dispõe sobre a concessão de benefícios de assistência social no Estado e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei, com fundamento, de modo especial, no ari. 18 da

Constituição da República, nos arts. 2 0 , Vil, VIII e IX, e 6 0 da Constituição do
Estado, nos arts. 12, § 30, 1, e 16 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de
1964, e nos arts. 80 e 10 da Lei Federal n°8.742, de 7 de dezembro de 1993,
dispõe sobre os recursos financeiros aplicados pelo Estado a objetivos de
assistência social.

Art. 20 - A aplicação de recursos financeiros pelo Estado, de conformidade
com o sistema e a política nacional de assistência social, terá como objetivos
e diretrizes os constantes nos arts. 203 e 204 da Constituição da República,
inseridos na Lei Federal n°8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 30 - No que tange ao sistema e à política nacional de assistência
social, a que se refere o art. 2 0 , permanecem vigentes as normas da Lei n°
12.262, de 23 de julho de 1996, entre elas, as pertinentes:
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- aos objetivos e às competências do Estado;

ii - à instância coordenadora da política estadual de assistência social;
III - às instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo;
IV - à composição e à competência do Conselho Estadual de Assistência

Social.
Parágrafo único - Rege-se o Fundo Estadual de Assistência Social pelo

disposto na Lei n° 12.227, de 2 de julho de 1996.
Art. 40 - Compete ao município:

- fixar sua política de assistência social, observados os princípios e as
diretrizes da Lei Federal n°8.742, de 7 de dezembro de 1993;

II - instituir os respectivos Conselho Municipal de Assistência Social e
Fundo Municipal de Assistência Social, garantida a composição paritária,
com representantes do Governo e da sociedade civil organizada;

III - celebrar convênios com entidades e organizações locais de assistência
social, em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos
Conselhos Municipais de Assistência Social.

Art. 50 - Ao Conselho Municipal de Assistência Social incumbe, sem
prejuízo de outras atribuições:

- inscrever as entidades e as organizações de assistência social locais,
observados os requisitos;

II - fiscalizar as entidades, na forma prevista em lei ou regulamento;
III - aprovar os planos de trabalho das entidades e das organizações

sociais de assistência social;
IV - avaliar a aplicação dos recursos financeiros concedidos ou repassados

às entidades e às organizações de assistência social;
V - recomendar ao Conselho Estadual de Assistência Social, com base em

fiscalização e, se for o caso, auditoria, a denúncia dos convênios, caso não
comprove a organização ou a entidade beneficiária a correta aplicação dos
recursos de assistência social, sem prejuízo da responsabilidade de
ressarcimento que couber.

Art. 60 - Conceder-se-ão subvenções sociais e auxílios para despesa de
capital a entidades e organizações, sempre que se revelar mais econômica a
suplementação de recursos de origem privada aplicados no desenvolvimento
de ações e projetos de interesse social.

§ 1 0 - As subvenções e os auxílios a que se refere este artigo incluirão os
seguintes objetivos:

a) desenvolvimento de atividades de cultura e esporte;
b) proteção ao meio ambiente;
c) proteção à saúde;
d) programas de alimentação;
e) cursos de profissionalização;
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f) atividades de artesanato;
g) desenvolvimento comunitário;
h) outros, definidos na lei local.
§ 20 - Para o atendimento ao disposto neste artigo, utilizar-se-ão recursos

relativos às dotações orçamentárias específicas do órgão estadual que firmar
o convênio.

Art. 70 - O acompanhamento, a fiscalização e o controle da aplicação dos
recursos de que trata o art. 60 ficarão a cargo do Conselho Municipal de
Assistência Social de que se trata, a que também incumbe a aprovação dos
planas de trabalho das entidades e das organizações beneficiárias, nos
termos dos convênios previamente celebrados, nos termos da Lei n° Lei
8.666, de 1993, como condição de efetivação do repasse dos recursos
atinentes às subvenções e aos auxílios para despesa de capital.

Art. 80 - Fica assinado aos municípios o prazo de 120 (cento e vinte) dias a
contar da publicação desta lei para que instituam os respectivos Conselhos
Municipais de Assistência Social, sob pena de não se credenciarem para o
recebimento das subvenções e dos auxílios para despesa de capital de que
trata o art. 60.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n°

11.815, de 24 de janeiro de 1995, e, na Lei n° 12.227, de 2 de julho de 1996,
a expressão bem como os princípios de universalidade e equilíbrio",
constante em seu art. 14.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Antônio Júlio - Álvaro

Antônio - Gilmar Machado (voto contrário).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.068196

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.068196 visa à
criação do Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras
providências.

O projeto foi aprovado no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° 1, desta
Comissão, que, anteriormente à mudança do Regimento Interno da Casa,
denominava-se Comissão de Agropecuária e Política Rural. Retoma, agora,
a matéria a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos regimentais. Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A criação de um programa que estabelecesse diretrizes para a atuação do

poder público no.campo especifico da fruticultura, conforme propõe o projeto



806
em análise, foi amplamente debatida durante a apreciação da matéria nesta
Comissão, no 1 0 turno.

O mercado de frutas é um dos que mais cresce em todo o mundo, e a
fruticultura é uma atividade extremamente importante para a economia de
Minas Gerais. O Estado possui uma enorme diversidade de climas e solos e,
apesar da falta de estímulos governamentais, é um dos maiores produtores
de frutas do País, especialmente de abacaxi, banana e laranja. Contudo, o
potencial para expansão dessa atividade ainda é enorme, pois somos,
também, grandes importadores, notadamente de espécies de clima
temperado, como uva, pêra e maçã.

Os benefícios de um programa dessa natureza são evidentes. Além dos
aspectos econômicos, deve-se considerar que, por envolver grandes
contingentes de mão-de-obra em sua operação - desde a fase que antecede
a produção (fertilizantes, mudas, máquinas e implementos agrícolas),
passando pela colheita, pela embalagem, pela pequena indústria caseira de
alimentos e pelo grande complexo agroindustrial, até o setor de
comercialização (feirantes, supermercados, etc.) -, o negócio frutícola tem
uma repercussão social extraordinária, que se traduz no aumento do
emprego e da renda regionais.

Trata-se, como se vê, de matéria bastante relevante para a dinamização
da economia estadual, razão pela qual reiteramos o entendimento desta
Comissão no 10 turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.068196

no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.068196

Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura.
Art. 20 - São objetivos do programa:

- incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o
consumo de frutas no Estado;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à
fruticultura, em especial os métodos de irrigação e a produção de material
genético básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o
aumento da competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no
meio rural, com ênfase para as ações voltadas para a agricultura familiar e
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observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na administração e na gerência do
programa:

- promover o zoneamento edafoclimático do Estado, identificando, de
forma regionalizada, as áreas propícias ao cultivo das diferentes espécies
frutíferas;

II - implantar sistema de informação de mercado, interligando órgãos
públicos, empresas, cooperativas e associações de produtores, com vistas a
subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no
negócio frutícola;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e
embalagens;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das
plantas, bem como do uso de agrotóxicos;

V - destinar recursos específicos para a pesquisa, a inspeção sanitária, a
assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita para a
agricultura familiar;

VII - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII - criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado
para a instalação de agroindústrias nas áreas de concentração de produção
de frutas;

IX - criar, nas instituições bancárias oficiais, linhas de crédito especiais
para investimento, custeio e modernizarão da fruticultura.

Art. 40 - As ações governamentais relativas à implementação do programa
a que se refere esta lei contarão com a participação de representantes dos
produtores e das entidades públicas e privadas ligadas à produção, à
comercialização, ao armazenamento, à industrialização e ao consumo de
frutas.	 -

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Ailton Vilela, relator - Dimas Rodrigues.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.604/98
Comissão de Redação

Relatório
0 Projeto de Lei n° 1.604198, de autoria do Deputado José Maria Barros,
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que declara de utilidade pública a Fundação Guairá com sede no Município
de Andrelândia , foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.604/98
Declara de utilidade pública a Fundação Guairá , com sede no Município

de Andrelândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Guairá , com sede

no Município de Andrelândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vitela, relator - Arnaldo Penna.
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