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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 2DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 86° REUNIAO ESPECIAL, EM 22/5/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumãrio: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinacão da reunião - Execucão do Hino Nacional -
Jogral da I.nconfidência - Representacao do discurso do Vereador Diogo
Pereira Ribe!ro de Vàsconcelos - Palavras do Sr. President  - Descerramento
de placa comemorativa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Regis - Sebastiâo

Costa.
Abertura

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As lOhiOmin, declaro aberta
a reuniâo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 2 0-Secret6rio 'ad hoc", procede a

leitura da ata da reuniâo anterior, que e aprovada sem restriçoes.
Composição da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa a Exmo.
Sr. José Leandro Filho, Prefeito Municipal de Ouro Preto; o Ten.-Cel. Marcus
VinIcius Fragoso, representante do Comandante da 4° Região Militar e 4a

Djvjão deExército; o Maj. Márcio Antonio Macedo Assuncao, representante
do Comando-Geral da Policia Militar de Minas Gerais; e os Exmos. Srs. Jorge
das Graças Esteves dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Ouro
Preto; Robson Ferreira de Aquino, Secretário Municipal da Cultura de Ouro
Preto e Djalma Azevedo, Jornalista e Presidente da Associaçao Mineira da
Imprensa

Registro de Presença
o Sr. Presidente - A Presidéncia registra, ainda, a presença do

Deputado Baldonedo Napoleão.
Destinaçâo da Reuniâo

o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a realizar ato cIvico de
reparacao dirigido aos inconfidentes e, em particular, a Tiradentes, pela
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sessão solene em que, no dia 22/5/1792, o Senado da Câmara de Vila Rica
rnanifestou a Rainha de Portugal gratidao e regozo pelo fracasso da
lnconfidência Mineira.

Execuçao do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida Os presentes a ouvir o Hino

Nacional.
- Procede-se a execução do Hino Nacional.

Jogral da Inconfidéncia
QJocutor- Senhoras, senhores, autoridades; assistiremos ao "Jogral da

lnconfidência", representado pelos atores do Nücleo de Arles Cênicas do
.lnstituto de Filosofia, Arles e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto.

Os atores do NUcleo de Arles Cênicas do Instituto de Filosofia, Arles e
Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto - (- Lêem:)

"Abril de 1792. 0 processo que antecedeu a execução do cidadão Joaquim
José da Silva Xavier foi marcado pelo desespero entre os inconfidentes e pela
movimentação de Ilderes politicos e religiosos.

No Palâcio da Cachoeira, / coma pena aparada, / começa Joaquim Silvério
/ a redigir sua carta. / De boca já disse tudo / quanto soube e imaginava. / Ai,
que o traiçoeiro invejoso / junta as ambiçaes a astücia. / Vede a pena como
enrola / arabescos de volüpia / entre as palavras sinistras / esta carta de
denüncia! / ... Como pavôes presunçosos, / suas letras se perfllam. / Cada
recurvo penacho / é urn erro de ortografia. / Pena que assim se retorce / deixa
a verdade torcida. / (No grande espeiho do tempo / cada vida se retrata: I os
heróis em seus degredos / ou mortos em plena praça: / - os delatores
cobrando / o preço de suas cartas ...)

Abortado o movimento, aprisionados os envolvidos, velo a sentença brutal
de D. Maria I, a todo-poderosa Rainha de Portugal.

A lista de condenados a forca tinha, inicialmente, 11 nomes: Joaquim José
da Silva Xavier, Francisco de Paula Freire de Andrada, In6cio José de
Alvarenga Peixoto, Luiz Vaz de Toledo, Francisco Antonio de Oliveira Lopes,
Domingos de Abreu Vieira, José Resende Costa, Domingos Vidal, José
Alvares Maciel, Salvador do Amaral Gurgel, José Resende Costa Filho.

No dia 20, véspera da execuçao, coube ao Conselheiro Presidente da
Alçada ler a Carta Régia em que Sua Majestade reformava parte da cruel
sentença. 'Por efeito de sua imortal piedade, perdoava a pena ültima a todos,
comutando-a em degredo perpétuo na Africa, excetuando o primeiro dos réus'
— o alferes Joaquim José.

Minas das altas montanhas,,/ das infinitas campinas ... / Quern galopara
essas léguas! I Quem batera àquelas portas! I Mas os traidores labutam / nas
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funestas oficinas: I vão e vêm as sentinelas I passam cartas de denUncia. / (E
tudo é tao diferente I do que em saudade imaginas! / Onde estão os teus
amigos? I Quem te ampara? Quem te salva, / mesmo em Minas? mesmo em
Minas?)

Louvores e acöes de graças se elevaram aos céus... Alegria de todos: réus,
familiares, outros presos e o povo em geral.

Segundo relato de Frei Raimundo Penaforte, ate Tiradentes '... corajoso e
contrito (afirmava que) ... agora morreria cheio de prazer, pois nao levava,
apOs si, tantos infelizes. Que isto mesmo intentava ele, nas multiplicadas
vezes que fora a presença dos Ministros, pois sempre Ihes pedira que
fizessem dele so a vitima da lei'.

A nova sentenga, assim pareceu, transformou fisionomias e mentes.
Conjurados, clerigos, intelectuais, poetas, homens püblicos, antes
simpatizantes, adeptos e ate envolvidos no movimento, já se davam por
felizes corn as migaihas de compaixão. A Africa já se tornava o céu... Em
todos os documentos oficiais, exaltava-se a clemência de D. Maria, pela
atenuagão das penas.

...Ah! cavaleiro perdido,/ sem ter culpa nem pecado ... I Pobre de quern teve
urn filho/ pela sorte assinalado!I Vern galopando, vern sorrindo,/ como quern
traz urn recado.I Nâo que traga por escrito:/ mas dentro de si: — consumado.

A decisão real fob festejada. Os dias que sucederam o 21 de abril de 1792
assistiram a uma intensa movimentação polItica, religbosa e social, na cidade
do Rio de Janeiro e também aqui, em Vila Rica, a Capital das Gerais.

O nobilissimo Senado se encarregou de celebrar uma grande festa de acao
de graças, logo após a execucão de Tiradentes, na Lampadosa.

A Câmara decretou que se pusessem luminárias nas janelas das casas
durante três dias; rezaram-se missas, concluindo as cornemoraçôes peta
vitória da Augusta Soberana sobre a lnconfidência Mineira, corn urn
Solenissirno "Te Deum", para o qual se encorneridou müsica admirável (sic).

Em mejo as festividades, no dia 22 de maio de 1792, em sessão solene da
Câmara do Senado, Diogo de Vasconcelos, urn dos envolvidos na
Conjuraçao, profere pronunciamento de gratidão a Rainha e regozijo pelo
fracasso da lnconfidência.

Aqui, neste mesmo recinto, donde se podia ver a praça em que a cabeca de
Tiradentes estava exposta, fob feito esse discurso, que mostrava toda a
Subserviência daquele momento histórico.

O papel aceita o que os homens traçam .../ E a mao inimigal como aranha
estende/ corn fibs de tinta/ as Was da intriga.I E Ia ficam presos,/ na viscosa
trama,/ os padres, os poetas,/ os sábbos, os ricos,/ e outros, invejadosl por
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causas secretas. 	 -

Outras cidades da Capitania de Minas também comemorararn o infeliz
desfecho.

Ora, seria possIvel tamanha mudança?... - Por que o vii acovardamento?...
So quem viveu aquela época saberia medir a intensidade do medo, do

pavor que a vingativa D. Maria I inspirava, e o Visconde de Barbacena
impunha, corn mãos de ferro.

Resta-nos apenas a memOria de urn tempo em que, vencidas, muitas de
.nossas lideranga exibiram afaceda;covardia.

Mas hoje e dia de peniténcia e i-eparaçao A Assembleia de Minas Gerais
prornove, no mesmo dia. e lugar, 206 anos- depois, este atosoIene de
desagravo aos Inconfidentes e ao seu ilder maior - o giorioso Alferes, 0
inteiro cidadão Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Que o eco desse desagravo feito pelo parlamento de Minas retumbe no
peito de todos Os mineiros, resgatando-Ihes a coragem Para 0 pleno exercIcio
da democraciar'(- Palmas.)

Representaçao do Discurso do Vereador Diogo Pereira Ribeiro de
Vasconcelos

o locutor - Dando seqüência a esta solenidade, assistiremos a
interpretação, pelo ator Jota Dângelo, do discurso endereçado a Rainha de
Portugal em 1792 pelo então Vereador Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos,
manifestando gratidão e regozo pelo fracasso da Inconfidéncia Mineira.

o Sr. Jota Dângelo - (- Lê:)
'A fidelidade e a obediência constituem o primeiro dever dos vassalos Para

corn os seus soberanos.
Nascidos Para vivermos em sociedade, o Criador, oh! povos, nos

subordinou aos poderes superiores. Desde a primeira infância do mundo,
houve chefes, juizes e legisladores; tais foram os Pais de famIlia.

A experiência brevemente persuadiu que o poder doméstico não era
bastante para prover as necessidades e a conseguir a precisa segurança dos
homeris. Eis aqui Os -fundamentos da monarquia, do governo de urn so, de
que o paterno fol o modelo, o mais antigo, o mais próprio e o mais.
acomodado a natureza.

Todos os-povos reconheceram a necessidadeda sujeiçao e da fidelidade.
Os antigos portugueses a juraram nas, cortes celebradas em Lamego que
viva o Sr. Rei DomAfonso e reine sobre nOs! Os seus flihos serão Os nossos
reis, o flihosucederé ao pal, depois o neto, e assim emperpétuo todos Os
seus descendentes. Se o Rel de; Portugal nao tiver fllhos, a fllha será rainha,
depois da morte do Rel. Estas são as leis fundamentals e as da sucessão.

A fidelidade é a origem donde emana a prosperidade dos Estados.
Uma sO nação faz a fortuna de uma parte do mundo, na Europa culta.
Apenas soou na Europa o descobrimento de Colombo ou de Américo

VespCicio, Os fllhos daquela nação, afoitos, se dâo logo a conhecer na Bahia
de Todos os Santos e sucessivamente em todo o Brasil. Estes SãO OS

portugueses, estes são, oh! brasileiros, Os VOSSOS gloriosos progenitores!
Que gloria a vossa, fllhos de urn povo de herôis, cujos feitos mereceram a

admiração do universo! Estas cidades e estas vilas, estes lugares, os VOSSOS

templos, os palácios, as casas em que morals, são as obras das mãos
daqueles homens.iaros

Esta vasta Capitahia, hoje povoada de gente ôivilizada, era inculta ha cern
anos, coberta de ásperos e densos matos, residéncia de feras.

Que mudanca a invicta, generosa mao dos portugueses, que diferente
forma deu a estas provmncias, a estes palses! Sobre as rulnas da cega
idolatria está arvorado o estandarte da verdadeira religião. Santa religião,
provada corn os milagres inumeráveis de seu divino fundador, corn as
relIquias dos justos, confessada nos martirios, plantada no meio do
paganismo, perseguida, rnas sernpre triunfante pelo decurso de mil e quase
oitocentos anos e que o ha de ser ate o fim dos séculos! Religião que reserva
Para os seus sectários prazeres de eterna duração!

Adrnirarn-se os progressos da indüstria e do saber, a grosseiros instintos
substituem civis costumes, leis sábias, instituiçOes polIticas. Não me
persuado que a mao dos tempos tenha podido tao cedo riscar da vossa
memória Os favores que dos senhores reis de Portugal estas regiOes
souberam merecer. Isto seria injuriar-vos, seria acusar-vos de ingratos, e a
tarito me não atrevo.

Ful testemunha e o foram todos aqueles que me ouvern da mágoa pUblica e
da viva dor que o nome de sublevacâo infundlu em vossos coracOes; nome
Infame que feriu e ofendeu a primeira vez vossos ouvidos; crime horrendo,
Cujo efeito mostram no centro daqüela praça os restos de urn perdão! Mas
deixemos esse desgraçado servir ao exemplo da futura idade, que dele se
não Iembrará sern formar a idéia da sua ingratidão, de seu oprobrio e suplIcio.

Deixemos outros longe de sua pátria, sofrendo os males que reduzern as
saudades das esposas, a lembranca dos caros filhos, dos parentes, dos que
foram seus amigos, dos seus patricios! Quantas vezes, recordando estas
rnemôrias, ensoparam corn suas lágrimas as ardentes areias da inabitável
Africa! A pátria perdida, as esposas, Os fllhos, estes penhores ternos do amor
Conjugal; os amigos, os contemporâneos, e o que mais é - a esperança de Os

tornar a ver! AN brasileiros, aqul esmoreço, daqui nao posso prosseguir
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avante quando me lembro que, sendo urn castigo em si terrIvel, ainda e
pequeno para expiar tao atroz delito!

Demos graças a piedosa soberana, que sabe perdoar e confundir o crime
corn a recompensa da vida.

Se então presenciei a vossa dor, hoje vejo o jübilo que respira em vossos
festivos rostos. Vejo o magistrado, o cidadão, o eclesiástico, o nobre militar
consagrarem sensiveis expressôes de reconhecimento ao limo. e Exmo. Sr.
Visconde deBarbacena, o salvador da pátria, que, sem faltar aos interesses
cjc real serviço, conternplou, quanto as circunstânciaso permitiram, os oficios
dahumanidade. 	 -.

Ativo, prudente, vigilante e compassivo, trabalhou em sufocar a labareda
que podia urn dia consumir todo o edifIcio da sociedade. Todos aplaudem,
todos festejam a alegria pCiblica. Ao través da escuridade das noites, brilham
as luminárias em todas as casas cobertas de ricos damascos e de finas
sedas; ornado está o santuário, em que se entoam os cânticos e Os louvores
do Onipotente: que mais ciaras experiências do amor e da sujeição que nos
unem a augusta soberana!

Brasileiros, vOs sois dOceis, sois inteligentes; homens tais obram sempre o
que e justo. As grandes revoiuçaes são acompanhadas de funestos
desastres.

Que coisa tern o homem que mais ame do que a vida? Rios de sangue
inundam os carnpos em que a guerra civil se manifesta, e sobre cadáveres
marcham as tropas tumultuosas. Depois da vida, que bens mais preciosos do
que a muiher, os flihos e as riquezas? As muiheres violadas, os flihos
despedaçados nos regaços das lacrimosas mães, roubadas as riquezas!

- Eis aqui os primeiros frutos da sedicao.
Sois virtuosos e o amor da nossa reiigião nos possui. Que devo, pois, dizer

a homens que conhecem que o born vassalo é o born cristão e que o vassalo
pérfido nao tern direito a prêmios, que esta sO verdadeira religião pode dar? A
tolerância, a libertinagem são vIcios entre nos abominados, e a mudança de
governoproduz sempre a da religiao.

Quando nao fosse a virtude, estes motivos de interesse e da piedade
constituem a riecessidade de obedecer. Também os nossos augustos
monarcas tern sido os modelos dos reis perfeitos, e os seus povos jarnais se
arrependeram de boamente o servir. A Rainha, nossa senhora, tendo-lhes
sucedido pelos direitos do sangue, sucedeu também aos direitos de ser
obedecida. Excedendo-os na clemência, qual de nos deixará de a servir por
inclinaçao e zelo? Excedendo-os na liberalidade, que recompensa devern
esperar os vassalos beneméritos?

Sim, este não é algum dos governos populares, em que tanto os soberanos,
quantos são os membros que Os compOern, são conduzidos pela força, pelo
tumulto e pelas paixOes; porque na aristocracia cessa a moderação; e a
virtude nos governos do povo degenera.

0 eloqüente Demôstenes, esse cidadão amante do bern de Atenas, expira
corn o veneno. Anibal, o vencedor de Canas, a gloria de Cartago, mendiga na
corte de urn rei os socorros que a Repüblica Ihe nega. Catão, Cássio e Bruto,
todos foram vItimas sacrificadas ao 0db, a vingança e arnbição dos seus
contemporâneos.

A POIOnia, a Itália, -povoada de RepUblicas, vos Oferecem em seus fastos o
que éu dizer não devo. Membros de uma mbnarquia (corn que gosto o digo),
mais do que de uma rainha, gozamos de uma adorada mae, que so nos
oferecea imagem da benevolência corn que afaga, a das suas virtudes e a
lembrança de seus benefIcios; mais piedosa do que severa: sábia, justa,
magnânima, generosa. Deus imortal, conservai-a para o nosso bern.

Nossos avOs reconheceram as vantagens do governo a que a providência
nos subordinou.

Imitando os exemplos dos seus maiores, foram os brasileiros os que
resgataram o Rio de Janeiro conquistado, os que, vencendo urn povo forte e
atrevido em defesa da Bahia e de Pernambuco, ganhararn perpétua vida.

E vós, briosos militares, acabais ha pouco de dar mostras de que ainda não
degenerou em vossos espiritos o antigo brio e a constância de servir ao
Principe. Certos de que o bern comurn precede o particular, ainda que este
seja sustentado na amizade ou no parentesco, vós obrastes em
conseqüência, o pai e amigo lançaria os ferros ao fliho e ao amigo criminoso.
Oh, Santa fidelidade! Oh, amor da Pátria! Tanto e certo que as virtudes de urn
povo se comunicam a sua posteridade!

Verdade e que as vossas virtudes, brasileiros, vos tern adquirido as
distincoes que se costumam dar ao merecimento. As mitras, as togas, 05
botOes, estes honrosos prêmios são conferidos aos brasileiros da mesma
sorte que aos naturals do reino.

Nenhurna dlferenca entre uns e outros; todos tern o mesmo rel, a mesma
pátria comum: todos são vassalos.

Parece-me que não devo levar mais longe o meu discurso, enumerando
todas as conseqüências da rebeldia e Os motivos que façam em todos nOs
permanecer o espirito da fidelidade e da obediência.

Possa a piedade da Rainha, nossa senhora, merecer que o futuro
Procedimento dos seus vassalos lave a negra mácuia da aleivosia e tenha
embainhada a cortadora espada da justiça.
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Amados portugueses (assim vos devo charnar), dirijam-se Os flOSSOS votos

a pedir ao céu a vida e a felicidade desta Rainha, que faz a nossa, a do
Principe, nosso senhor, no qual ja respeitamos as preciosas virtudes de sua
augusta mae, e a conservaçâo do nosso Exmo. Governador por utilidade do
Estado e nossa.

Renove-se hoje o antigo juramento de nossos maiores, prometido ao
fundador da monarquia e aos soberanos descendentes.

Sejamos testemunhas do jUbilo e do prazer que se distingue no semblarite
do povo, que Se presta a repetir o seu jurarnento. Quanto a mim, cidadão, .aq
voso pats, vosso amigo, admirador das vossas excelentes qualidades
espero que os vindouros contemplando os vossos merecimentos
reconheçam a candura e a sinceridade corn que hoje falo. Vejam eles e de
vos aprenda o mundo inteiro o amor da Pátria e o que se deve aos Pais da
Pátria." (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
o locutor - Passaremos a palavra ao Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz, que fará o discurso de
desagravo do Poder Legislativo aos Inconfidentes.

O Sr. Presidente - Autoridades que compôem esta Mesa Diretora, Srs.
Deputados, senhoras e senhores; esta reuniâo especial que a Assembléia
Legislativa hoje promove em Ouro Preto, no momento solene em que esta
cidade - patrimônio histórico da humanidade - dá inicio as comemoraçôes
dos seus 300 anos de fundaçao, significa, sobretudo, urn reencontro corn o
passado.

De fato, estamos dando cumprimento a decisão do Plenário da Assembléla,
originada de requerimento que tive a elevada honra de submeter ao exame
dos meus nobres pares, recebendo a sua aprovação unânime, corn urn
propósito tarnbém histórico: retirar da memOria do Poder Legislativo de Minas
Gerais urn agravo infringido aos conjurados mineiros, em especial ao
protomártir Joaquim JosédaSilva Xavier - o Tiradentes. Na sessão de 22 de
maio de 1792, ele e chamado de infarne, e seu ideal de liberdade é
considerado "atroz delito", nas palavras pronunciadas he 206 anos pelo então
representante do Poder Legislativo, Dr. Diogo Pereira Ribeiro de
Vasconcelos.

Naquele exato momento, via-se na praça a cabeca engaiolada de
Tiradentes, all colocada na véspera, enquanto na Casa da Câmara, bern em
frente, no atual Museu da Inconfidência, eram éntoadas loas de alegria e de
gratidao a Rainha pelo fracasso da lnconfidência Mineira.

A histOria, como ciência viva do passado, vem recuperando no presente os
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acontecimentos daquele dia, projetando sobre ele nova iuz.

A palavra autorizada de Rui Mourão, por exemplo, lernbra-nos que Diogo de
Vasconcelos fora urn aliado dos Inconfidentes e padecera a prisâo. Sua voz,
naquele dia, era a voz ditada pela mao de ferro da Coroa portuguesa, que se
abatia impiacável sobre Os derrotados. Era a capituiação, rnas jamais seria
uma voz de traiçao.

A história mostra hoje que a lernbranca do herôi Tiradentes dá nome a
prOpria praca, e seu gesto de rebeidia tornou-se slrnbolo da liberdade
nacional, sendo sua vida consagrada no altar da Naçâo, como seu patrono
cIvico. 

o desagravo - e justo dize-lo - tarn bern percorreu o sangue vivo da própria
herança de Diogo de Vasconcelos, quando seu fllho se projetou nas páginas
de nossa história como consolidador do lmpério do Brash, afirrnando o projeto
nacional independente corn sua notável vocação de estadista: seu nome,
Bernardo de Vasconcelos, honra e engrandece a histOria polItica e
parlarnentar de Minas e do Pals.

o sentirnento pátrio amplia-se na saga familiar que Bernardo transrnite ao
seu fliho: em 1892, centenário da morte de Thradentes, é lançada a pedra
fundamental do monumento ao herôi da Inconfidéncia. 0 orador tern o mesmo
nome do avô - Diogo de Vasconcelos. E, na mesrna praça, corn voz plena de
emoçâo, ele exalta Joaquirn José e seus companheiros, corn o cristalino
sentimento de respeito e de gratidao aos co-fundadores da nacionalidade
brasileira.

Ternos, dessa forma, na sucessão familiar do veiho Diogo de Vasconcelos,
que nascera na cidade do Porto, o fliho Bernardo e o neto Diogo, que
assinaram páginas rnernoráveis na formacão e na construçao do sentimento
Civico nacional, exempios que seguem no humanismo de Décio e SyIvio
Vasconcelos, bisnetos do Vereador de Vila Rica. Nesse pIano, pois, é corno
se escreve a conta longa da histôria, que soma suas partes para afirmar sua
verdade üitima.

Resta agora, no piano institucional, ao Poder Legislativo rnineiro, em
desagravo a Tiradentes, restituir a ele o que Ihe e devido. Varnos voltar no
tempo e relembrar a cena do dia 22 de rnaio de 1792: a cabeca de Tiradentes
está exposta na praça. E, entâo, ouve-se urna voz dizendo:

• . ."Deixernos esse desgracado servir de exemplo para a futura idade, que
dele nâo se lembrará sem formar a idéia da sua ingratidão e de seu supllcio.".

Vamos, pois, na mente e no coração de todos os presentes, substituir essas
duras palavras pela fala consagrada pela história:

"...Que esse rnártir e herói sirva de exemplo para as geraçôes futuras, que 0

L
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recordarão corn sublime gratidâo, respeitando e honrando 0 seu supremo
sacrificio".

Unirnos, neste instante, dois momentos da história: é o reencontro corn o
tempo de dois séculos passados, como e o reencontro corn os três séculos
que forjaram, nessas montanhas de Minas, o berco e o centro cIvico da
Naçao brasileira.

E na justiça dessa memOria que apaga a palavra maldita para bendizer o
herói, devemos exaltar o pensamento que deu origern ao requerirnento que
apresentamos a Assembléla Legislativa,.Iernbrando que teve origern e
inspiracão em pesquisa histórica tonduida pela Associaçao Mineirade
Imprensa, presidida pela seriedade, honradez e competência do jornalista
Djalma Alves de Azevedo.

Os tempos se unem, hoje, na história da Assembléia de Minas, na
construçao de uma história nova, tal como aconteceu na saga familiar de
Diogo de Vasconcelos.

A força que estrangulou a voz Iibertária de Tiradentes, o acoite que
esquartejou o seu corpo, tudo prova que a força de urn ideal - quando nobre
e superior - supera a barreira do tempo e acende -achama viva da
eternidade.

E essa chama viva que nos une hoje: a chama eterna do tempo que passou
e do que virá. E que Tiradentes seja sempre para nos, brasileiros, simbolo e
exemplo desse pensamento precursor dos grandes ideals, que jamais
poderâo ser apagados da histOria por fogueiras ou gullhotinas, pois e o
próprio pensamento de Deus que anima, inspira e dá força a liberdade que
deve reger a vida dos homens e o destino dos povos. Muito obrigado.(-
Palmas.)

Descerramento de Placa Comemorativa
O locutor - Neste instante, convidamos o Presidente Romeu Queiroz para

descerramento da placa comemorativa deste ato cIvico, juntamente corn os
demais componentes da Mesa. A placa contém os seguintes dizeres: "A 22
de malo de 1998, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por
ocasiâo das comemoraçöes dos 300 anos de Ouro Preto, realizou neste
recinto ato cIvicode reparação dirigido aos Inconfidentes e, em particular, a
Tiradentes, pela sessãosolene em que, a 22 de maio de 1792, o Senado da
Câmara de .Vila Rica manifestou a Rainha de Portugal gratidâo e regozijo peló
fracasso da lnconfidência Mineira. Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais". Subscrevem todos os Deputados da I 30a Legislatura.

- 0 Sr. Presidente descerra placa comernorativa. (- Palmas.)
O locutor- ApOs oencerramento dos trabalhos, convidamos os presentes a
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se dirigirem ao Panteão dos Inconfidentes, onde será prestada homenagem
ao patrono civico da Naçäo brasileira, Tiradentes, e aos Inconfidentes
Mineiros, corn a e execução do Hino da lnconfidência e colocaçao de coroa
de fibres, pelo Presidente da Assembléia de Minas, Deputado Romeu
Queiroz. Em seguida, procederemos a abertura da exposicâo fotográfica Ouro
Preto Imperial Cidade - 1823 - 1889, a qual mostra aspectos de Ouro Preto
como Capital administrativa, poiltica e cultural de Minas, na Sala Manoel da
Costa Atalde, anexa ao museu. As recepcionistas farão o encaminhamento
do püblicoaos locals dos eventos. Corn a palavra, o Sr. Presidente, Romeu
Queiroz. 	 -

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - Esta Presidência registra, nesta oportunidade, o pesar

pelo falecimento da Sra. Ruth Brandão Azeredo, mae do Governador do
Estado de Minas Gerais. Queremos levar nossos cumprimentos e nossos
sentimentos nâo so ao Sr. Governador, mas a todos os seus familiares.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos a Diretoria

do Museu da lnconfidência, a Cãmara Municipal e a Prefeitura Municipal de
Ouro Preto, pela colaboraçao, e as autoridades e demais convidados, pela
honrosa presença, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra Os
trabalhos, convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-
feira, dia 25, as 20 horas, nos termos do edital de convocacão.

ATA DA 87a REUNIAO ESPECIAL, EM 25/5/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designacão de comissão -
Composicao da Mesa - Destinação da reuniâo - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho - Palavras do Sr. Salim Mattar -
Apresentacao da Orquestra de Câmara Collegiurn Musicum de Minas Gerais -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rorneu Queiroz - Maria Olivia - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Antôlø Andrade - Djalrna Diniz - Gil Pereira - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Militâo - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Pericles Ferreira - Sebastiâo Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Wanderley Avila.
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Abertura

0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20h1 1 mm, declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura I
da ata da reuniâo anterior.

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata da

reunião anterior, que e aprovada sem restriçôes.
•	 Designaçao de Comissão
:0. Sr. Presidente - A Presidéncia designa Os Deputados Sebastião Navarro

Vieira, Antonio Andrade e Jorge Eduardo de Oliveira para, em comissâo,
conduzirem ao Plenário o hornenageado, as autoridades e os dernais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Corn posiçâo da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidênc,a convida a tomar assento a mesa os

Exmos. Srs. Silvio Mitre, Secretário da Habitação, representando o
Governador do Estado; Salim Mattar, Presidente da Localiza Rent a Car S.A.;
Flávio Resende, Eugênio Mattar e Antonio Cláudio Resende, Vice-
Presidentes da Localiza Rent a Car S.A., e o Maj. Fernando Antonio Correa
de AraCijo, representando o Comandante da 4' Região Militar e 41 Divisão do
Exército.

Destinaçao da Reuniâo
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Localiza Rent a

Car S.A. pelo seu 251 aniversário de fundaçao.
Execuçao do Hino Nacional

- Procede-se a execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho

o Sr. Presidente - A Presidéncia passa a palavra ao Deputado Alberto Pinto
Coelho, autor do requerimento que suscitou esta homenagern. Corn a
palavra, a ilustre Deputado Alberto Pinto Coelho.

o Deputado Alberto Pinto Coelho - Exmo. Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr. Silvio
Mitre, Secretário de Estado da Habitaçao, representando o Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Dr. Salim Mattar, Presidente da Localiza Rent a
Car; Srs. Flávio Resende, Eugenio Mattar e AntOnio Cláudio Resende, Vice-
Presidentes da Localiza Rent a Car; Maj. Fernando AntOnio Correa de Araüjo,
representante do Comandante da 4 a Regiâo Militar e da 4a Divisão de
Exército; meus pares, minhas senhoras e meus senhores; o 25° aniversário,
de fundaçao da Localiza Rent a Car - que auspiciosarnente celebramos este
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mês, constituindo grato motivo para a reunião de hoje - leva-nos a refletir
sobre a relevância e a abrangência que vem assumindo essa atualIssima
modalidade de prestacâo de servicos, representada pela locaçao de velculos
de passageiros.

A idéia de se locarem carros para pessoas fisicas, por prazo determinado,
nasceu, como se sabe, nos EUA, pals realmente admirável, onde o aspecto
prático e racional das atividades humanas élevado em séria consideração. E
nenhum tipo de prestacão, convenhamos, meihor atende a tais requisitos que
o "rent a car", usando a expressão inglesa sacramentada em todo o mundo.

t1umá e5àca em' qáe a procura da efibiência' e imperativo da chamada
aldeia global, a redução do tempo despendido corn a lóäomoção assume
capital importãncia. E nesses mesmos tempos em que o turismo, a "indüstria
sem chaminés", responde por atividade de formidáveis dimensOes, facilitar ao
máximo as condiçOes da viagem de lazer e fator adicional de competitividade.
Em arnbos as casos, a locaçao do autornOvel representa inegável
comodidade para o viajante, donde a unânime aceitacão do servico e a
sempre maior demanda que ocorre no setor. E por essa razão que,
atualmente, estima-se em 60 mil o nümero de empresas do ramo nos cinco
continentes.

Tomemos como exemplo aquele empresário que se desloca de uma cidade
a outra - dentro do pals ou fora dele - e faz uso do velculo locado. Ao
desembarcar no aeroporto de destino, dirige-se ao balcão "rent a car",
estrategicamente localizado a poucos metros do terminal de desembarque, all
contrata o servico mediante a simples apresentação de sua carteira de
motorista e do respectivo cartão de crédito - ha muito o "dinheiro de plástico"
substituiu com vantagens a moeda sonante - e recebe as chaves do
automóvel que ira utilizar. Essa entrega, importante notá-lo, tern a ampará-la
COndicaes operacionais que atendem a segurança e ao interesse do cliente: é
o Seguro contra todo tipo de risco pertinente; são as tarifas preferenciais para
Os frequéntes usuários; são as franquias disciplinando a locacão em regime
de m(ituo interesse; SO Os convenios corn linhas aéreas e hotels, estendendo
a essas areas a prestação de serviços original. Existe, portanto, por trás do
ato de posse do velculo pelo locatário, toda uma estrutura que se ramifica e
se move para assegurar-Ihe perfeito e completo atendimento.

Em termos econOmicos, a locação de velculos constitul a ápice de uma
cadeia produtiva, que se inicia corn o fabricante de automOveis, segue adiante
corn as distribuidoras e transportadoras, envolve a transporte aéreo,
ferroviárjo ou rodoviário que as passageiros utilizarn, a rede hoteleira, as
companhias de seguros, as distribuidoras de combustive[, enfim, 6 urn
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extenso desdobramento de açôes geradoras de empregos e receitas.
Foi nesse cenãrio estimulante e, a época, Para nós quase inédito, que

ingressou urn pequeno grupo de mineiros empreendedores e idealistas, ao
promover a fundaçao da Localiza Rent a Car. Começando corn modesta frota
composta de seis velculos usados, adquiridos por rneio de financiamento, os
nossos jovens empresários - capitaneados por esse auténtico Ilder, que e
Salim Mattar - arregaçaram as mangas e partiram em conquista do mercado.
De Ia Para cá, como veremos a seguir, construiram, pedra por pedra, o
verdadeiro monumento empresarial, que é a nossa homenageada.
t'Apequena loja pioneira, corn sede no centro de Belo Horizonte; seguiu-se,

seis anos depois, a abertura da primeira filial na cidade de Vitória, capital do
vizinho Estado do Espirito Santo. Logo apos, vierarn as sucursais do Rio de
Janeiro, Salvador, São Luiz e Fortaleza.

A.potItica de major concentraçâo na Regiao Nordeste deu bons frutos, e, já
em 1981, a nossa Localiza ostentava o titulo de lider do mercado brasileiro.

No ano de 1984, atenta as diversfflcaçoes operacionais que surgiam, a
empresa passou a atuar também em regime de "franchising", ao licenciar as
seis primeiras organizaçães franqueadas. E em 1992, em nova etapa de
crescimento, estendeu suas atividades além-fronteiras, estabelecerido-se na
Argentina, no Urugual e no Paragual.

Nos dias que correm, nossa homenageada é a primeira no "ranking" das
locadoras de velculos na America do Sul, fazendo-se presente na Bolivia, no
Chile, na Colombia, no Equador, no Paraguai, no Peru e no Uruguai, sem
mencionar as operaçOes em Aruba e no Mexico. Ao todo, nos diversos
palses, conta 442 agéncias em funcionamerito, sendo 270 em cidades
brasileiras e 135 em aeroportos nacionais e internacionais.

Em termos de equipamento, os seis veiculos iniciais multipticaram-se: a
frota atual se compOe de 24 mil veIculos de 17 diferentes modelos. Na
qualidade de proprietária da major frota particular do Brash, tern carros
fabricados em nosso Pals pela Fiat, pela Volkswagen e pela General Motors.
Como o equipamento e renovado anualmente, a organizaçao houve por bern
implantar, em 1991, o setor de venda de carros seminovos, que comercializa,
em media, 10 mu automOveis por ano, por meio de 15 lojas em 14 capitals
brasileiras.

Os quase 2 mil funcionários de nossa homenageada contribuem Para que
sua receita anual se situe por volta de R$300.000.000,00 e Para que tenha ela
sido, no ano passado, classificada como a treôentésima décima empresa
brasileira entre as 500 malores, bern como a 29a organizaçâo empresarial de
Minas Gerais.
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Atinhada corn a globalização da economia e no intuito de extrair dela 0

methor proveito Para nosso Pals, a Localiza associou-se, em 1997, a
prestigiosa organizacão financeira americana DLJ Merchant Banking. A
associacãO resultou no aporte, por parte do Banco americano, de
R$51.000.000,00 correspondentes a 33,33% das acOes do capital social, e
constituiu a segunda major operaçâo, feita no Brasil, de "private equity
placement", ou seja, admissão de sócio capitalista minoritário.

Fatar na nossa homenageada e não destacar o nome de Salim Mattar seria
corneter ornissãoimperdoável. Sem desmerecer seus bravos companheiros
qUè, desde a primeia hora,estiveram a seu lado no trabaiho de construcão,
peimos vênia Para fazer referenda ao Presidente da empresa, por bern
conhecer e admirar as credenciais desse mineiro que faz.

Administrador de empresas graduado pela Fundaçâo Universidade Mineira
de Educação e Cultura no ano de 1975, especializou-se em "marketing", ramo
que o atrala e em que veio a ser autêntico luminar. Dedicando sua vida a obra
da Localiza, pode-se hoje orguihar do resultado da empreitada. E mais ainda,
demoristrando ser urn Ilder nato e bern compreendendo o papel social da
empresa no mundo rnoderno, e conseiheiro e fundador do lnstituto Liberal de
Minas Gerais. E essa uma entidade politico-partidária, organizada Para
divulgaçao daquelas doutrinas que defendem a sociedade estruturada
Segundo princIpios de livre iniciativa, da propriedade privada, do lucro legItimo
e da responsabilidade individual. Em outras palavras, Salim coloca a
disposiçao da comunidade, através do Instituto, sua experiência bern
Suced Ida de empresário consciente e responsável.

A Assembléia Legislativa, ao prestar esta homenagem a Localiza Rent a
Car, vem distinguir uma empresa do Estado, obra de empresárioS mineiros,
que extrapolou nossas fronteiras Para se firmar, no Pals e no exterior, como
empreendimento modelar em seu ramo. Receba eta, portanto, por seus
Diretores e funcionários aqui presentes, a mensagem de sincero
reconhecimento desta que é a Casa do rovo de Minas Gerais. Muito
obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Salim Mattar
O Deputado Romeu Queiroz - Corn a palavra, o Exmo. Sr. Salim Mattar,

Presidente da Localiza Rent a Car S.A.
O Sr. Salim Mattar - Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Exmo. Sr.

Deputado Rorneu Queiroz, meus caros socios, cotaboradores da Localiza,
meus senhores e minhas senhoras, hoje e dia de festa, dia de muita ategria
Para todos nos, da famltia Localiza. Inicialmente, quero agradecer aos meus
Pares Eugenio, Flávio e AntOnio Cláudio, acioriistas da Localiza, que me
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permitiram tamanha honra de poder, em norne deles, falar para vocés e
receber esta hornenagem, essas maravilhosas palavras de Alberto Pinto
Coelho, que eu, irnediatamente, repasso e divido corn todos Os meus sOcios e
corn todos Os meus colaboradores que ainda hoje permanecem na Localiza
ou que pela Locatiza em algum periodo passaram.

Hoje é dia de festa porque a Localiza, sirn, neste momento, corn tamanha
hornenagem, sente-se mais do que prestigiada, sente-se mais do que
hornenageada. A Localiza se sente lisonjeada, ate. Hoje é dia de festa num
paisemque houve, nosjJtimos 25 anos,tanta turbulência na. polltica,no
passado e na economia no passado no presente turtuIência essa que fez
corn que, de acordo corn Os indices doIBGE, mcerca de 92% dasempresas
brasileiras tenham mortalidade antes de completar 0 segundo ano de
existéncia e que, das 8% restantes, somente 2% cheguem ao décimo ano.

Hoje é dia de festa porque, num periodo de inflaçao turbulenta, como
aconteceu na década de 80, num pals deconfiscos, nurn pals onde, muitas
vezes, as medidas tomadas sacrificaram todos nos da economia de Iivre
mercado, nos sobrevivemos. E nos reconhecemos que chegamos aos 25
anos porque de alguma forma ousarnos, fomos fortes, fomos determinados,
tinhamos sonhos e realizamos esses sonhos. Sonhos esses não aperias dos
acionistas, mas sonhos de todos aqueles colaboradores que, de alguma
forma, ao longo dos anos, tern estado na Localiza e tern sonhado em se
realizar e em crescer profissionalmente.

Hoje e dia de festa porque 25 anos se passaram, e essa companhia tern
conseguido, corn sua competência, corn a competência de seus
colaboradores, corn o apoio de seus clientes, corn o apoio da cornunidade
onde ela está inserida, ser urna empresa vencedora, e seus tentáculos já não
estão apenas em Belo Horizonte, ja não estão apenas em Minas Gerais. Seus
tentãculos estão em dez outros paises, atualmente.

Daquela pequena empresa da Av. Alvares Cabral, 414, da qual rnuitos de
vocês se recordam, hoje ha, uma empresa de 2 mil funcionários, uma
ernpresa que tern 4 mil dependentes diretos, uma empresa que tern uma
vasta rede de fornecedores ligados diretamente a eta.

A nossa responsabjljdade aurnentou, a nossa responsabilidade tern
aumentado, porque, de alguma forma, a Localiza está preocupada ern estar
inserida ,no contexto da comunidade a qual ela pertence. A Localiza está
preocupada em ser bern recebida na cornunidade de Belo Horizonte, na
comunidade de Minas Gerais A malor prova dessa pretensão da Localiza se
assirn podemos dizer, e que ela tern sido cuidadosa, ao longo dos anos, em
estar sernpre presente na vida da comunidade, quer adotando praças e
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jardins, quer apoiando pecas culturais ou qualquer outro tipo de atividade e
apolo a instituiçães de caridade. Mas, mais do que isso, acreditamos que a
major colaboracão que a nossa empresa pode dar a comunidade, como
resposta, como agradecimento a essa comunidade, seria 0 absotuto
comportamento ético exemplar de nossa organização. Assim, as açôes da
Locatiza são pautadas por sólidos vat ores éticos. Em 1990 eta colocou seus
padrães éticos em urn livro verde de valores. Esses padrôes éticos são
estabelecidos por todos os cotaboradores que estão presentes na Localiza. E
a Localiza procura ser uma empresa exemplar, porque eta acredita no , Iivre
mercado mas acredita ainda que so existe espaco para as empresas que no
futuró sejàm éticas. E a Localiza corneçou a sua caminhada para o futuro.
Vinte e cinco anos e apenas o inicio de urna trajetória, trajetória de alguma
coisa que nao vai parar, trajetória de alguma coisa que vai continuar
frutfficando, que vai continuar reatizando pessoas, que vai continuar
permitindo que pessoas all possam se realizar. Ao longo desses 25 anos,
ternos aprendido muito; temos aprendido rnuito corn os nossos consumidores;
temos aprendido muito corn os nossos cotaboradores; temos aprendido muito
ate corn os nossos concorrentes. Nurn pals de economia estável, corno
atuatmente nos encontramos, onde as empresas encontrarn-se diante de uma
reduçao de margem, compreendemos que o mercado deseja cada vez melhor
serviço e cada vez menor preco. E temos que estar preparados para competir
nao apenas corn empresas nacionais, mas corn eventuais multinacionais que
estão ou que venham a estar neste pals. Mas a Locatiza está preparada, a
Localiza possui talentos, a Localiza possui gente maravilhosa, alguns detes
aqui presentes; a Localiza possul 2 mil tatentosos colaboradores, esses, sim,
talvez, devam ser - Antonio Cláudio, Eugenio Flávio - Os principals
merecedores dessa justa hornenagern. Essas, sim, são as pessoas que tern,
ao longo dos anos, construldo e formado essa empresa. A mim tern cabido
nao apenas o papel de ser o porta-voz dessa organizacão, mas, muito mais
do que isso, de estar sernpre junto aos meus sOcios, aos meus
cotaboradores, determinando as linhas traçadas para os mais etevados
padrOes éticos por que uma organizacão possa se pautar.

Em 1998 a Localiza chega aos 25 anos: Reconhecernos que essa trajetória
fol muito difIcil, foi muito árdua, mas valeu a pena. De 6 Fuscas para 2 mu
cotaboradores, 4 mil dependentes. Isso é grattficante. E gratificante saber que
essa organizaçâo nâo nos pertence mais, pertence a toda a comunidade,
Pertence aos colaboradores que all estão, pertence a todos aqueles que a
privilegiam em busca de seus servicos. Hoje é dia de agradecimento.
Obrigado, Rorneu, obrigado Alberto Pinto Coelho, obrigado, colaboradores da
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Locakza, obrigado, clientes, obrigado a todos voces presentes. A Localiza tern
consciencia de que ela está onde está hoje não apenas pelo nosso esforço,
mas pelo esforco de toda urns comunidade, principalmente de Belo Horizonte,
principairnente de Minas Gerais, que soube acoiher a Localiza, que soube
apoiá-la e prestigiá-la para que fosse impulsionada a se transformar, nurn
primeiro momento, numa empresa de porte nacional e, num Segundo
momento, numa empresa de porte multinacionai. Obrigado Belo Horizonte.
Obrigado, Minas Gerais. E a todos voces aqui presentes, ja que hoje e dia de
festa, não dia de discurso, mais uma vez, meu muito obrigado.
Apresentaçâo da Orquestra de Câmara QolegiumMusicum, de Minas Gerais
o Sr. Présidente - Neste momento, passaremos a apresentação da

Orquestra de Câmara Colegium Musicum de Minas Gerais.
- Assiste.-se a apresentação da Orquestra de Câmara Colegium Musicurn

de Minas Gerais.
Entrega de Placa

o Sr. Presidente - Esta Presidéncia tern a honra de entregar ao Sr. Salim
Mattar placa comemorativa corn osseguintes dizeres. (- Lê:)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a
Localiza Rent a Car S.A. no transcurso do seu 25 11 aniversário, enaltecendo a
trajetOria de uma idéia criadora que se transformou conjugando o trabalho e o
talento, a qualidade e a eficiência dos serviços em iniciativa empresarial, que
transcendeu as fronteiras de Minas Gerais e do Brasil, percorrendo, corn
êxito, os caminhos que conduzem ao temtOrio do futuro. Belo Horizonte, 25
de maio de 1998.".

- 0 Presidente faz a entrega da placa ao homenageado. (- Palmas.)
o Sr. Salim Mattar - Recebo esta homenagern e a divido, por direito e por

justiça, corn Flávio, Eugênio, Antonio Cláudio e todos os nossos
colaboradores aqui presentes. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - Autoridades que compOem a Mesa Diretora, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, nas duas ültimas décadas, o mundo
experimentou rápidas e profundas transformaçaes. A queda do muro de
Berlim foi o simbolo de uma nova era marcada pelo descrédito das
promessas utópicas do socialismo e pelo fortalecimento dos valores da livre
iniciativa, tais como a criatividacle, o talento, o esforço pessoal e a capacidade
de sobreviver num ambiente altamente competitivo.

No Brasil, reconquistamos a plenitude democrática e iniciamos o árduo
aprendizado dos caminhos da modernidade.

Hoje a globalizaçao e uma realidade irreversivel. Satélites e computadores
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fazern corn que as fronteiras nacionais sejam relativizadas, tornando-se, cada
vez mais, meras convençOes. 0 planeta transforma-se num imenso mercado
que desconhece barreiras.

Nesse contexto, é forçoso que as práticas e os conceitos sejam revistos. 0
mornento é crucial para a grande maioria das nacOes do globo. Aquelas que
souberem interpretar os sinais dos tempos e se adequar a eles estarão
preparando urn futuro de crescimento e estabilidade. As que fracassarem
nessa tarefa estarão condenadas a passar o próximo século na periferia da
história, assoladas pela rniséra e pelas convulsOes sociais 	 -

Não e pouco ó que ó Brasil tern de fazer. Acostumados ha décadas
dirigisrno eao paternalismo èstatais, precisamos operar, urgentemente, urns
profunda mudança na cultura politics e econOmica do Pals. Precisamos de
urns reforma do Estado que dé a ele as dimensOes e as funçOes que lhe são
próprias. So assim, açOes no âmbito da educação, da saUde, da seguranca e
da geraçao de empregos poderão saldar nossa divida social.

Necessitamos de uma verdadeira revolução da mentalidade empresarial
brasileira. Preservados que fomos da concorrência internacional por anos a
fib graças a urn modelo econômico fechado e protecionista, temos de estar
preparados pars competir no mercado global.

Temos a necessidade urgente de repensar as relaçaes entre capital e
trabalho, atentos as imposiçOes da ordem globalizada e da competição
rnundial.

Diante de tantos e tamanhos desafios, são preciosos os exemplos daqueles
que souberam antecipar-se a sua época, embrenhando-se por territôrios
Inexplorados e criando caminhos onde todos sO viam abismos. Esses
bandeirantes da atualidade desbravaram espacos corn a ousadia de quem
nao teme o novo e possui a sublime vocação de profeta do futuro.

Minas sente orgulho de ter sido o berco de iniciativas desse porte. Ha 25
anos, nascia em Belo Horizonte a Localiza. A frente do empreendimento,
J Untarnente corn trés sócios, urn jovem de 22 anos que confiava em seu
talento e em sua imensa capacidade de trabalho. Da aspereza dos primeiros
tempos ate hoje, a empresa cresceu e consolidou-se como a major em seu
rarno na America do Sul.

Eis o exemplo claro do poder da livre iniciativa conduzida pela competência,
temperada corn a dose certa de ousadia e levada a frente corn urna
determinacao que não conhece obstáculos intransponiveis.

Minas reverencia hoje o talento e a coragem de Salim Mattar e dos
PlOnetros da Localiza. Presta também sua hornenagem sos quadros da
organi0 que são os grandeS responsáveis pelo sucesso crescente que
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ela vem conquistando.

Que a clarividência desses bandeirantes possa fazer escola! Que cada vez
mais os mineiros se entreguem, sem medo, as exigências dos tempos que
estão por vir, reafirmando, no contéxto nacional, a tradiçao de liderança deste
Estado. Parabéns a direção da Localiza e parabéns a todos os seus:
servidores.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocaçao, a Presidência

manifesta seus agradecimentos as autqr(dadeseaos demais convidados pela
hpnrosa presenç ;e,eflcerra a reuniao; convocando. .QS Deputados para a
extraordiriária. de amanhã, dia 26, as 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária, da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente e a publicada
na edição de 26/5/98.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 68a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e urn de maio de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das Cornissôes os Deputados Dimas
Rodrigues, AlIton Vilela e Arnaldo Penna, membros da supracitada Comissão.
Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que
proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, (ida 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 836 e 947/96, 1.122, 1.138, 1.162, 1.239, 1.337 a
1.339, 1.439, 1.455, 1.456, 1.468, 1.469, 1.474, 1.481 a 1.483, 1.486 a 1.489
e 1.523/97; e ao Deputado AIlton Vilela, Os Projetos de Lei n°s 1.538, 1.573 a
1.575, 1.580, 1.586 a 1.589 e 1.591/97, 1.598 a 1.600, 1.602 a 1.607, 1.611,
1.612, 1.616, 1.620 e 1.627/98. Encerrada a l a Parte dos trabalhos, passa-se
A 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre'
proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votaçâo, são aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei.
n°s 1.122, 1.239 e 1.469/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-se a
discussão e a votação de matérias de deliberaçao conclusiva das cornissöes.
Submetidos a discussão e votaçäo, são aprovados os Pareceres de Redaçao -
Final dos Projetos de Lei n°s 836 e 947/96, 1138, 1.162, 1.337 a 1.339,
1.439, 1.455, 1.456, 1.468, 1.474, 1.481 a 1.483, 1.486 a 1.489 e 1.523/97
(relator: Deputado Arnaldo Penna); 1.538, 1.573 a 1.575, 1.580, 1.586 a 1.589
e 1.591/97, 1.598 a 1.600, 1.602 a 1.607, 1.611, 1.612, 1.616 e 1.620/98
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(relator: Deputado AIlton Vilela). Para que possa ser apreciado o parecer
sobre 0 Projeto de Lei n° 1.627/98, de sua autoria, o Deputado Dimas
Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Arnaldo Penna. Submetido a
discussão e votacão, é aprovado o Parecer de Redaçao Final do Projeto de
Lei n° 1.627/98 (relator: Deputado Aliton Vilela). 0 Deputado Arnaldo Penna
retorna a Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala des Corn issôes, 28 de maio de 1998.:-,-
'Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penña -AIlton Vilela.

TRAM (TAçAO DE PRoposlçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.678/98

Corn issão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado José Militão, o projeto de lei em epIgrafe visa a
declarar de utilidade pOblica a Associação Comunitária Ipanemense Alzira
Rodrigues Magalhâes - ASCOPA -, corn sede no MunicIplo de Ipanema.

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

Fundamentação
A referida Associaçâo é uma sociedade civil corn personalidade jurIdica.

Seu objetivo primordial é prornover a uniâo de seus associados, fomentando
o espirito comunitário para incrementar o desenvolvimento do municIpio. Visa,
também, a estimular a defesa de seus direitos e interesses que resultem no
bern cornurn. Realiza, ainda, atividades de natureza educativa, sociocultural e
de assisténcia social, para atender as necessidades da comunidade e
estimular a ação comunitária.

Tais iniciativas a fazem merecedora do tItulo declaratório de utilidade
pUblica.

Conclusão
Pelas razães expostas, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n°

1.678/98 corn a Emenda n o 1, da Comissâo de Constituição e Justiça.
Sala das Corn issöes, 28 de maio de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.689/98
Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Rèmôlo Aloise, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pUblica o Asilo Aisà Rodrigues Siqueira - Casa da Vovó
Divina, corn sede no Municipio de Ibiraci.

Após ter sido publicada, foi a proposição encaminhada a Comissão de
Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidadena forma proposta. 	 -
çabe agora a eta CoMiSS50r deliberar conclusivamente. sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.
Fundamentaçao

0 objetivo primordial da entidade e abrigar os idosos carentes da
comunidade de lbiraci e lhes prestar serviços ambulatoriais. Dessa forma,
realiza importante trabalho de assistência social.

E justa, portanto, a outorga do titulo declaratório de utilidade püblica ao
Asilo Aisa Rodrigues Siqueira - Casa da Vovó Divina.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.689/98

na forma proposta.
Sala das Corn issOes, 28 de malo de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 - DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 1016198
Presidência do Deputado Aliton Vilela

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

- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - AIlton Vilela - Marco Regis - Olinto Godinho - Pericles

Ferreira - Raul Lima Neto Sebastião Helvéclo - TarcIsio Henriques.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Aliton Vilela) - As 20hl5min, a lista de
comparecimento nâo registra a existência de nümero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca OS
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 2, as 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edicão anterior.).

ATA DA l a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N°

13.619
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de maio de

mil novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissôes Os
Deputados Ambrósio Pinto, Kemil Kumaira (substituindo este ao Deputado
Jose Maria Barros, por indicaçao da Lideranca do PSDB) e Sebastiâo
Navarro Vieira, membros da Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente Deputado AmbrOsio Pinto, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Kemil Kuniaira que proceda a leitura da ata da reunião anterior. 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira requer a dispensa da leitura da ata, 0 que
e aprovado pela Comissâo. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciçao do parecer do relator, Deputado Sebastião Navarro
Vieira, que procede a sua leitura, concluindo pela manutenção do veto.
Colocado em discussão e votação, e aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabaihos para que se lavre
a ata. Reaberta a.reuniâo, 0 Presidente solicita ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira que leja a ata. 0 Deputado Kemil Kumaira requer dispensa da
leltura, 0 que 6 aprovado pela Comissâo. Nada mais havendo a ser tratado, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabaihos.
Sala das Corn issôes, 26 de malo de 1998.
Ambrósio Pinto, Presiderite - Sebastião Navarro Vieira - Kemil Kumaira.

AlA DA I 19a REUNIAO EXTRAQRDINARIP, DA COMISSAO DE
FISCALIzAçA0 FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As quinze horas do dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e
oito, renem-se na Sala das Comissães Os Deputados Kemil Kumaira, Mauri
Torres, Sebastião Navarro Vieira, José Braga e Adelmo Carneiro Leão
(substituindo este ao DeputadoDurval Angelo, por indicação da Liderança do
PT),, rneinbr,os da.Comissâo supracitda. Havendo nmero regimental, o
Presidente,. Deputado Kemil Kumaira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Mauri Torres que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente distribui, no 10 turno, aos relatores indicados, os Projetos de Lei
n

o
s 1.551/97 (Deputado Sebastiäo Navarro Vieira), 1.594/98 (Deputado Mauri

• Torres) e 1.598/98 (Deputado Durval Angelo). Devido a ausência do
Deputado Sebastião Helvécio, relator do Projeto de Lei n o 1.203/97, 0
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Passa-se 6 1 a Ease da Ordern do Dia. A Presidência informa que continua em
discussâo o parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto
de Lei no 1.609/98. Anunciada a votaçâo, o relator, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, apresenta requerimento em que solicita seja adiada a
discussão do parecer. Submetido a votaçao, é o requerirnento aprovado.
Após, o . Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei no
1.203/97, emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Quanto ao Projeto
de Lei no 1.320/97, o relator, Deputado José Braga, emite parecer, mediante 0
qual conclul pela aprovaçao do projeto corn as Emendas n o

s 1, da Cornissão
de Constituiçao e Justiça, e 2, da Comissão de Administraçao Püblica. Na
fase de discussâo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita vista da
matéria, e o seu pedido é deferido pelo Presidente. Sobre o Projeto de Lei no
1.631/98, o relator, Deputado Mauri Torres, emite parecer, mediante o qual
conclui.pela aprovaçao do projeto corn as Emendas n o

s 1 e 2, que apresenta.
Após, o Deputado Mauri Torres emite parecer sobre o Projeto de Lei no
1.651/97, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto. Submetidos a
discussâoe votaçao, cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanirnidade. . Passa-se a 2 a Ease da Ordem do Dia. São submetidos a
votação ,os Requerimentos n o

s 2.594/98, do Deputado Carlos Pimenta, e
2.603/98, do Deputado Anderson Adauto. Colocadas em votação, cada uma
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por sua vez, são as proposicães aprovadas. Passa-se a 3 8 Fase da Ordem do
Dia. Corn a palavra, 0 Deputado Anderson Adauto apresenta requerimento
em que solicita sejam convidados representantes da OAB-MG, do

I SINDIFISCO e da Secretaria de Estado da Eazenda para discutirem o Projeto
de Lei no 1.631/98. A seguir, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta
requerimento em que solicita seja convidado a Dr. .Marcelo Leonardo,
Presidente da OAB-MG, para prestar esclarecimentos corn o fim de subsidiar
a apreciacão do Projeto de Lei n o 1.609/98. Colocados em discussão e
.votaco, são os . requerimentos .aprovadqs. 1 Cumprida .a finalidade da reunião,
o Presidente agradece a presencados parlamentares, convoca; os . membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissaes, 28 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - José

Militão - José Henrique - Miguel Martini.
ATA DA 11 l a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As nove horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Durval
Angelo, Anderson Adauto, Alberto Pinto Coelho e Ajalmar Silva (substituindo
as dois ültimos aos Deputados Miguel Martini e Roberto Amaral, por indicacão
das Lideranças do Bloco Social Progressista e do PSDB, respectivamente),
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, Deputado
Miguel Martini, o Deputado Sebastião Navarro Vieira assume a Presidência e,
havendo nUmero regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Após sua
leitura, o Deputado Durval Angelo faz usa da palavra para discuti-la. Por
Solicitaçao desse Deputado, a Presidente determina seja feita a retificação da
ata, incluindo-se nela a convocação de reuniães extraordinárias, nos termos
de edital publicado no "Minas Gerais" de 24/12/97, nos dias 28/12197,
29/12/97 e 30/12/97, as 9h3Ornin, as 1Oh3Omin, as 11h30min, as 1030min,
As 18h30min e as 20h3Omin. Em seguida, informa que a reunião se destina a
apreciar 0. Parecer para 0 20 Turno do Projeto de Lei no 1.425/97, do
Governador do Estado, que dispôe sobre o Imposto sobre a Propriedade de
Velculos Automotores - IPVA - e dá outras providências; e que, na reunião
anterior, foram distribuldos avulsos da matéria por solicitação do relator,
Deputacjo Mauri Torres. Estão em poder da Mesa requerimeritos do Deputado
Durval Angelo, em que solicita seja destinada a l a Parte da reunião a
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homenagem ao Sr. José An, Prefeito de São Tome das Letras, falecido na
semana passada; seja adiada a discussão do Projeto de Lei n o 1.425/97; seja
formulado pedido de informaçao ao Secretário da Fazenda; e sejam
convocados o Diretor do Tesouro Estadual; o Secretário da Fazenda e seu
Adjunto e o Diretor-Geral do DETRAN-MG para prestarem esciarecimentos a
fim de subsidiar a apreciação do projeto em pauta. 0 Presidente indefere o
primeiro requerimento e submete a votação aquele que solicita o adiamento
da discussão. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Deputado
Durval .Angelo..,E suscitada queão de ordem relativa ao encaminhamento
feitopor Deputadonão membro de cornissão. .A Presidência suspende os
trabalhos. As 101120min, verifica-se a presença dos Deputados Miguel Martini,
José Braga, Durval Angelo, Anderson Adauto, Ajalmar Silva e Paulo Piau
(substituindo os dois Ultimos aos Deputados Roberto Amaral e Sebastião
Navarro Vieira, por indicaçao das Lideranças do PSDB e do PFL,
respectivamente). 0 Presidente declara reaberta a reunião, decide a questão
de ordem e dá prosseguimento a votaçao do requerimento. Fazem uso da
palavra, para encaminhar a votação, os Deputados Durval Angelo e Anderson
Adauto. E rejeitado a requerimento. Os Deputados Durval Angelo e Anderson
Adauto fazem declaraçao de voto e protestam contra a decisão da questão de
ordem, conforme consta nas notas taquigráficas. E submetido a votação o
requerimento de que seja formulado pedido de iniformaçao ao Secretário da
Fazerida. Para encaminhar a votaçâo, fazem uso da palavra Os Deputados
Durval Angelo e Anderson Adauto. E rejeitado o requenimento. 0 Deputado
Anderson Adauto solicita verificaçao de votação. E ratificada a rejeição. Os
Deputados Durval Angelo e Anderson Adauto fazem declaração de voto.
Procede-se a votação do requerimento de convocação do Diretor do Tesouro
Estadual para prestar esciarecimentos sobre a matéria em pauta. Fazem uso
da palavra, para encaminhar a votaçao, os Deputados Durval Angelo e
Anderson Adauto. E rejeitado o requerimento. Os Deputados Durval Angelo e
Anderson Adauto fazem declaraçao de voto. 0 Presidente prorroga, de ofIcio,
por umahora a reunião. 0 Deputado Ibrahim Jacob substitui o Deputado José
Braga e faz uso da palavra, nos termos do art. 164 do Regimento Interno. 0
Deputado, Gilmar Machado substitui o Deputado Durval Angelo e requer a
retirada dos requerimentos de convocação do Secretário da Fazenda e seu
Adjunto e do Diretor-Gerat do DETRAN-MG. A Presidência defere 0
requerimento, convoca os membros -da Comissão para a reunião
extraordinánia de logo mais, as 14h3Omin, determina a Iavratura da ata e
encerra Os trabaihos.

Sala das Comissôes, 28 de dezembro de 1997.
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Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Anderson Adauto - Adetmo

Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Sebastião Costa - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - José Henrique - Antonio Julio - Raul Lima Neto - Geraldo
Nascimento.

AlA DA 112a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de dezembro de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissães as
Deputados Miguel Martini, Mauri Torres, Ajalmar Silva (sbstituindo este ao
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Lideranca do PSDB), José
Braga, Durval 'Angelo e Anderson Adauto, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Anderson Adauto, Mauro Lobo, Antonio Andrade, Raul Lima Neto, Geraldo
Rezende, Antonio Jólio, José Hennique, Sebastião Costa, Maria José
Haueisen, Ibrahim Jacob, Gilmar Machado, Alencar da Silveira Junior,
Pericles Ferreira, Geraldo Nascimento, Marcos Helênio e Dimas Rodrigues.
Havendo nómero regimental, a Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reunião e suspende os trabaihos. As 15hl5min, a Presidência
declara reabertos as trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Costa que
proceda a leitura da ata da reuniâo anterior. Feita a leitura, as Deputados
Ibrahim Jacob e Durvat Angelo solicitam a retificacão da ata. 0 pedido é
aceito pela Presidéncia, que determina conste na ata intervenção do
Deputado Ibrahim Jacob, que trouxe subsIdio documentado para esta
Comissão, demonstrando que a IPVA aumentou de 3% para 4,5%, a que
considerou urn absurdo, tendo-se manifestado também a respeito da remessa
das guias de IPVA antes do prazo, que considerou urn erro que trouxe
inümeros prejuizos para a populacao; par fim, passou as mãos da
Presidência urna guia recebida em sua terra natal. Ainda na fase de
discussão, o Deputado Durval Angelo fala sabre a importãncia de constarem
na ata as nomes dos Deputados presentes a reuniao, bern como a questão
de ordem suscitada pelo Deputado Raul Lima Neto, relativamente a
PoSsibilidade de apresentação de questão de ordem par Deputado que não é
membro da Cornissão. A Presidência determina a assessoria que faca
Constar na ata desta reunião a questão levantada. No momenta da retificacão
da ata anterior, estão presentes, também, as Deputados Raul Lima Neto,
Jose Militâo, Antonio Julia, Marcos Helênio, Maria José Haueisen, Ibrahim
Jacob, Dimas Rodrigues, AIlton Vilela, Adelmo Carneiro Leão, José Hennique,
Sebastiâo Costa, Pericles Ferreira, Geraldo Nascimento, Olinto Godinho,
Miguel Barbosa, Hely TarqüInio e Gil Pereira. Em seguida, a Presidência dã
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ciência de que fol recebido, na reunião das 14 horas do Plenário, ofIclo do
Governador do Estado, solicitando urgéncia para a tramitaçâo do Projeto de
Lei n° 1.425/97, de sua autoria. A seguir, o Deputado Durval Angelo
apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Presidente da
Ordem dos Advogados de Minas Gerais para discutir o Projeto de Lei no
1.425/97. A Presidéncia submete orequerimento a votaçao. Fazem uso da
palavra, para encaminhar a votação, os Deputados Durval Angelo e Antonio
JáHo. Encerrada a votaçâo, e o requerimento rejeitado, registrando-se as

=iiormentejazem
contráriosdos Peputadospuryal AngeloeJUlio, qu

 declaraçao de voto As 1 5h47min o Depiitado AntOnio
JUlio é substituldo pelo Deputado Andthson Adauto. As 15h50min, retornam
ao recinto as Deputados Gilmar Machado e Raul Lima Neto. 0 Deputado
Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita seja convidado o
Promotor de Justiça responsável pela Defesa do Consurnidor para discutir a
referido projeto. 0 Presidente submete o requerimento a votaçâo. Fazem uso
'da palavra, para encaminhar a votação, os Deputados Antonio JUlio e Durval
Angelo. Encerrada a votação, e o equerirnento rejeitado, registrando-se Os
votos contrários dos Deputados Durval Angelo e Antonio JUlio. As 16 horas,
registra-se a presença do Deputado Ivo José. 0 Deputado Marcos Helênio
substitui a Deputado Durval Angelo e faz uso da palavra para apresentar
requerimento em que solicita informaçOes ao Tribunal de Contas acerca do
montante das despesas ocorridas em razâo da emissâo e da expedição das
guias do IPVA para o ano de 1998. 0 Presidente submete o requerimento a•
votaçao. Fazem uso da palavra, para encaminhar a votaçao, Os Deputados
Marcos Helênio e AntOnio JUlio. E rejeitado o requerimento. Os Deputados
Marcos Helênio. e Antonio JUlio fazem declaraçao de voto. A Presidência.
comunica que, a partir deste momento, por indicaçao da Liderança do PT, 0'
Deputado Adelmo Carneiro Leão substitui o Deputado Durval Angelo. 0
Deputado Adelmo Carneiro Ledo apresenta dois requerimentos, em que pede
sejam solicitadas ao Secretérlo da Fazenda a tabela de referenda do valor
venal dos veiculos para a cobrança do IPVA e a anulaçao de todas as guias
emitidas para pagamento do IPVA para o ano de 1998. A Presidência informa
que a segundo requerirnento será votado em outra reunião. 0 Deputado
Adelmo Carneiro levanta questão de ordem quanto a votaçao do
requerimento, e o Presidente responde que este será colocado em votaçâo.:
Anuncia, entâo, a votaçâo do primeiro requerimento. Fazem uso da palavra,
para encaminhar a votaçao os Deputados AntOnio Roberto que no
momento, reassume seu lugar na Comissão, e Adelmo Carneiro Leão. E
rejeitado o requerimento. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita
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verificacão de votacão. Procedida a verificacão, constata-se que o
requerimento foi rejeitado por 4 votos a 2. Passa-se a votação do segundo
requerimento, que também é rejeitado. 0 Deputado Adetmo Carneiro Leão
pede vertficação de votacao, o que é feito a seguir. Constata-se que a
requerimento foi rejeitado por 4 votos a 2. Fazem declaracão de voto os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, AntOnio Roberto e Ajalmar Silva. 0
Deputado Marcos Helênio, LIder do PT, comunica que, a partir deste
momento, é indicado coma membro da Comissão a Deputado Durval Angelo.
0Deputado Anderson Adauto levanta questão de ordem a respeito do art. 70
doRegi&rehtolñtem 	 mo,a'quaLë pronfa"ente respondida pelo Presidente. 0
Deputado Ràul Lima Neto levanta questão de ordem, o que Ihe é negado pelo
Presidente, tendo em vista que 0 Deputado não e membro da Comissão. A
seguir, a Presidéncia indefere o requerimento do Deputado Durval Angelo, em
que solicita a leitura integral do Projeto de Lei n° 1.425197, alegando que a
Comissão aprecia a parecer, e não a proposição. 0 Deputado Durval Angelo
levanta questão de ordem citando a art. 232. A Presidência esclarece, mais
uma vez, os fundamentos de sua decisão e informa que, caso a Deputado
ache necessário, poderá requerer a leitura do parecer, 0 que é feito, e a
pedido e deferido pelo Presidente. 0 relator procede, então, a leitura do
parecer, que e colocado em discussão pela Presidência. Fazem uso da
palavra, para discuti-lo, as Deputados Raul Lima Neto, Ibrahim Jacob, Durval
Angelo (que apresenta 26 emendas), Gilmar Machado, Marcos Helênio e
Adelmo Carneiro Leão. As 17h45rnin, a Deputado Miguel Martini passa a
Presidência ao Deputado Sebastião Navarro Vieira. Continuam corn a
palavra, para discutir a parecer, as Deputados Maria José Haueisen, Geraldo
Nascimento, lvo José e Anderson Adauto. Os Deputados AntOnio Roberto e
AntOnio JUlio apresentam propostas de ernenda, que são encaminhadas a
Presidencia: As 18h3Omin, retoma as trabalhos a Deputado Miguel Martini. 0
Deputado AntOnio Andrade apresenta proposta de emenda, que é aceita pelo
Presidente. Prosseguindo, o Presidente prorroga de oficio a reunião por rnais
duas horas. A seguir, o Deputado Durval Angelo suscita questão de ordem
sabre o art. 254 do Regimento Interno e a declaracâo de voto concernente a
Cada uma das propostas de emenda apresentadas durante a fase de
dlscsso do pareCar. A Presidência esclarece a questão e determina que se
registre em ata a protesto do Deputado Durval Angelo. 0 Presidente deixa de
receber 0 requerimento do Deputado Durval Angelo em que solicita votação
do parecer artigo por artigo e registra seu protesto. Prosseguindo, 0 Deputado
Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita a adiamento da
Votacao do Projeto de Lei n o 1.425/97, ao qual está anexado requerimento do

L
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Deputado Raul Lima Neto corn objetivo semelhante. 0 Deputado Durval
Angelo faz uso da palavra Para encaminhar a votaçâo. E rejeitado o
requerimento. A seguir, o Deputado AntOnio Roberto substitui o Deputado
Antonio J(ilio, por indicaçao da Liderança do PMDB. Prosseguindo, a
Presidência suspende a reuniâo por cinco minutos. Reabertos as trabalhos,
faz usa da palavra, Para encaminhar a votaçâo, o Deputado Antonio Julio. E
rejeitado o requerimento, corn voto favorável dos Deputados Durval Angelo e
AntOnio JUlio. A seguir, o Deputado Durval Angelo requer votaçâo nominal do
parecer. Nesternomento, o Deputado Anderson Adauto substitui 0 Deputado11

Antonio : JUlio. Fazem uso da. palavra, .para encarninhar a votaçao , .os
Deputados Durval Angelo e Anderson Adauto. E rejeitado o requerimento,
corn voto favorável dos Deputados Anderson Adauto e Durval Angelo.
Encontrarn-se em poder da Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo,
em que solicita a votaçao destacada das ernendas apresentadas ao Projeto
de Lei no 1.425/97, bern como sejam inscritos os Deputados Durval Angelo e
AntOnio JUlio Para encaminhareni a votação, e requerimento do Deputado
Mauri Torres, em que solicita a inscrição de si mesmo e do Deputado Ajalmar
Silva Para encaminharem a votaçao; ambos os requerirnentos são deferidos
pela Presidência. A Presidéncia submete a votação o parecer sobre o projetc
salvo emenda e propostas de emenda apresentadas durante a discussão. E
aprovado o parecer corn as ressalvas. Registrarn-se os votos contrários dos
Deputados Durval Angelo e Anderson Adauto, que fazern uso da palavra Para
encaminhar a votação, e, anunciado o resultado, fazem declaração de voto.
Submetida a votação, e aprovada a Ernenda n° 1, corn voto contrário dos
Deputados Durval Angelo e Anderson Adauto. Fazem uso da palavra, Para
encaminhar a votação, os Deputados Durval Angelo, Anderson Adauto, Maud
Torres e Ajalmar Silva. Esgotado o prazo regimental, a Presidência determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos, convocando as Deputados Para as
prOxirnas reunlOes extraordinárias, nos termos do edital de convocaçao,
publicado no "Diário doLegislativo" do dia 23/12/97.

Saladas CornissOes, 28 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva - Maria José Haueisen - Durval

Angelo - Mauri Torres - Raul Lima Neto - Sebastião Navarro Vieira - José
Braga - Joâo Leite.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.613/98

- 	 Comissâo de Direitos Humanos
Relatório
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A proposicão em exame, do Deputado Gilmar Machado, dispOe sobre a

instalacâo de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de
servicos bancários no Estado.

Publicada, a proposicão foi enviada, Para exarne prelirninar, a Comissão de
Constituicão e Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, juridicidade
e legalidade.

Conforme dispositivo regimental, vem a projeto a esta Comissão, Para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentacão
Enterlderr%os ser bastante oportuna. a proposicão apresentada,, visto que.o

nUmero de assaltos a estabelecimentos bancários nä Capital passou tie 10,
em 1996, Para 20, em 1997.

Ao instituir a obrigatoriedade de instalaçâo de dispositivos de segurança em
estabelecimentos bancários, o projeto de lei contempla não so a segurança
dos usuários dos servicos bancários, mas tarnbém a integridade fisica dos
trabaihadores do setor, aspecto da major relevância.

Além das medidas adotadas pelo poder pUblico Para conter a escalada da
criminalidade, outras, como esta, são necessárias Para proteger o cidadão
das conseqUências da criminalidade.

A Comissão de Constituicão e Justiça, em douto parecer, não apontou
óbice a tramitaçâo da matéria. Também esta Comissão entende que 0 projeto
visa a preservaçâo do major bern do ser humano: a vida.

Conclusão
Pelas razOes expostas, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n°

1.613/98, no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das CornissOes, 27 de maio de 1998.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - TarcIsio Henriques - Durval

Angelo.
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ATAS

AlA DA 379a REUNIAO ORDINARIA, EM 2/6/98
Presicjência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco

Ramaiho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
Correspondéncia: . Mnsagem .273/98. (encaminha .processos de

,jlgitimaçaode terras devolutas ruraise urbanas)do . Governador.doEstadO -
Oficiás etelegrama - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposiçôes: Projetos de Lei n°s 1.772 a 1.779/98 - Requerimentos n°s 2.613
e 2.614/98 - Requerimentos dos Deputados Anderson Adauto e LeonIdio
Bouças - Comunicaçoes: ComunicaçOes das Comissôes de Educaçao, do
Trabalho, de Adrninistraçao PUblica, de Transporte, de Meio Ambiente, de
Assuntos Municipais e de Fiscalizaçao Financeira e do Deputado Antonio
Roberto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Batista de
Oliveira, Ronaldo Vasconcellos, Sebastião Navarro Vieira e Gilmar Machado -
lnterrupçao e reabertura da reuniâo - 21 Parte (Ordem do Dia): ja Fase:
Abertura de lnscriçôes - Leitura de Comunicaçaes - Questâo de ordem -
Suspensão e reabertura dos trabaihos ordinários - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento -
Discussão e Votaçao de Pareceres: Pareceres de Redaçao Final dos Projetos
de Lei n°s 278195, 1.189, 1.273, 1.299, 1.337 e 1.512/97; aprovaçao - Votaço
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado e
Leonidio Bouças; aprovaçâo - 21 Fase: Discussão e Votaçao de Proposiçoes:
Discussão, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçao de Lei n° 13.619;
manutençao do veto - Discussão, em turno Unico, do Veto Parcial a
Proposicao de Lei no 13.620; encerramento da discussão - Questão de ordem
- Encerramerito - Ordem do Dia.

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

- Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jónior -
Ambrósjo Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade -
AntOnio Genaro - Antonio Julio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
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Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqümnio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastiäo Helvéclo - Sebastião
Navarro Vieira;- TarcIsio Henriques 7 Wilson Pires -Wilson Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para proceder a leitura
das atas das quatro reuniOes anteriores.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 5a..Secretária nas funcOes de 2°-Secret6rio,

procede a leitura das atas das quatro reuniOes anteriores, que são aprovadas
sem restriçOes.

Correspondéncia
o Deputado Elmo Braz, 1 0-Secret6rio, lê a seguinte correspondOncia:

"MENSAGEM N O 273/98*
Bela Horizonte, 25 de maio de 1998.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no artigo 62, inciso X)(XIV, da Constituição do

Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e aprovação dessa
egrégia Assembléia Legislativa, os processos de legitimacâo de terras
devolutas rurais e urbanas, que resultam de estudos realizados pela
Fundaçao Rural Mineira - Colonizacão e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS

Prevaleco..me da oportunidade para reiterar a Vossa Exceténcia protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
A Comissão de Politica Agropecuária para os fins do art. 102, inciso IX,

alinea "c", do Regimento Interno, nos termos da Decisâo Normativa de
17/6/98.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
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OFICIOS

Do Sr. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, agradecendo o convite para participar do debate sobre a Proposta de
Emenda a Constituiçao n o 52/98. (- A Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda àConstituiçao n o 52/98.)

Do Sr. Laerte Malta Maciel, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga,
encaminhando côpia do manifesto de apoio ao movimento Faca Valer Esta
Lei, objetivando o cumprimento das Leis n o

s 9.760, de 1989, e 10.419, de
1991, que dispôem• sobre a gratuidadedo transporte coletivo intermunicipal
paros portadores dedeficiência fisica ou, mental -e as pesspascomrnaisde
65 anos de idade: (- A Comissão de Direitos Humanos) 	 -

Do Sr. Judinevaldo Souza Araüjo, Presidente da Câmara Municipal de Bela
Vista de Minas, pleiteando se envidem esforços por parte das autoridades
competentes para se assegurar justo benefIcio aos aposentados. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Carlos Eloy Carvaiho Guimarães, Presidente da CEMIG, informando
que a empresa será representada pelo Eng. Ronaldo Martins,
Superintendente de Expansao da Geração, na reunião em que será discutida
a açao governarnental e os recursos hidrologicos da bacia do rio São
Francisco. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. AluIzio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, informando que
a empresa será representada pelo Eng. Amilton José R. Reis na audiência
pCiblica que seré realizada em Governador Valadares. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. Ulysses Cesar A. de Melo, Subsecretário de Assuntos
Administrativos, do Ministério da Cultura, informando convênio firmado corn a
Prefeitura Municipal de Frutal, em cumprimento a determinaçao da Lei no
9.452, de 20/3197. (- A Comissão de Fiscalizaçao Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. LeônorGonçalves, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Sa(ide,
solicitando seja o Projeto de tel n° 1.570/97 retirado da pauta, por ferir Os
princIpios do Sistema Unico de SaUde - SUS -, e seja aberto amplo debate
sobre o assunto, corn a sociedade civil organizada. (- A Comissão de Saüde.
Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.570/97.)

Do Pe. Geraldo Nalbach, Pároco de Itacarambi, agradecendo as
manifestaçoes de pesar desta Casa quando do falecimento de sua mae.

Do Sr. Homero Gontijo Morais, informando que está impossibilitado de
comparecer a reunião da CPI dos Bingos, que nada sabe a respeito do
funcionamento de tais bingos e que, em relaçao ao bingo realizado em
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Bambul, sua empresa apenas forneceu, para demonstracão, dois veIculos da
marca Gol, corn a promessa de serem adquiridos. (- A CPI dos Bingos.)

TELEGRAMA
Do Sr. Antânio Carlos de Medeiros, agradecendo convite para reunião da

Comissão de Meio Ambiente. (- A Comissão de Melo Ambiente.)
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Mesa passa a receber
proposiçaes e a conceder a palavra -aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçôes:
PROJETO DE LEI N O 1.772/98

Dispoe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes
de 1° e 2° graus e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 10 e 20 graus

fica assegurada a organização de grèmios estudantis como entidades
autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas,
corn finalidades educacionais, culturais, cIvicas, desportivas e sociais.

§ 10 - A organizaçao, o funcionamento e as atividades dos gremios serão
estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em assembléla geral do corpo
discente de cada estabelecimento de ensino convocada para este fim.

§ 20 - A aprovação dos estatutos e a escoiha dos dirigentes e dos
representantes do grêmio estudantil serão realizadas por melo do voto direto
e secreto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas da
legislaçao eleitoral.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° ... Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniães, 27 de maio de 1998.
Gil Pereira
JUstiflcacao: LegItimo representante da voz e da vez dos estudantes ao

lOngo dos anos, o grêmio teve sua trajetória interrompida pela força da
ditadura em 1968. Em seu lugar foram impostos os centros civicos, sem
autonomia e corn finalidade diversa.

Em 1985, pressionado pelos estudantes e pela UBES, que, na época,
estava se reestruturando, foi sancionada a Lei n o 7.398, que autoriza a livre
organ0 dos grêmios em nIvel federal.

Corn base no exposto, estamos propondo este projeto de lei como forma de
flcentivar a criação de gremios em todas as escolas, uma forma de exercer 0

11w..-
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aprendizado da democracia na condução dos interesses afetos a comunidade
escolar.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica e de Educaçao Para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.773/98
Declara de utilidade pCiblica a Sociedade Pro-Desenvolvimento do Bairro

São Salvador e Vilas Reunidas de Belém, São Sebastião e Maria Emilia -
PROSSEBEME -,com sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legisfativa doEstadode MinasGerais,decreta:
Art. 10 - Fica declarada de:itilidade püblica a Sociedade PrO-

Desenvolvimento do Bairro São Salvador e Vilas Rei.rnjdas de Belém, São
Sebastião e Maria Emilia - PROSSEBEME -, corn sede no MunicIplo de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogan,-se as disposiçôes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justificacao: Fundada em 11/5175, em Belo Horizonte, a Sociedade Pro-

Desenvolvimento do Bairro São Salvador e Vilas Reunidas de Belém, São
Sebastião e Maria Emilia - PROSSEBEME - vem, inegavelmente, dando
provas de sua importâncja pelos benefIcios que presta a comunidade em que
atua.

Corn o objetivo de propiciar meihores condiçOes de vida aos moradores dos
referidos bairros, a PROSSEBEME promove cursos, campanhas e mutirOes,
além de criar novas unidades de trabaiho, creches e escolas. Dessa maneira,
sua obra vem mudando positiva e significativamente a situação anterior, de
luta e desolaçao, em que viviam os moradores do referido aglornerado
urbano.

Além das importantes iniciativas que desenvolve em prol do bem-estar
social, é importante ressaltar que ela e regida por estatuto próprio, funciona
ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não
remuneradas pelo trabalho que executam, conforme atesta o Promotor de
Justiça, Curador de Fundaçoes, do Ministério PUblico do Estado, razão por
que esperamos a anuência dos nobres colegas a esta proposição.

- Publicado, val o projeto as Comissôes de Justica, Para exame prefiminar,
e do Trabaiho, Para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.774/98
Peclara de utiljdade püblica o Conseiho Central de São Paulo ApOstolo de
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Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no
MunicIpiO de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Conseiho Central de São

Paulo ApOstolo de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo,
corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniöes, de maio-de 1998.

I f7
Aléncar da Silveira JUnior
Justificacão: 0 Conselho Central de São Paulo Apôstolo de Belo Horizonte

da Sociedade de São Vicente de Paulo e uma entidade que cumpre suas
finalidades estatutárias e sociais no que concerne as atividades assistenclais.
A instituição ja possui a declaração de utilidade pUblica no âmbito municipal.

Diante disso, entendemos que ela merece o tItulo declaratOrio de utilidade
pUblica no âmbito estadual.

- Publicado, val o projeto as Comissães de Justiça, Para exame preliminar e
do Trabatho, Para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.775/98
Declara de utilidade pUblica o Coral Mater Ecclesiae, corn sede no

Municipio de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Coral Mater Ecclesiae, corn

sede no MunicIpio de Santa Luzia.
Art. 20 . Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30'-Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Francisco Ramalho
Justificação: 0 Coral Mater Ecclesiae e entidade jurIdica sem fins lucrativos.

Tern como finalidade básica o treinamento de seus membros Para a execução
de cantos eruditos, religiosos, folclOricos e populares e o ensino da mUsica a
Criancas e jover'is corn o objetivo de meihorar sua formação cultural.

São tambérn seus objetivos descobrir e desenvolver aptidOes de seus
membros Para a mUsica e o canto coral, corn a finalidade de se formar
conjunto artistico; promover o convivio de seus membros, por meio de
reuniães recreativas, literárias, artIsticas, esportivas e religiosas, e a sua
formação artIstica, social, moral, intelectual e religiosa; e a realizacão de
apresentaçaes pUblicas em sua sede provisória ou em outro lugar
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Assim, evidencia-se o caráter de utilidade püblica da referida entidade,
objetivamente demonstrado pela documentacao anexa. Por isso, espera-se a
anuêncla dos nobres pares a aprovaçâo deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissôös de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 1O3,inciso
I, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.776/98
Declara de utilidade publica o Lar São: Vicente de Paulo, corn sede no

MunicIpiode Ilicinea..
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 g.- Fica declarado de utilidade pUblica o Lar São Vicente de Paulo' corn

sede no Municipio de IlicInea.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário. 	 -
Sala das Reuniôes, de maio de 1998.
Sebastjao Navarro Vieira
Justificaçao: Fundado em 216/88, sob inspiração do Con. Francisco

Figueiredo, o Lar São Vicente de Paulo nao remunera sua diretoria, que é
composta por pessoas idôneas. A entidade pratica, desde então, a
assistêncja a criança, visando amparar os mais necessitados e orientar.. a
famIlia carente, por meio do combate a fome, a pobreza e a desinformaçao
sobre higiene e alimentaçao.

Por estar a entidade em conform idade corn Os imperativos legais, espera 0
signatário obter a anuència dos pares a aprovacão deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçao nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.777/98
Declara de .utilidade pUblica a Associacao dos Moradores dos Olhos

D'Agua, corn sede no Municipio de Uberaba.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao dos Moradores

dos Olhos D'Agua, corn sede . no.Municipo de Uberaba.
Art. 20 -1 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, 27 de maio de 1998.
Paulo Piau
Justificaçao: A Associaçao dos Moradores dos Olhos D'Agua é uma
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sbciedade civil, sem fins lucrativos ou politicos, fundada em 17112/88. A
entidade atua no campo social e beneficente, atendendo aos anseios da
comunidade, como porta-voZ de seus assistidos, transmitindo suas
reivindicacäes as autoridades competentes.

A instituicão tern por finalidade proporcionar aos seus membros e
respectivos farniliares atividades recreativas e culturais - eventos e festas
cIvicas, folclôricas e socials - corn 0 intuito de elevar o conceito da
coletividade; divulgar informacôes básicas e essenciais sobre higiene, saüde,
cwculcO transporte a# e lazer propiciar , assistência juridica medica e
odontologica aos assotBs prornover arnpanhas de carate? filantropico e
ass istencial para a ditrftiiicâo de cestas bâsicas, roupas e cobertores,
enxovais para recém-naskdos, remédio, óculos e outros.

E relevante o papel desta Associacâo, no tocante ao trabaiho realizado
junto aos órgãos governamentais e a iniciativa privada, reivindicando
beneficios e meihorias pUblicas indispensáveis ao desenvolvimento do local
conhecido por Olhos D'Agua, para propiciar major conforto e bern-estar social
aos moradores.

Por cumpriro disposto nas Leis Estaduais n°s 5.830, de 6/12/71, e 12.240,
de 5/7/96, e pelos relevantes serviços sociais prestados pela entidade a
comunidade uberabense, esperamos o apoio dos nobres pares a aprovacão
do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI NO 1.778/98
Declara de utilidade piblica o Livramentense Futebol Clube, corn sede no

Municipio de Oliveira Fortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade püblica o Livramentense Futebol Clube,

corn sede no MunicIpio de Oliveira Fortes.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniôes, 28 de maio de 1998.
José Bonifácio
Justificaçao: 0 Livramentense Futebol Clube e sociedade recreativa

fundada em 1918, corn sede em Oliveira Fortes, e devidamente registrada no
Cartôrio do Registro Civil das Pessoas JurIdicas de Barbacena, desde 1991.
lern como objetivo promover . entre seus sócios a prática do esporte,
principalmente o futebol.



40
Em vista de a entidade preencher os requisitos legais para a declaraçao de

utilidade püblica, oportuna se faz a aprovaçao deste projeto de lei -- Publicado, vai oprojeto as ComissOes de Justiça, para exame prelimiriar,
e de Educação, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.779/98
Declarade utilidade pCiblica a Associacao dos Pescadores e Amigos do Rio

das Veihas - ASPARVE -, corn sede no MunicIplo de Curvelo.
. AssernbIeia,Legislativa .do Estado de Minas Gerais decreta:
:Art. 1 7icadeclarada de utilidade pUblica a Associação dos Pescadores e

Amigos do Rio das Velhas - ASPARVE -, corn sede no Municipio de Curvelo.Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes, 1 0 de junho de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificaçao: A Associacao dos Pescadores e Amigos do Rio das Velhas é

sociedade civil sem fins lucrativos, corn personalidade jurIdica, e possui
inegável funçao social.

o objetivo primeiro da entidade é desenvolver poiltica de preservaçao e
recuperaçao do rio das Velfias e seus afluentes. Para tanto, promove junto a
comunidade campanhas de conscientizacao sobre a preservacao ambiental,
particularmente sobre a necess,dade de se manter o rio livre de fontes
poluidoras.

Assim, para a recuperaçao da bacia hidrográfica do rio das Vethas, a
Associacao estimula a criação de viveiros vegetais corn espécies nativas da
região, a serem transpiantadas para suas margens, bern como efetua 0peixamento de suas águas.

E forcoso reconhecer a relevância do trabaiho feito pela Associacao em proJ
da preservacao desse rio, considerado em nosso Estado urn dos principais
afluentes do São Francisco. Nada mais justo, portanto, que ela seja
reconhecida como de utilidade püblica.

Pelo exposto, conto corn o apoio dos nobres parlamentares a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exarne preliminar,
e de Melo Ambiente para deliberacao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso I, do Regimento lnterno.

NO 2.613/98, da
REQUERIMENTOS

Comissão de Direitos Hurnanos, em que pede sejasolicitada ao ComandanteGeraJ da PMMG a adocao de providéncias contra a
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agressão sofrida peto Sr. Joâo Mendes de Oliveira, Presidente da Associação
Vespasianense de Deficientes. (- A Cornissäo de Direitos Humanos.)

NO 2.614/98, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando semanifeste ao
Deputado Federal Paulo Heslander o apolo desta Casa a idéia de se
assegurar aos empregados da TELEMIG e da TELEMIG Celular o direito de
optarern pelo Programa de Desligamento Voluntário. (- A Comissão de
Administracão PUblica.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
,Anderson .Adauto e.LeonIdio Bouças.

Cornunicacoes
- SãO também encaminhadas a Mesa comunicacôes das Comissôes de

Educaçao, do Trabaiho, de Adrninistração Püblica, de Transporte, de Meio
Ambiente, de Assuntos Municipais e de Fiscalizacao Financeira e do
Deputado Antonio Roberto.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
o Deputthdo João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, caros colegas,

visitantes, o nosso pronunciamento de hoje trata da inclusão do vale do
Jequitinhonha na area da SUDENE.

Depende apenas do Presidente Fernando Henrique Cardoso a realizacao
da antiga aspiração de Minas de ver incluIdos na area da SUDENE OS 56
municIpios do vale de Jequitinhonha.

Minas fez sua parte, apresentando o projeto de lei de inclusão e garantindo
sua aprovaçao, vencendo obstâculos importantes, como a férrea e onipotente
Vontade da bancada nordestina de não deixar que a SUDENE chegasse a
uma região mineira que está entre as mais pobres do mundo, abaixo, muito
abaixo, de qualquer limite aceitável de pobreza.

Pobreza no Jequitinhonha, de fato, não e figura de retórica. Vale lembrar
que 62,7% dos habitantes ganharn ate meio salário mInimo por rnês; que
81,7% e 41,8% das casas nao tern, respectivamente, água canalizada e rede
de esgoto. No vale, o Indice de mortalidade infantil e de 80,3 por mu
habitantes. Ha 1 leito hospitalar para 447 pessoas; 1 medico para 10 mu
habitantes. A região apresenta o menor indice de distribuiçao de redes de
energia elétrica e esgotamento sanitário em Minas.

A Senadora Jünia Manse, nossa cornpanheira do PDT, sai engrandecida
dessa verdadeira bataiha congressual que foi a aprovação do projeto. A
Senadora de Minas, sensIvel sernpre aos apelos de seu Estado e
Conhecedora dos males que afligem as populaçôes social e economicarnente
excluldas, coube a honra de apresentar o projeto de jnclusão e urn papel ativo



nas articulaçoes que resultaram na sua aprovação. 	
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A histOria nâo terá dificuldade em fazer justiça ao trabalho da nossa
Senadora, para mostrar a profunda gratidào de Minas e de seu povo para
corn essa fliha de Belo Horizonte, que, tendo iniciado sua carreira na Capital,
projetou-se em todo o Estado e a ele vern servindo corn lealdade e dedicacao
extremas.

0 dia 20 de maio, para as geraçöes futuras, principalmente as do vale do
Jequitinhon, serâ uma data muito importante, urn divisor de àguas. Sem
düvida, será comemorado como o dia em que o vale começou a ser sacudido
de suasecular letargia 'e as possibilidades de desenvolvimento deixaram de
ser apenas urn desejo distante para comecarem a se transformar em chances
concretas.

Pertencer a SUDENE, de fato, pode nao trazer urn efeito transformador da
noite para o dia. Não é também uma panacéia para todos os males do
Jequitinhonha, mas é uma condiçao necessár,a para que, a exemplo do que
já aconteceu no Nordeste, alguma coisa de alentadora comece a acontecer.

Inclusos na SUDENE, os 56 municIpios do vale do Jequitinhonha poderão
ter acesso a linhas especiais de financiamento, como o FINOR, e a beneficjos
fiscais. Poderâo se valer, também,da experiênc,a do órgão no combate as
secas, que flagelam permanentemente a regiâo, e da tecnologia para
armazenagem de água e minirnizaçao dos efeitos da estiagem, a qual muito
contribuju para mudar areas expressivas dos sertôes do Rio Grande do Node
e do Ceará.

No Node de Minas, ja incluso na area de SUDENE, foram investidos
R$3.200.000.00,0 em 150 projetos, todos ja concluldos. Na região, outras
574 empresas beneficiaram-se de incentivos fiscais. Ao todo, foram criados
200 mil empregos.

Aprovado ha pouco mais de uma semana, o projeto da Senadora JUnia
Manse ja permite que cidades como AraçuaI comecem a pensar no futuro. Já
foi esbocado para o municiplo urn grande projeto para produçao de manga,
abacaxi e limâo, corn perspectivas de geraçao de renda para cerca de 300
farnIlias. As chances desse projeto, e born que se diga, seriam nulas sem
incentjvos fiscais, como a isenção parcial do Imposto de Renda, permitidos
pela SUDENE.

E da mesma AraçuaI que vem urn exemplo de como não pentencer ao
Orgâo prejudica a regiâo. 0 municIpio produz o rninério de IItio, mas 0beneficiamento e feito na Bahia, ja que as empresas que se ocupam dessa
atividade preferem esse Estado por causa das vantagens oferecidas. Desse
modo, Araçuai, em que pese a sua pobreza, contribuj para gerar empregos
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no Estado vizinho, criando, assim, riqueza em outra região.

Nada justificava a ausência do vale do Jequitinhonha da area de influência
da SUDENE, já que os problernas dessa região mineira são idênticos aos das
areas nordestinas agregadas ao órgão desde 1959, quando fol criado pelo
Presidente Juscelino Kubitschek.

Minas espera que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, ao
contrário de JK, não dernonstra outra sensibilidade senão a preocupacão corn
a coritabilidade de seu Governo, não se renda a ainda forte e persistente
pressão das bancadas nordestinas -e sancione o mais rápido possIvel o
projéto,assinalando sua préocupagâo comO bem-estar e a dignidade de uma
região rnineira de 172000krn5 e quase 3 milhôes de hàbitantes.

Uma região que precisa agora de apenas urn ato - a sancão do Presidente
para ter o direito de ser feliz.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado João Batista de
Oliveira, e sempre born ouvi-lo, desde a época da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, porque V Exa. sempre que usa a palavra o faz em mornento
oportuno, corn urn assunto oportuno. 0 vale do Jequitinhonha está de
parabéns por adentrar na sombra da SUDENE, mas nós esperarnos que o
Banco do Nordeste, por exemplo, a grande bandeira da SUDENE, possa
viabilizar para essa região tao importante - da qual tenho a honra de ser fliho,
cidadão honorário de Medina - o progresso. Infelizmente, a outra parte que já
pertence a area da SUDENE, como por exemplo o Node de Minas, procurou
ansiosamente, corn esperança, a execucão do PROER, pois o Banco do
Nordeste estava e está corn milhães de reais em depósito para a execucãO
de projetos de pequenas indüstrias, ou agroindüstnias. Corn R$30.000,00, por
exemplo, pode-se montar uma lapidadora em urna cidade como Diamantina,
em que dez pessoas trabaiham, e o lucro é dividido em partes iguais.

Mas ate hoje nunca se conseguiu a Iiberacâo de urn centavo para 0
Nordeste, para o Node de Minas. E quando houve, foi corn uma dificuldade
müito grande, porque o projeto já e inviável, uma vez que o inviabilizaram,
dizendo o seguinte: para se conseguir o empréstimo para estabelecer uma
agroindüstria e necessánio pnirneiro ter a terra, e não financiarn para comprar
terra; consequentemente, o pIano fica ali parado. Mas acreditamos que 0
Banco do Nordeste, que toda a região do vale do Jequitinhonha ha de sen
beneficiada grandernente, ainda mais agora.

Deputado, nobre companheiro, quando se descobre - cheguei de Teófilo
Otôni anteontem, estive Ia nesse firn de semana - e muitas toneladas saem
desse chamado refugo das gemas, como as pedras topázio, crisoberilo,
ametista. Agora mesmo, recentemente, foi preso no aeroporto de Confins urn
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contrabandista corn dois sacos, mais ou menos, de refugo de ametista. Para
qué isso? Eles estão levando para a China - haverá depoimento amanha
inclusive -, là essas pedras são esmagadas e se transformam em pecas
como dama, peças de xadrez, e eles diziam, como nos disserarn là: "E muito
mais fàcil, levamos para là porque a mão-de--obra é muito mais barata. Corn
US$20,00, US$5000 por més se paga a mão-de-obra là". Eu comprei uma
dama por R$220,00, em época de campanha polItica temos de ceder para
comprar urna dama por esse preço là, mas é para guardar. Vamos mostrar
isso, .fabricadoemTajwan, corn esses cristais nossos que são tidos como
refugo. Por exemplo, em Pocos 'de . Cafdasconjo é que o copo de cristal e
fabricado? A partirdo p6 -do cristal. Como eles fazem copo de ametista?
Peças emais peças são vendidas là fora. Eu perguntei: Por que não fazem
aqui mesmo? Disse: "Nâo, temos compradores do Oriente, porque o imposto
sobre indüstria é muito grande, e, depois, a mão-de-obra e muito barata."

o Banco do Nordeste vai poder viabilizar naquela região inümeras
lapidadoras, indüstria de jóias, indUstria de pecas, e o Brasil tern poder, tern
cancha para entrar na globalização e ganhar, porque a major riqueza do vale
do Jequitinhonha não é o subsolo, mas é o "sobre-solo", e o povo, tao bern
representado nesta Casa. E podemos dizer o seguinte: está de parabéns V.
Exa., por abordar tao importante assunto. Faço coro corn V. Exa., corn
aqueles que aplaudem a iniciativa do Congresso de aprovar urn projeto de
tamanha importáncia. Temos a convicção absoluta de que S. Exa., o
Presidente, não será insensato a ponto de vetar urn projeto como esse. Muito
obrigado.

o Deputado Joâo Batista de Oliveira - Agradeço o aparte do Deputado Raul
Lima Neto e gostaria de comunicar que estamos apresentando a esta Casa
urn requerimento, a fim de que, após a sanção, esta Casa promova urn fOrum
de debate corn o Presidente da SUDENE, a Senadora JUnia Manse, os
Prefeitos e as autoridades dos 56 municipios, para se discutirem as
possibilidades e corno, efetivamente, a SUDENE vai interferir na vida daquela
populaçao. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Coma palavra, o Deputado Ronaldo Vascoricellos.
o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Estamos hoje, dia 2 de junho,

comernorando a Semana do Meio Ambiente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, pciblico presente, imprensa, diversos

eventos estão acontecendo, felizrnente, em Belo Horizonte, em Minas Gerais,
no Brasil e no mundo. E e claro que a Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais e a Comissão de Melo Ambiente e Recursos Naturais, da qual
sou Vice-Presidente nãopodenjam omitir de participar de maneira efetiva das
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comemOracoes dessa semana. Mas, além -de participar delas, tive a
oportunidade de apresentar urn requerimento para que essa Comissão
fizesse realizar, durante essa semana, urna reunião corn a conotação de
audiência pCiblica para tratarmos de questães ligadas ao meio ambiente.
Houvemos por bern ouvir o Promotor do Meio Ambiente, Dr. Jarbas Scares
Filho, que nos sugeriu que discutissemos a questão do rio São Francisco.
Acolhemos imediatamente essa idéia, e a Comissão achou por bern aprovar o
requerimento de nossa autoria. Vamos realizar nesta sexta-feira, 5 de junho,
Dia Mundial do ,Meio Ambiente, urns audiência pciblica, das 9 as 13 horas.
Ocupo este microfone para convudar os Deputados as Deputadas a
imprensa, as pessoas que estãonos visitando, os partidos politicos e a Mesa
desta Casa a participar conosco dessa audiência pUblica, em que a
Assembléia vai comemorar, de maneira oficial, essa importante semana,
discutindo uma questão importantissima para Minas Gerais, que é a do rio
São Francisco. Minas Gerais detém cerca de 80% das águas desse rio, que
banha outros quatro Estados da nossa Federação. Para que não fiquemos
apenas na discussão, é importante que a Assernbléia Legislativa, através do
nosso competente Presidente, Deputado Romeu Queiroz, apresente a
sociedade mineira e brasileira o que ela tern feito pelo rio São Francisco.

Gostaria de lembrar aos nobres pares, as pessoas que nos assistem pelo
canal 11 e as pessoas presentes nesta reunião que a Assembléia tern
trabalhado corn a questão do rio São Francisco ha alguns anos, constituindo,
Inclusive, a CIPE, que é urna cornissão interestadual de trabaiho voltada para
o rio São Francisco e que inclui Deputados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe. A Assembléia de Minas tern o que rnostrar em terrnos de trabaiho
efetuado em defesa do rio São Francisco, inclusive a lei nacional de recursos
hdricos, que já foi discutida e votada no Congresso National e sancionada
pelo Presidente da Repblica. Essa lei já está em vigor em todo o territónio
flacional. A nossa Assembléia participou da discussão dessa lei, levando
Idejas, levando sugestOes discutidas neste Plenário, na Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturals e corn Deputados da Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe, Estados que o rio São Francisco atravessa e banha,
ajudando a populacão.

E preciso também dizer que, se já fizemos alguma coisa, devemos fazer
ainda mais pelo Rio da Unidade Nacional. E importante discutirmos iSSO

claramente nessa audiência püblica do dia 5 de junho, que terá a participação
do Secretário Nacional de Recursos HIdricos, que viré aqui debater essa
Importante questâo e dizer o que o Poder Executivo Federal tern feito pelo rio
Sao Francisco.
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Vamos ter a presença do Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz;

varnos ter a presença do Dr. Epaminondas Fulgénclo Neto, Procurador-Geral
de Justiça do Estado de Minas Gerais, que vai mostrar o que o Ministério
Pibljco Estadual tern feito pelo rio São Francisco, como órgào que tern como
sua funçao precIpua e mais importante a defesa da sociedade; teremos a
presença de entidades não governarnentais como a Associacão Mineira de
Defesa do Meio Ambiente - AMDA -, que, sem dUvida alguma, é a mais ativa
delas, principalmente do ponto de vista ambiental e no ativismo politico em
defesadosiflteressesambieflta,s 

Vamos debater Sras Deputaças Srs Deputados essa questâo tao
importante,que e a dorioSão Francisco. Convidocada urn dos Deputados e
Deputadas que aqui estâo Para que, diretamente cu através de seus
assessores, cômpareçam a essa reunião que a nossa Comissâo de Meio
Ambiente vai realizar nesta sexta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Melo
Ambiente. Não quero ser apocalIptico, não quero pregar o fim do mundo aqui.
Pelo contrário, sou uma pessoa otimista e nao quero ser catasfrófico, mas, se
nao cuidarmos bern das águas, das nossas águas interiores e das águas da
superuicie, no prOximo século a grande questao mundial não vai ser o
petrOleo, vai ser a água. Lembro que, ha 30 anos atrás, em 1967, dois povos
brigaram pelas águas do rio Jordão, na chamada Guerra dos Seis Dias, em
que se anteviu aquilo que vai acontecer no prOximo século. Não quero ser
catastrófico nem estou pregando o fim do mundo. Da importância da água
todos sabemos, mas é fundamental saber o que fazer Para preservar as
nossas águas.

Quern passa e quem freqüenta os trés trechos do rio São Francisco, o Alto,
o Médio e o Baixo São Francisco, além das fronteiras de Minas Gerais, sabe
que as águas do Rio da Unidade Nacional estão diminuindo, e temos que
fazer muita coisa. As Assembléjas de Minas, da Bahia, de Pernambuco,
Alagoas e Sergipe, os Ministérios PCiblicos Estaduajs e o Federal, o Governo
Federal, através do Ministérjo do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
Arnazonia . Legal . o IBAMA, o IEF, a FEAM, o IGAM e todos os órgãos
congéneres de outros Estados tern que trabalhar pela preservaçao das águas
do No São Francisco, não sO corn relaçao a quantidade, mas também a
qualidade. Evitar, por exemplo, que lixo seja jogado diretamente nas águas do
rio; que esgotos sanitários e dejetos industriais sejam nele lancados
diretamente, assoreando o rio, diminuindo acalha pela qual passam as
águas.

Quero fazer urn convite aos Deputados, aos ambientalistas e, num torn mais
poético e de lazer, aos Pescadores, que vao ao rio São Francisco jogar o seu
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caniço, alguns lançam também coisas proibidas pela Iegislação, como redes e
tarrafas. Nós não queremos permitir isso de maneira nenhuma. Queremos
fazer urn convite a esses Pescadores, Para que venham a audiência püblica
dar o seu testemunho e as suas sugestães: e uma audiência do páblico, Para
o püblico e pelo püblico. Queremos convidá-lo, pescador, Para que venha
participar conosco. Não adianta ficar apenas dizendo que precisamos salvar o
rio São Francisco Para que as pessoas possam praticar a pesca. Defendo a
pesca esportiva, mas é preciso que as pessoas participem quando
convidadas. Esta Casa faz urn convite aberto, para que todos os Pescadores
de Minas Gerais prticipeni conosco. Eu pediriaao compánheiro jornalista
Onofre Miranda, que escreve no "Estado de Minas"; ao companheiro
Wenceslau, que escreve no "Diário da Tarde"; ao companheiro jornalista
Sergio Luiz, que tern urn programa de televisão sobre a pesca, que também
venham participar conosco, dar suas idéias e sugestôes. A participacão da
imprensa é muito importante Para todos nós, a firn de que levemos as
inforrnaçaes as populaçSes ribeirinhas, que tarnbém podem ajudar, não
permitindo nern jogando lixo nas águas do rio.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, querernos fazer esse convite a todos os
senhores, as senhoras, as entidades jornalisticas, que serão representadas
pela Associaçäo Mineira de Defesa do Ambiente; que participem conosco
desse grande evento que a Assembléia Legislativa, através da Comissão de
Meio Ambiente, realizará. Vejo o Deputado Irani Barbosa, Presidente da
flossa Comissão; que também participe conosco desse encontro, que, tenho
certeza,..será muito importante. Temos defendido, por exernplo, que o IEF
participe mais efetivamente do salvamento das Aguas do rio São Francisco,
através das charnadas matas ciliares. Que o IEF, que tern escritórios em 140
cidades de Minas Gerais, 14 escritôrios regionais, desenvolva uma atuagâo
mais efetiva, realizando, nas margens do rio, as chamadas matas ciliares.
lemos que trabaihar, meus amigos e minhas arnigas, Para salvar cada olho
dágua existente em Minas Gerais. Temos que trabaihar corn muito mais
afinco, Para salvar as Aguas ainda existentes no Rio da Unidade Nacional.
Faco este convite, quase que urn apelo a todos Para participarem dessa
grande reunião da Comissão de Meio Arnbiente, que vamos realizar dia 5 de
Junho. Convidamos, também, os Pescadores não so por causa do lazer e da

C 
Poesia que envolvem a pesca, rnas também por ela ser importante fator

0 econômico no Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente; estamos sendo presididos pelo Deputado

Cleuber Carneiro, também barranqueiro, que estará conosco na Comissão de
Meio Ambiente.



* - Sern revisão do orador. 	
48

o Sr. Presidente - Corn a palavra, 0 Deputado Sebastiâo Navarro Vieira.
o Deputado Sebastiâo Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, transcorridos quase 6 meses do passamento do ex-
Deputado Fábio Pereira, somente agorà tomei conhecimento do infausto
acontecimento. Se tanto tempo passou, não passaram, porém, o respeito que
nutria pelo Deputado Fábio Pereira, legislador junto a esta Casa na 33
Legislatura, e a obrigaçâo deste Plenário em reverenciar sua memórja.

Ha .pespas que passarn pela vida, semeiam em, terra fértil, a terra dá .bpns
:fut0S e,.corn humildade e .sem baruiho,, deixamnosoexempIo yMficante de
ama vida em proJ da comunidade. 	 -

Assim fol a vida do ex-Deputado Fábio Antonio da Silva Pereira, falecido em
29 de dezembro do ano passado, deixando viüva a Sra. Leozante Avila
Pereira, trés fllhos e cinco netos.

Era fliho do falecido Dr. Teodolindo Pereira e de D. Maria Elvira OtOni
Pereira, e irmâo do Dr. Newton AntOnio da Silva Pereira. Nasceu em Teófilo
Otôni, em 31/7/18. Advogado militante, foi Secretário Municipal, Vereador e
Secretário do Governador Bias Fortes.

Eleito Deputado Estadual para a 3 1 Legislatura, de 1955 a 1959, pelo PRP -
Partido da Representaçao Popular -, fez da politica estadual o cenário de
amor a sua querida Teófllo OtOni, a quern dedicava especial afeto. Era
comum, inclusive, ouvi-lo dizer que, das honrarias recebidas pela vida, a que
mais Ihe agradava era o tItulo de Cidadão Garimpeiro, outorgado pela
Cémara Municipal, pelos relevantes serviços prestados a comunidade, como
a fundaçào da Faculdade de Direito e da Faculdade de Filosofla, Ciências e
Letras de Teófllo Otôni.

0 Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Sr. Deputado, inicialmente,
agradeço o aparte concedido por V. Exa. e espero que este não venha tirar o
brilho da homenagem que V. Exa. presta hoje ao Dr. Fábio Pereira da Silva,
meu ilustre conterrâneo da encantada Teófilo OtOni. Espero ainda juntar a V.
Exa. aquele pensamento que todos os fllhos de TeOfilo Otôni tern, não so do
Dr. Fábio Pereira, mas também do seu pal, Dr. Teodolindo Pereira, homens
dos mais brilhántes e importantes daquela região, e dizer que não sabia do
passamento do ilustre ex-Deputado FábioPereira, ex-Diretor da Universidade
Educacional do Nordeste de Minas Gerais - FENORD -, entidade que muito
nos orguiha. Quero dizer a V. Exa. que, como conterrâneo do Dr. Fábio
Pereira, sinto-me na obrigação de participar junto corn V. Exa. desta
homenagem póstuma, embora esteja atrasado, porque também ftii pego de
surpresa. TeOfilo OtOni perde urn dos seus ilustres fllhos, urn daqueles que
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ealmente bataiharam para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.
Auito obrigado.
0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o aparte do ilustre

Deputado Wilson Pires, que, como o Deputado Fábio Pereira, honra e
ngrandece Minas Gerais, honra e engrandece o melo politico e esta
ssembléia Legislativa. Agradeço de coraçâo esse importante aparte que

iem corroborar a homenagem que agora prestamos ao ex-Deputado Fábio
ereira e que traz brilho a esse discurso modesto que acabaremos de proferir
m homenagern ao Deputado do passado.
Uhia-meo ex-Deputado Fábio Peréira a amizade que ele mantinha corn

neu pai. Sbnhavam uma sociedade mais fraterna, sob os auspicios da
Drdem, daigreja, da famIlia e do respeito as instituiçaes. Eram, ele e meu pal,
onstrutores de urn mundo perfeito, imaginado no cenário quase idIlico de

ima sociedade formada pelo respeito as tradiçOes. Encontram no ideário do
PRP, moldado sob os ensinamentos do integralismo e a lideranca de Plinio
Salgado, o caminho a trilhar na defesa de seus ideais, sedimentados na
Lillogia Deus, pátria e famIlia. Cabe-nos, nesta hora, tê-los como exemplo de
oerência na vida, nos embates que travamos diuturnamente como politicos,
m nossa profética missão de realizar o possivel.
Em nome, pois, da amizade, construida na fraternidade do idealismo que

.inia meu pai ao ex-Deputado Fábio Pereira, presto minha homenagem a
flemória de urn politico que pautou sua vida pelo respeito a uma das mais
aras tradiçoes da gente mineira: a simplicidade no trato corn a vida e a
ealdade a seus principios.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias, imprensa; ocupo a
ribuna para fazer duas observacOes e dois comunicados em nome do PT.
Em primeiro lugar, gostarlamos de deixar claro o seguinte ponto: na

emana passada, houve uma série de especulacães na véspera do encontro
io PT, o que e natural, pois, todas as vezes que nos preparamos para nOsSOS
flcontros, urna série de boatos surge. Vimos urn punhado de matérias na

mprensa, falando sobre a possibilidade de Patrus Ananias nâo vir a ser
andidato ao Governo de Minas pelo PT e pela Frente Minas Popular, que
stamos construindo.

- Para os que imaginaram que poderiam ter alguma influência no Encontro
:Stadual do Partido dos Trabaihadores, os mais de 550 delegados, por
Jflanimidade, reafirmaram o interesse e o compromisso da rnilitância do
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partido em ter o companheiro Patrus Ananias como candidato ao Goverrio de
Minas. E, pela primeira vez, nos seus 18 anos de existência, o PT de Minas
escolheu, por unanirnidade, urn candidato, sem nenhuma disputa. 0 particlo
estã mais do que unificado para fazer de Patrus Ananias o prOximo
Governador do Estado.

0 PT demonstrou, no final da semana, a sua coesão em todas as regães,
grupos e tendências internas. Discutimos a meihor maneira de enfrentar os
prováveis adversários que teremos em Minas Gerais, na disputa para o
Governo do Estado. Montamos e discutirnos o nosso prograrna de governo,
que vamos;apresentar :ao conjunto da pppulaçao, para :'que possamos
enfrentar essa dIvida, hoje monstruosa, causada por três aspectos: primeiro,
o endividamento provocado pela alta taxa de juros, pela poiltica econôniica
equivocada do Governo Federal; segundo, pela incompetência do nosso
Goverriador,que, realmente, tern colocado Minas Gerais de joelhos diante do
Governo Federal e aceitou a Lei Kandir sem nenhum questionamento: deu
ürna série de isençães para algumas empresas, o que, hoje, pesa no deficit
da nossa balança comercial e no déflcit fiscal anual. Terceiro, entendemos
que e preciso que tenhamos urn novo processo de desenvolvimerito, -uma
polItica tal, que o Governo de Minas lidere o movimento, em nIvel nacional,
pela reforma fiscal e tributária, para que se dirninua a guerra fiscal entre os
Estados e, acima de tudo, para que se possibilite o aumento de nossa
capacidade de arrecadaçao e, ao mesmo tempo, a diminuiçâo da nossa
perda para os Estados de Goiás, Espirito Santo e São Paulo.

No nosso- entendimento, é necessária, também, a revisão da polItica na
area de saóde e de educaçao do Estado. Além disso, e preciso
aprofundarmos o processo de dernocratizaçao a partir do orçamento
participativo. E, exatamente, corn base nesse conjunto de propostas que
estaremos trabalhando corn o nosso candidato a Governador, Patrus
Ananias, que já demonstrou toda a sua competência e capacidade de
aglutinaçao na Prefeitura de Belo Horizonte. Sabemos que Patrus Ananias
tern dificuldade no Estado, principalmente no interior, onde é desconhecido;
porém, a medida que a nossa militância começar as viagens, irernos, corn a
nossa garra e vontade, ocupar todos os espaços corn o seu nome e
apresentar a sua proposta, vencendo as dificuldades que o nosso candidato
enfrenta. Portanto, para os que acreditavarn que conseguiriarn dividir os
encontros do PT, apostavarn que estariamos rifando a candidatura de Patrus
Ananias, a resposta do PT continua na prática: ninguérn interfere nos nossos
encontros. Quem decide os nossos passos é a militâncja do PT. Querernos
deixar registrado queestaremos corn Patrus mesmo que tenharnos que sair
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sozinhos, 0 que não acreditamos que aconteca,. pois vários partidos ja vierarn
discutir conosco, como é 0 caso do PSB. Alérn disso, temos tido uma boa
discussâo corn 0 PDT, 0 Pc do B, 0 PV e outros, porque entendernos, assirn
como eles, que este é 0 momento de superarmos as dificuldades e a poiltica
nefasta contra os servidores pUblicos deste Estado. Queremos ressaltar mais
uma vez, que faremos uma campanha de alto nivel, discutindo projetos e a
nossa polItica, sem fazer politicagem baixa, como fizeram na campanha
presidencial contra o nosso companheiro Lula, corn a utilização de aspectos
pessoals. A nossa campanha será feita-na area ideoIógica, corn a discussão
pdlltica.. Patrusfará urna carnañha 'ética, pautada por propostas bbjetivas,
sem entrar ña'vida pessoal dos àandidatos.

Em segundo lugar, gostarlamos de fazer colocaçôes corn relação ao
crescimento do companheiro Lula nas pesquisas. Não estamos iludidos. Essa
pesquisa nao refletiu todos os quadros, mas sabiamos, corn clareza, que
Fernando Henrique Cardoso estaria em queda livre, pois todos sabem como
está a situaçao. Os pequenos produtores sabem o desastre que é esse
Governo para a produção do leite, para os pequenos e médios prbdutores
rurais, que hoje não conseguern mais produzir, não conseguem mais
financiamentos. As nossas pequenas e médias ernpresas estão todas
quebrando, pois não conseguern competir nesse mercado aberto de uma
forma equivocada, no qua[ compram-se camisetas a R$1,10, R$1,20. Aqui
nâo conseguimos produzir a esse preco, porque Os produtos externos são
Subsidiados e temos altas taxas de juros, as questôes trabalhistas e uma
série de outras questaes que impedem a competiçao. E o Governo continua
massacrando a indüstrja nacional. Mas, hoje, a populaçao ja entende que
essa situaçao e responsabilidade do Governo Federal, e, exatamente por
ISSo, o Fernando Henrique Cardoso continua a cair, enquanto a candidatura
do Companheiro Lula está crescendo. Não iremos nos iludir corn pesquisas,
Como aconteceu em 1984. Hoje, ternos claro que os companheiros Lula e
Brizola são os melhores nomes para dirigir 0 Pals. Muitos diziam que essa
era urna dupla caduca e ultrapassada; agora, terão que discutir corn esses
dois homens serbs da histôria deste Pals. 0 companheiro Lula faz parte da
histôria recente, e o Brizola, ha muito tempo, vem construindo a nossa
história, discutindo a questão da indtstria riacional e do nosso
desenvolvimento econômico. Assim, eles estão ganhando as mentes e Os
COracaes dos brasileiros, mostrando que e possivel construir grandes
liderancas

Reconhecemos que Eduardo Magalhâes foi uma grande liderança, mas é
muito fácil ser lider quando se vem de urna farnilia rica; ele nunca teve de
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trabaihar, saiu da universidade e já foi eleito Deputado Estadual, porque tinha
o dinheiro e o prestigio da familia. Outra coisa é conseguir liderança como fez
o Lula, que saiu do Nordeste num pau-de-arara, teve de dar duro em São
Paulo e hoje e respeitado nao so no Brasil mas em nIvel mundial. lsso é
construir liderança, isso e uma liderança realmente construIda para cima, não
de dma para baixo. E e exatamente isso que tern assustado, e isso que tern
deixado muita gente assustada. A cüpula do Governo está apavorada, porque
entendia que Lula e Brizola ja estavam mortos, politicamente, em nivel
naciqnal, mas jioje eles conseguem conversar corn a população, conseguem
andar por este Pa's conseguem demonstrar o que o brasileiro quer. 0 que o
brasileiro quer não 6 u Presidente que saiba falar várias lInguas, rnas urn
Presidente que saiba falar a lingua do povo, a lingua do brasileiro; não é urn
Presidente que consiga a todo mornento ficar recebendo conseiho do Bill
Clinton nos Estados Unidos, que consiga jogar golfe corn ele em Camp David,
mas urn Presidente que consiga andar por este Pals do Oiapoque ao Chul,
urn Presidente que consiga entender o que é a forne do Nordeste, o que é o
desespero do pequeno produtor de leite, do produtor rural que nâo consegue
mais produzir, que entenda a quebradeira das pequenas empresas. E isso
que o povo brasileiro está querendo hoje e e exatamente isso que Lula e
Brizola estão apresentando a população.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nôs hoje queremos deixar isto, mais que
nunca, registrado aqui: eu sal de urn encontro do PT, no final de semana,
mais que motivado. Vou gastar muito do meu tempo, you andar, como fiz
ontem, visitando as MunicIpios de Santa Barbara do Tugürio, Tabuleiro, Rio
Pornba e Mercês. Vamos viajar este Estado inteiro para divulgar as nomes de
Patrus, de Lula e de Brizola, para que o conjunto da população possa ter uma
nova perspectiva, voltar a sonhar, voltar a ter esperança, voltar a acreditar
neste Pais, voltar a acreditar que é possIvel, de fato, crescer, desenvolver e,
acima de tudo, ter urna nova perspectiva de vida para nos e para as nossos
filhos. E por isso que queremos encerrar dizendo que nao adianta, como
fizeram na semana passada, tentar dividir a PT, porque não vão conseguir.
Não adianta mandar manchete dizendo que Patrus está fora, porque Patrus é
O flO5SO candidato e vai estar em campanha; não adianta dizer que as Bolsas
estão caindo porque Lula está subindo nas pesquisas. As Bolsas estão
caindo por causa dessa politica econôrnica irresponsável do Presidente
Fernando Henrique, que colocou a nossa economia subordinada a economia
internacional, e hoje uma crise, urna tosse na Russia, urn espirro Ia na
Indonesia faz corn que as Bolsas trernam aqui no Brash. E isso que não
queremos. A responsabilidade pelas Bolsas em queda 6 de quern hoje ocupa
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o Palãcio do Planalto. Se houver problerna na Bolsa a partir de 10 de janeiro,
corn Lula e Brizola, aI, sim, poderão imputar essa responsabihidade a eles,
mas, hoje, ela é de Fernando Henrique.

Queremos encerrar, Sr. Presidente, porque nos falta 1 minuto, dizendo que
vamos continuar. Não adianta fazer terrorisrno, porque o povo brasileiro já
está escolado corn relaçao a isso; não adianta vir corn invenção de outras
coisas, porque já estarnos preparados para isso. Queremos dizer a populacão
que não estamos conformados corn a situação do Brasil e a queremos
transformar. E a transformação em Minas Gerais se chama Patrus Ananias.
Em nivel hacional, e Lula ë Brizola. Muito obrigado.

lnterrupção dà Reunião
0 Sr. Presidente - A Presidência interrompe esta parte da reunião para, nos

termos do § 10 do art. 22 do Regirnento lnterno, receber cornitiva da
Assembléia Legislativa de Pernambuco.

Reabertura da Reunião
0 Sr. Presidente - Estão reabertos Os flOSSOS trabalhos.

2a Parte (Ordem do Dia)
•	 laFase

Abertura de lnscricães
0 Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a l a Parte, a Presidência

passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Ease da Ordem do Dia,
cornpreendendo comunicacôes da Presidéncia e de Deputados e apreciação
d&pareceres e requerirnentos. Estão abertas as inscriçôes para a Grande
Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicaçôes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacôes

apresentadas nesta reunião pelas Cornissôes de Educacão - aprovacão, na
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.693/98, do Deputado Wanderley

Avila, e do Requerimento n° 2.597198, do Deputado Kemil Kumaira; do
Trabalho - aprovação, na 15a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s
1.391/97, do Deputado Ajalmar Silva; 1.376/97, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira; 1.635/98, do Deputado Alencar da Silveira JUnior; 1.639,
1.671 e 1.672/98, do Deputado Bené Guedes; 1.648/98, do Deputado Ermano
Batista; 1.653/98, do Deputado Francisco Ramalho; 1.660/98, do Deputado
José Henrique, e 1.661/98, do Deputado Wanderley Avila; de Administração
PUblica - aprovação, na 94 a Reunião Ordinaria, do Requerimento n° 2.599/98,
do Deputado LeonIdio Bouças; de Transporte - aprovacão, na 101 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.568/98, do Deputado Wilson Pires;
2.604/98, do Deputado Anderson Adauto, e 2.606/98, do Deputado Arnaldo
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Canarinho; de Meio Ambiente - aprovação, na 12' Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2.596 e 2.598/98, do Deputado Kemil Kumaira; de
Assuntos Municipais - aprovaçao, na 731 Reunião Ordinária, do Requerimento
no 2.605/98, do Deputado Ambrósio Pinto; e de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 1 191 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.594/98, do
Deputado Carlos Pirnenta, e 2.603/98, do Deputado Anderson Adauto (Ciente.
Publique-se.).

Questâo de Ordem
• ;9:PPYPM Urt:Trorres Sr. President soljcito a V. Exa. a suspensão'
4os traa!hospor2 corn
a Oposiçâo, antes Clue sejam colocados em votaçâo os requerimentos dos
Deputados Anderson Adauto e Gilmar Machado.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - E regimental. .A Presidência suspende Os trabaihos por 2

minutos, para entendimentos das Lideranças sobre a apreciação das
matérias.

- Suspende-se a reuniâo. 	 - -
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Despacho de Requerimentos

• Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Requerimento do Deputado
Anderson Adauto, em que, corn fuicro no art. 140 do Regimento Interno,
solicita seja o Projeto de Lei n° 1.696198, de sua autoria, remetido a Comissão
de Administraçao Püblica, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

Discussão e Votaçao de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada urn

por sua vez, os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 278/95,
do Deputado Joâo Leite, que define medidas para combater o tabagismo no
Estado e probe o uso de cigarros e similares nos locais que menciona;
1.189/97, do Deputado Bilac Pinto, que acrescenta parágrafo ao art. 53 da Lei
n° 11.404, de 25/1/94, a qual contém normas de execuçâo penal; 1.273/97, do
Deputado José Militão, que acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762,.
de 23/12/75, que dispôe sobre o quadro permanente de tributaçâo,
flscalizaçao e arrecadaçao do Estado; 1.299/97, do Deputado João Batista de.
Oliveira, que autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção dos
trechos rodoviários que especifica; 1.333/97, do Deputado Marcos Helênio,
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que determina a inclusão de estudos e atividades relacionados a educaçao
para 0 consumo na proposta pedagógica nas escolas do sistema estadual de
ensino fundamental e médio; 1.512/97, do Governador do Estado, que
autoriza 0 Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Centralina o imóvel que
menciona (A sancão.).

Votaçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.570/98 distribuIdo também a Comissão de
Educaçâo A Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votaçao.
Os ique o. aprovam perrnaneath cómose encontram. (- Pausá.) -
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Leonidio Bouças, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Rio-Sul, Paulo Henrique Cuoco, a fim de
que seja criado urn vôo entre Belo Horizonte e Uberlândia. Em votaçâo, 0
requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

21 Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a i a Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposiçaes
O Sr. Presidente - Discussão, em turno ünico, do Veto Total a Proposição

de Lei n° 13.619, que dispôe sobre o afastamento remunerado do servidor
püblico candidato a cargo eletivo. A Comissào Especial opina pela
manutençao do veto. Em discussâo, o veto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. A Presidência convida para atuarem
como escrutinadores os Deputados AIlton Vilela e Antonio JUlio. A
Presidência vai submeter a matérià a votaçao por escrutInio secreto, nos
termos do art. 261, inciso 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". Resumindo, "sim" mantém o veto, e
"não" rejeita o veto. A Presidência, nos termos do art. 263 do Regimento
Interno, solicita a Sra. Secretária que proceda a chamada dos Deputados
para a votação secreta.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Maria Olivia - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Anderson Adauto -
AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Arnaldo Penna - Bend Guedes - Bilac Pinto -
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Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarquInio - Ibrahim
Jacob - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge Hannas -
Jose Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Heivécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.

0 Sr. Presidente -.7 Recomendo aos escrutinadores que procedam, a
•abertura da urna -e: à'erificaçao dacQincidência do nümero de sobrecartas
corn o de votantes.

- Procede-se a confêrencia do nümero de sobrecartas corn a de votantes.
0 Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados. Foram encontradas na urna 46

sobrecartas. Os ntmeros conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam a apuraçao dos votos.

- Procede-se a apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 20 Deputados; "sim", 25 Deputados; ha I

voto em branco. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Discussâo, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 13.620,

que torna obrigatoria a fixaçâo de preço em produto cornercialjzado no varejo
e dá outras providências. A Comissâo Especial opina pela manutençao do
veto. Em discussão, o veto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questâo de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Como o Sr. Presidente pode verificar, de

piano, nao temos "quorum" para votação. Assim, pedimos a encerramento da
reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistêricja de

"quorum" para continuaçâo dos trabalhos e encerra a reunião, convocando Os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhã,
dia 3, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocaçao, e para a
ordinárja de amantiâ, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a pubiicada na edigão anterior.). Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 275a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 2/6/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiràz e Maria Olivia

Sumário: Comparecimento Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussâo e Votaçao de Proposiçaes:
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Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovacão - Votaçâo, em turno
Unico, do Veto Parcial a Proposicâo de Lei n o 13.620; manutenção -
lnexistência de "quorum" qualificado para votacão das propostas de emenda
A Constituição - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 959/96;
requerimento do Deputado Geraldo Saritanna; deferimento; designação de
relator; emissâo do parecer pelo relator; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; deferimento; discurso do Deputado Gilmar Machado; votacao do
projeto, salvo emendas, subemendas e destaque; aprovaçao; votação das
Emendas n°s1., 2, 4 a 6, 14 e 20 a 25 e das .subemendas. que receberam a n°
1 as Emendas n°s 15 e 17; aprovação; prejudicialidade des Emendas-ri°s 15 e-
17; votação das Emendas n°s 12, 13, 16, 18 e 19; rejeicão; votação da
Emenda n° 3; aprovação; Deciaração de voto - Existência de "quorum" para
discussão - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.698/98; discurso
do Deputado Adeimo Carneiro Leâo; apresentacão da Emenda n° 1 e do
Substitutivo no 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
com o substitutivo e a emenda a Comissão do Trabalho - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Ailton
Vilela - Ajàimar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - Antonio Genaro - AntOnio Julio - Antonio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bend Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Durval Angelo - Geraldo
Nascimento - Geraido Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely TarqüInio - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
BOifi. - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo Costa - Sebastião Heivéclo - Sebastiâo
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
flossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.



7AC
58

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 51 Secretária , nas funcOes de 21-Secretário,
procede a leitura da ata da reunião anteridr, que é aprovada sem restriçôes.

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

passar a 21 Parte da reunião, corn a discussâo e a votaçâo da matéria
constante na pauta.

• .	 ••	 •.• 	 Palavraso Sr. Presiepte 	 .r, .
CAfresidência informa ao Plenário que fez retirar dapauta da reunião o veto.

àProposiçao de Lei n o 13.619, em virtude de sua apreciaçâo na reunião
ordinária realizada hoje, a tarde.

Discussão e Votaçao de Proposiçoes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres,

apoiado pela totalidade dos membros do Colegio de Lideres, solicitando a
inversâo da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 1.698/98 seja
apreciado antes do Projeto de Lei n o 1.733/98, que se encontra em
prosseguimento de discussão. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n o 13.620,
que torna obrigatória a afixação do preço em produto comercializado no
varejo e dá outras providências. Em votaçâo. A Presidência vai submeter a
matéria a votaçao por escrutInio secreto, nos termos do art. 261, X, do
Regimento Interno. Antes, lembra aos Deputados que os que desejarem
manter o veto deverão responder "sim" e os que desejarem rejeitá-lo deverão
responder "não". Resumirido: "sim" mantém o veto, e "não" rejeita o veto.
Para tanto, convida os Deputados Miguel Martini .e Antonio Andrade para
atuarem como escrutinadores. (- Pausa.) A Presidéncia, nos termos do inciso
II do art. 263 do Regimento Interno, solicita a Sra. Secretária que proceda a
chamada para votaçâo secreta.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna Os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Maria Olivia -

Adelmo Carneiro Ledo - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - AmbrOsio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Roberto -
Arnaldo Penna - Bend Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
TarquInio - Ibrahim Jacob - Joäo Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José
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Maria Barros - José Militâo - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastiâo Helvécio -
Sebastiâo Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Pires.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a
abertura da urna e a verificação da coincidência do nümero de sobrecartas
corn ode votantes.

-Os escrUtinadores procedem a conferência do nümero de sobrecartas corn
o de votantes.

O Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados; foram encontradas na urna 49
sobrecartas. Os nümeros coincidem. A Presidéncia solicita aos
escrutinadores que procedam a apuracão dos votos.

- Os escrutinadores procedem a apuracão dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 18

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
A Presidéncia verifica, de piano, que inexiste "quorum" para votaçâo das

propostas de emenda a Constituição, mas o ha para votação dos projetos
constantes na pauta.

Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 959/96, do Tribunal de Justiça,
que dispOe sobre os concursos de ingresso e de remoção nos serviços
notariais e de registro, previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18/11/94, e dá
outras providências. A Comissâo de Justica concluiu pela constitucionalidade
do projeto corn as Emendas n°s 1 a 6, que apresentou. A Comissão de
Administraçao PUblica opinou por sua aprovação corn as Emendas n°s I a 6,
da Comissão de Justica. Ernendado em Plenário, voltou o projeto a Comissâo
de Administraçao Püblica, que perdeu prazo para ernitir parecer.Vem a Mesa
requerimento do Deputado Geraldo Santanna, em que solicita a retirada das
Emendas n°s 7 a 11, de sua autoria. A Presidência defere o requerirnento, de
conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Nos termos
do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa o Deputado
Wanderley Avila para emitir parecer sobre as Emendas n°s 12 a 19,
apresentadas em Plenário, e indaga a S. Exa. se se encontra em condicOes
de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Wanderley Avila - Estou em condiçaes de faze-b, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Wanderley Avila.
0 Deputádo Wanderley Avila - (- LC-:)
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"PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 12 A 19, APRESENTADAS NO 10

TURNO, AO PROJETO DE LEI No 959/96
RelatOrjo

De autoria do Tribunal de Justiça, b Projeto de Lei no 959/96 dispöe sobre
Os concursos de ingresso e de remoção rIos serviços notariais e de registro,
previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18/11/94, e dá outras providências.

A Comissâo de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
cOnstitucionalidade e pela legalidade da proposiçâo corn as Emendas n°s1 a
6. i A. Comissão .de Administraçao Pblica opinou ,pela aprovacâo do projeto
com-.as ernendas :P reSentadas peiaComissão;de Constituiçao e Justica.
Incluldo em ordem do dia para discussão e votaçào em Plenário, em 10 turno,
a projeto recebeu as Emendas n°s 7 a 19.

Esgotado o prazo para manifestaçao da Comissão de Administraçao
Póbljca sobre as referidas emendas, volta o projeto a Plenário. Tendo sido
designados relator, passamos a emitir nosso parecer.

Fundamentaçao
As Emendas n°s 7 a 11 foram retiradas pelo autor, Deputado Geraldo

Santanna, motivo pelo qual não nos manisfestaremos sobre elas.
As Emendas n°s 12 a 15 foram apresentadas pelo Deputado Dinis Pinheiro.
A Emenda n° 12 visa a estabelecer critérios para a acumulação de

delegaçoes. Embora reconhecamos a importância do tema, manifestamo-nos
pela rejeição da emenda sob exame, tendo em vista que a matéria é
especificamente pertinente ao Projeto de Lei n° 34/95, em tramitaçao nesta
Casa.

A Emenda no 13 visa a acrescentar ao art. 2 0 do projeto os § 30 e 40. No'§
30 pretende-se estabelecer que a lei de criação de serventias deverá,
prelim inarmente, explicitar os critérios que nortearão tal criação. Sem flOs
aprofundarmos no exame da questão, de pronto podemos afirmar que 0
dispositivo proposto e inócuo. Como e sabido, lei ordinária nâo tern o poder
de vinçular outra lei ordinária. Alias, lei ordinárja posterior, desde que observe
as normas, constitucionais, sempre pode excepcionar ou revogar a lei
ordinária anterior. Jé no que tange ao § 40 proposto, temos a ponderar, como
fizemos porocasiao dar análise da Emenda n o 12, que se trata de matéria
pertinente ao Projeto de Lei n° 34/95. Por essas razôes, opinamos pela
rejeição da Emenda n o 13.

A Emenda n° 14 parece-nos oportuna, pois indica o órgão que, dentro do
Estado, deverá expedir a carteira de identidade füncional dos titulares dos
cartórios e dos escreventes e auxiliares submetidos ao regime estatutário.

A Ernenda n o 15 objetiva alterar os incisos II e Ill do art. 27 do projeto.A
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alteracâo proposta ao inciso II consiste na - supressâo da referência as
entidades de classe. Examinada a alteracâo proposta em conjunto com a
justificativa apresentada, verificamos que a emenda, nesse ponto, decorre de
entendimento equivocado do texto do projeto. Corn efeito, nao se encontra, no
art. 27, nenhum comando atentatório a liberdade de associacão
constitucionalmente garantida. Apenas deverá o titular de cartório candidato
ao concurso de remocâo comprovar o repasse da contribuiçâo sindical
descontada de seus empregados filiados, bern como o recolhimento de sua
prOpria ôontribuicäo, se fihiado ao sindicato patronal. Dessa forma, não
reputamos conveniente suprimir do texto do projeto Os termos "entidade de
classe".

Já a .alteracão proposta ao inciso Ill do art. 27, a nosso ver, orienta-se
corretamente no sentido de compatibilizar o texto do projeto corn a garantia
contida no art. 5 1, inciso LVII, da Lei Major. Corn efeito, a presuncão de
inocência constante no citado dispositivo constitucional veda qualquer tipo de
apenação antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Assim, acatando a alteracao do inciso II do art. 27, opinamos pela aprovação
da Emenda no 15 na forma da Subemenda n° 1, apresentada ao final.

A Emenda n° 16, do Deputado Irani Barbosa, visa a estabelecer que, as
comarcas criadas pela Lei n° 9.548, de 4/1/88, e instaladas no perlodo
compreendido entre a promulgação da Constituição da Repüblica e a
publicaçao da Lei Federal n° 8.935, ou seja, entre 5/10/88 e 18/11/94, serão
aplicadas as normas contidas na Resoluçao n° 61, de 8/12/75, do Tribunal de
Justiça do Estado. A referida resolução continha a organizaçao e a divisão
judiciárias do Estado e dispunha sobre os Orgaos auxiliares do foro
extrajudicial, definindo sua cornposiçâo numérica. Entendemos que, após o
advento da Constituição Federal e da Lei Federal n° 8.935, já nào se pode
cogitar da aplicabilidade dessa resolucâo aos serviços notariais e de registro.

O fato de serem mantidas, por força do § 1 0 do art. 66 do Ato das
Disposicoes Constitucionais Transitórias da Carta mineira, as serventias
notariais e de registro existentes por ocasião da prornulgaçao dessa
Constituiçao, das quals tratava essa resoluçâo, não significa que tal diploma
normativo tenha sido recepcionado pelo novo ordenarnento juridico. Assirn
sendo, sornos pela rejeiçâo da Emenda n° 16.

A Emenda n° 17, do Deputado Ermano Batista, objetiva admitir como tItulo
aprovaçao obtida pelo candidato em concurso anterior para Os servicos
notarial e de registro. Somos favoráveis a idéia contida na emenda sob
exame. Entretanto, parece-nos que podemos ir além e considerar tItulo a
aprovacao em qualquer concurso püblico para cargo da carreira jurIdica.
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Alias, observamos que o projeto está a exigir aprimoramento na disciplina da
questao dos titulos. Corn efeito, e de notar que ele nâo esclarece o peso que,afinal, terão Os titulos no concurso. Explicamo-nos: 0 § 30 do art. 17 fixaapenas o valor atribuivel as provas de conhecimento, sem mencionar quantasseriam tais provas. E claro que o nUmero de pontos distribuldos em cada
concurso variará conforme a nümero de provas de conhecimento. Jã o art. 20
estabelece que aos titulos poderâo ser atribuidos pontos que variarão de 0 a
50. Falta, portanto ao projeto dispositivo que determine a proporcionalidade
entre os pontos das provas de conhecimento e os da prova de titulos.Olitrossim, avancando . ,naIinha de, raciocinio cia ; •emenda sob exame,propügnarnos a redefiniçao do conjunto dos titulos que poderão ser aceitos ea fixaçao de urn percentual rnáximo a ser atribuldo a cada conjunto de tItulos.Corn esse entendimento, manifestamo . nos pela aprovaçâo da Emenda no ina forma da Subemenda no 1, apresentada ao final, e pela apresentação daEmenda no 20.

A Emenda no 18, também do Deputado Ermano Batista, objetiva alterar a
redacao do inciso III do art. 27. Opinamos por sua rejeição, uma vez que,
conforme jã foi referjdo nos comentárjos sobre a Emenda n o 15, a presunção
de Inocêncja consagrada no art. 5 0, incise LVII, cia Carta Major, é incompativel
corn a exigencia que se pretende fazer ao candidatos do concurso, isto e, de
que comprovem que nâo estão sendo processados.

A Emenda no 19, do Deputado Gilmar Machado, visa a suprimir 0 inciso V
do art. 14 do projeto, que trata da sindicância na vida pregressa doscandidatos Reputamos procedentes Os argumentos expendidos pelo nobreparlamentar no sentido de que, nos termos em que se encontra redigido, 0disposjt1vo poderá ensejar arbitrarjedades Por outro lado, é inegável que, nointeresse do eficiente e correto desempenho do serviço püblico delegado, faz-
se necessárja a análise do comportamento social e profissional do que
poStula a delegacao Imperioso, entretanto, e que se garanta a totaltransparêncja do procedimento investigatório e a possibilidade de recurso
contra medjdas dele resultantes Nessa linha de raciocmnio, opinamos pela
rejelçao da Emenda no 19 e apresentarnos as Emendas n o

s 21 e 22, que
restringern os aspectos a serem levantados na sindicância e garantem aocand jdatoo direjto de recurso.

Term inada a apreciaçao as emendas apresentadas em Plenárjo, queremos,
ainda, voltar ao exarne do projeto.

Corn efeito, atentando Para os arts. 90 e 26, ambos relacionados corn 0concurso de remocao, concluimos que a melhor técnica legislativa impãe asupressâo do art. 9 0, que se encontra deslocado, e a inserção do comando
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nele contido no texto do art. 26, este, sirn, inserido no capItulo próprio. Corn
esse propósito, apresentamos, ao final, as Emendas n

o
s 23 e 24.

Par (iltimo, apresentamos a Emenda n o 25, que objetiva alterar o art. 6 0 de
forma a estabelecer as autoridades que indicarão os membros da Comissão
Examinadora não pertencentes ao Poder Judiciário.

Conclusão
Pelo exposto, frisando que as Emendas n

o
s 7 a 11 foram retiradas pelo

autor, opinamos pela rejeicão das Emendas n
o
s 12, 13, 16, 18 e 19; pela

aprovacão --das Emendas ns 15 e 17 na forma .das subemendas que
receberam dno.i; -Pela aproação da Emenda ho 14 e das Eméndas nos 20 a
25 a seguir apreseitadas.

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA NO 15
Dê-se ao inciso III do art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27- .............................................
Ill - prova de que, nos ültimos 5 (cinco) anos, não foi punido

administrativamente, nern fol condenado por crime contra o patrimônio, contra
a administração püblica e contra a economia popular ou par sonegaçâo
fiscal.".

SUBEMENDA NO i A EMENDA NO 17
Dé-se ao art. 18 a seguinte redaçao:
"Art. 18 - Os canclidatos não eliminados nas provas de conhecimento

poderâo apresentar tItulos, considerando-se os seguintes:
I - tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente

em servico notarial ou de registro;
II - trabaihos juridicos de autoria Unica, publicados, e apresentacão de

temas em congressos relacionados corn Os servicos notariais e registrais;
Ill - conclusâo de mestrado ou doutorado em matéria jurIdica;
IV - exercicio da advocacia;
V - aprovaçâo em concurso pblico Para cargos de carreira juridica.
§ 10 - Aos titulos relacionados nos incisos I, II, Ill, IV e V serã atribuIda,

respectivamente, pontuaçâo total maxima de 8% (oito por cento), 2% (dois
por cento), 2% (dais por cento), 4% (quatro por cento) e 4% (quatro por
cento) do total dos pontos distribuIdos no concurso.

§ 20 - A apresentaçao dos tItulos far-se-6 mediante requerimento dirigido ao
Presidente da Cornissão Examinadora, no qual conste a especificaçâo
detaihada daqueles mencionados neste artigo.

§ 30 - A prova de titulos será feita em reuniâo pUblica da Comissão
Examinadora, facultado seu acompanhamento pelos candidatos em disputa.".

EMENDA NO 20
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Dê-se ao art. 20 a seguinte redaçao: 	
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"Art. 20 - A avaliação dos tItulos oferecidos pelos candidatos aprovados nas
provas de conhecimento será realizada em reunião da Comissão
Examinadora, atribuindo-se ao conjunto de tItulos, nos termos do edital,
pontuação maxima de 20% (vinte por cento) do total dos pontos distribuldos
no COncurso.".

EMENDA NO 21
D&-se ao inciso V do art. 14 a seguinte redaçao: 	 -
Art 14-

- realizar-duranteo processo seIetivbeern càráter resérvadO, sindicâncja
sobre os aspectos social e profissional da vida pregressa dos candidátos,
cujo resultado terá caráter eliminatOr,o.".

EMENDA N O 22
Dê-se ao art. 23 a seguinte redaçao:
"Art. 23 - As decisães relativas a recusa de admissão de candidatos, a

cancelamento de inscrição, a declaraçao de inapticião fIsica e mental, a
eliminaçao fundada na sindicância a que se refere o inciso V do art. 14 e a
classificacao final dos aprovados serão passiveis de recurso ao Conselho da
Magistratura no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua publicaçao.".

Suprima-se o art. go 	
EMENDA NO 23

EMENDA N O 24
DC-se ao art. 26 a seguinte redaçao:
"Art. 26 - Ao concurso de provas e titulos para remoçao somente serão

admitidos os titulares de serviços notariais e de registro que exerçam a
atividade por mais de 2 (dois) anos, no Estado.".

EMENDA N O 25
Dê-se ao art. 61 a seguinte redaçâo:
"Art. 60 - Os concursos serâo realizados corn a participaçao, na Comissão

Examinadora, em todas as fases:
- del (urn) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado

pela Seçao Minas Gerais;
If - de I (urn) representante do Minjstério PCiblico, indicado pelo Procurador-

Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Ill - de I (urn) notário e de I (urn) registrador, indicados pela Associaçao

dos Notários e Registradores de Minas Gerais - ANOREG-MG.".
Este e meu parecer, Sr. Presiderite.
o Sr. Presidente -, Vem a Mesa requerimento do Deputado Gilmar

Machado, solicitando a votaçâo destacada da Emenda n° 3. A Presidêncja
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defere 0 requerimento, de conformidade corn o inciso XVII do art. 232 do
RegirnentO Interno. Corn a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o
Deputado Gilmar Machado.

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
justtficar o encaminhamento. A Bancada do PT votará favoravelmente ao
projeto porque entendernos que ha necessidade de aperfeiçoamento, e o
projeto já traz uma série de inovaçöes, meihorando muito aregulamentacão
dos concursos e a remoção dos serviços notariais. Algumas outras pequenas
altera,cOs, entendemos que lo relatório do Deputado Wanderley Avila nos
sàtisfai 'em parte. Algumas coisas que terernos que fazer, nós o faremos no
26 turno Queremos o destaque da Emenda n o 3 e, no mais, estaremos
votando favoravelmente.

o Sr. Presidente - Em votacão, o projeto, salvo emendas, subemendas e
destaque. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votaçâo, as Emendas n°s 1, 2, 4 a 6, 14 e 20 a 25, a
Subemenda no 1 a Emenda n° 15 e a Subernenda n° I a Emenda n o 17, que
receberam parecer pela aprovaçâo, salvo destaque. Em votação. Os
Deputados que as aprovarn permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovadas. Corn a aprovaçao das subemendas, ficam prejudicadas as
Emendas n°s 15 e 17. Em votação, as Emendas n°s 12, 13, 16, 18 e 19, que
receberam parecer pela rejeicão, salvo destaque. Os Deputados que as
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em
votaçâo, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu parecer pela aprovaçâo.
Em votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam corno se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei
n° 959/96 corn as Ernendas n°s 1 a 6, 14 e 20 a 25 e as subemendas que
receberam o no i as Emendas n°s 15 e 17. A Comissão de Administracão
Ptbl lea.

Declaracâo de Voto
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, quero apenas deixar

registrada a votação contrária de nossa Bancada corn relaçao a essa
emenda, que, realmente, abre urn precedente extremamente perigOSO,
criando privilégios. Entendemos que a Assembléia Legislativa não pode
Continuar assistindo a isso. Quando a imprensa e outras pessoas color-am
que estamos votando de forma corporativa, favorecendo determinados
setores, imaginamos que estão querendo desgastar o Poder.\Mas temos que
saber exatamente qual e o nosso voto. Assim, entendo que essa emenda
penaliza e prejudica, porque realmente coloca em desvantagem algumas
pessoas. Por qué? Porque foram criadas algumas regras, no periodo de 1988
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a 1994, que nao tratavam da questâo do concurso. As pessoas que foram
indicadas poderâo permanecer na sua funçao sem abertura de concurso
enquanto estiverem vivas. Não se pode fazer a transferência delas, mas
poderão continuar, evidentemente, em urna situação privilegiada que
entendemos inadmissIvel. Em virtude dessas questOes, a nossa Bancada
votou contrariamente e quer deixar registrado a voto. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que inexiste "quorum"
para votação, mas a ha para discussão dos projetos que constam na pauta.

Discussãqem 1° turiio, do, Projetode Lei n O 1 698198,do Deputad.o Ermano
Batista que dispôe sabre a aphcaçao do art 6 0 da Let n° 11 815 de 24/1/95
e dá outras -providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto As Comissães do Trabalho, da Previdência, da
Acâo Social e de Administraçao Püblica opinam por sua aprovação. A
Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovaçao na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, corn
a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores e senhoras; hoje quero apenas fazer algumas rápidas
referêncjas a esses projetos e avisar aos meus colegas Deputados Miguel
Martini, Ermano Batista, Alberto Pinto Coelho, Arnaldo Penna e Wilson Pires,
que recentemente fizeram referência as subvençoes sociais, que, na próxima
oportunidade, possivelmente na próxima reunião, you responder ao discurso
de cada urn deles. Quero avisar que tive acesso a notas taquigráficas não
corrigidas. Cada urn dos meus colegas terá oportunidade de retificar ou
ratificar as afirrnaçoes feitas nos discursos que aqui estão registrados, aos
quais tive acesso e oportunidade de carinhosamente ler e analisar. Quero ter
a oportunidade de debater corn eles sabre a questao das subvençôes soclais.
Tarnbérn quero discutir e debater a decisão do Presidente da Assernbléia
Legislativa em relaçao a suspensão das verbas de subvençao social para as
entidades privadas. Tenho defendido ha muito tempo a necessidade de que
nos, Deputados, e esta Assembléia não sejamos portadores da destinação de
recursos pciblicos.

Entendo que, em sendo recursos püblicos, devem estar registrados no
orçamento do Estado. E sempre fizemos essa defesa. Também não podemos
aceitar definitivamente que a supressão dos recursos para as entidades da
iniciativa privada seja uma decisão ou defesa nossa. Não estamos fazendo
esse tipo de defesa. Entendemos que as entidades filantropicas são parceiras
importantes nos processos de assisténcia social. Devem estar presentes nos
programas, nos projetos, nas parcerias. E o maior exemplo disso foi a relaçao
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da Prefeitura de Bela Horizonte, no Governo de. Patrus Ananias, corn essas
entidades. Fomos parceiros delas. Então, não venham, posteriormente, dizer
que a suspensão é uma obra da Bancada do PT.

Por isso mesmo, quero recomendar ao Presidente da Casa e aos nobres
Deputados que, em vez de propormos simplesmente a suspensão desses
recursos, determinemos imediatamente que o Governo do Estado, através da
Secretaria do Trabaiho, tome as iniciativas para estabelecer as parcerias
necessárias para que essas entidades possam cumprir a sua função de
assisténcia social. Isso é fundamental.

No podérnos'fazer uma ruptura de parcerias so no sentido de retirár á
Assembléia Legislativa ou suspender o repasse dos recursos. Entendemos
que'as entidades que prestam servicos de assistência social devem continuar
seus projetos.

Aproveito a oportunidade para dizer que tenho em minhas mãos um parecer
da Presidente do Conseiho Estadual de Assistência Social, urna nota técnica
que mostra a inconveniência da proposição de lei apresentada pelo Deputado
Ermano Batista.

Tive também a oportunidade de analisar a Substitutivo n o i, proposto pelo
relator, e nao vejo alteracães significativas, capazes de mudar a lógica dessa
nota tecnica. A nossa compreensão e que, na realidade, a que se propôe,
através do projeto original ou do Substitutivo n o i, nada mais é que algumas
modificaçoes, para tudo continuar como está.

o que ha de consistente e transformador é a proposta encaminhada hoje,
por 30 mil eleitores, 30 mil cidadãos mineiros, na qual ha determinação de
que os recursos de assistência social sejam destinados aos fundos de
assisténcia a crianca e ao adolescente e ao fundo de saUde.

Também, muito clara, na proposicão que subscrevemos e encaminhamos
como substitutivo, e a idéia de que a Assembléia Legislativa não é casa de
assistência, e sim parlarnento. E tern que cumprir uma grande função neste
Estado, que está carecendo do nosso trabaiho, no sentido da organizacão
legal, da fiscalização das açöes governarnentais, executivas, da organização
de uma estrutura verdadeiramente democrática. Eventuaimente - e reconheco
isso -, cada urn de nós, em razão de renunciarmos a distribuicão de recursos,
vai se enfraquecer, rnas, seguramente, vai ter a oportunidade e o tempo
necessários para fortalecer o parlamento.

o pariamento mineiro, no seu conjunto, precisa ser mais forte, mais
importante do que cada Deputado isoladamente. E, se nós hoje analisarmos
as pesquisas que tern sido feitas em relaçâo aos parlamentos, veremos que
essas pesquisas refletern uma situaçao grave: os parlamentos estão muito
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desacreditados, muito desvalorjzados Nôs precisamos, realmente, cObcá-los
a serviço da democracia e do desenvolvimento da sociedade. So quero hoje
fazer essas consideracaes dizer que nos próxirnos debates, nas prOximas
reuniôes, quero ter aqul todos os meus colegas pare urn debate fraterno,
aberto, transparente, a fim de podermos, em funçao desse dialOgo, da ação
parlamentar, construir uma estrutura melhor para o Estado de Minas Gerais.

Tenho todas as falas, todos os discursos - é urn volume relativamente
grande - e, para evitar qualquer equlvoco, you tomar a liberdade, para
responder a esses discursos, de ler parágrafo por .parágrafo, oportunidade
pra os meus colegas retificarem ou ratificarern cadaurn deles. E you
respondê-los corn tàda a convicçao Não venho trazer verdadespara
ninguem, mas toda a minha convicçao. E olhem que Os discursos merecem
análise - da minha parte, mereceram urna atencâo muito especial. Vou trazé-
los aqui para que todos os meus companheiros, colegas parlamentares,
possam compartilhar de urn momento importante para este Estado.

Aproveito a oportunidade para provocar urn pouquinho o Deputado Miguel
Martini, porque ele disse que, por suas conviccôes democráticas, vai seguir a
voz do povo, a manifestaçao popular. 0 povo está se manifestando e está
dizendo que o papel da Assembléja Legislativa nâo é ser uma casa de
assistêncja, que a Assembléja Legislative nao pode receber recursos para
efeito de subvençao e que Os recursos püblicos, de subvençao social, devem,
ser destinados de acordo corn a lei orgânica da assistência social e as
Coristituicaes Federal e Estadual e devem ser destinados para o Fundo
Estadual de Assistêncja Social, o Fundo de SaUde e o Fundo da Criança e do
Adolescente. Muito obrigado. (- Palmas.)

- Vêm a Mesa:
EMENDA N O I AO SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJ ETO DE LEI N O 1.698/98Dé-se ao art. 80 do Substitutivo n o I ao Projeto de Lei n o 1.698/98 a seguinte'redacão:
'Art. 80 - Fica estipulado aos municIpios o prazo de 180 (cento e oltenta)

dias, a contar da data da publicação desta lei, para que instituam Os
respectivos Conseihos Municipais de Assistência Social, sob pena de nao se
credenciarem para o recebimento das subvençoes e dos auxIlios para
despesa de capital, de que trata o art. 60.

Parágrafo Cnico - Ate que se instale o Conselho mencionado neste artigo,
fica mantido o sistema atual de gestao de contas de subvençao pela
Assembléia Legislative.'.

Alvaro Antonio
Justificacao : As modificacoes irão possibilitar aos municIpios prazo
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adequadO para a organizacãO dos Conseihos Municipais de Assistência
Social, bern como assegurar continuidade na gestão de contas, atualmente a
cargo da Assembléia Legislative, ate a estruturacãO dos Conseihos
Municipais.

SUBSTITUTIVO NO 2 AO PROJETO DE LEI NO 1.698/98
Art. 1 0 - Os recursos de responsabilidade do Estado destinados a

celebracâo de convênios corn entidades privadas e municIpios, corn a
finalidade de conceder subvenção social, auxIlio para despesa de capital e
transferênçia aos municIpios serão alocados exciusivamente:

- no Fundo Estadual de Assisténcia Social quando se referirem a açOes
dé assistência social;

II - no Fundo Estadual pare a lnfância e a Adolescência, quando se
referirem a programas de atendimento a criança e ao adolescente;

Ill - no Fundo Estadual de SaUde, quando se referirem ao desenvolvimento
das açOes e dos serviços de saüde.

Parágrafo ünico - Os recursos destinados a concessâo de subvencão
social, auxIlio para despesa de capital e transferência aos municIpios não
poderão ser alocados no Poder Legislativo.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário, em especial a Lei

Estadual no 11.815, de 1995.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Adelmo Carneiro Leão - Anivaldo Coelho - Durval Angelo - Geraldo

Nascimento - Gilmar Machado - Ivo José - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen.

Justificacão: A Bancada do PT tern a honrosa missão de apresentar, por
uma questão regimental, este projeto de lei de iniciativa popular, que recolheu
quãse 30 mil assinaturas. Fazemos nossas as palavras constantes na
justificacão que acompanha o projeto:

'A sociedade brasileira conquistou, corn a Constituição Federal de 1988,
entre outros avanços, a gestao das politicas püblicas corn transparência e
participaçâo popular. A posterior regulamentacão dos dispositivos
constitucionais consolidou esses avancos.

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS -, Lei Federal n° 8.742, de
1993, instituiu, para repasse de recursos aos municIpios, Estados e Distrito
Federal, o Conseiho de Assistência Social, de composição paritária entre
Governo e sociedade civil; o Fundo de Assistência Social e o Piano de
Assisténcia Social.

E competência dos conselhos, entre outras, aprovar a polItica de
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assistência social e Os programas do Fundo de Assistência Social, expressos
no Piano de Assistência Social.

Na area da saüde, as Leis Federais n°s 8.080 e 8.142, de 1990,
determinam, da mesma forma, que cbe aos conseihos de saide fiscalizar a
aplicação dos recursos financeiros, condicionando-a a apresentaçao de
pianos, que são a base das atividades e da programaçao de cada nIvel de
direçao do Sistema Unico de Saüde.

o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n o 8.069, de 1990,
4aiib6mestabelece a - criação dqs, conselhos como órgãos deliberativos e
contro!adores -das acôes em jodos,,os nIveis de Governo, corn manutènçao
dos fundos vinculados aos respectivos conselhos.

Portanto, as areas citadas seguem os princIpios constitucionais da
descentralizacão polItico-admirüstrativa e da participaçao da populaçao na
formulaçao das poilticas e no controle das acaes em todos os niveis.

0 Estado de Minas Gerais pOSSU1 os instrumentos legais necessários a
gestão descentralizada e participativa das politicas de assistência social, de
saUde e de atendimento a criança e aoadolescente.

Cabe, ainda, destacar que as funcöes constitucionajs do Poder Legislativo
são legisiar e fiscalizar, nao sendo de sua competência destinar recursos para
a implantação de poilticas, atribuiçao do Poder Executivo.

A luta de entidades da sociedade civil para alocar Os recursos de
subvençâo social nos fundos pCiblicos, corn controle social, ocorre ha vários
anos, no Estado de Minas Gerais.

Os fatos recentes referentes as subvençöes sociais, noticiados pela
imprensa, demonstram que e mister continuar essa luta, fortalecendo a
imp!antação e o financiamento das polIticas por meio do Poder Executivo.

Ao Poder Legislativo, compete o papel constitucional de fiscalizar e exigir a
aplicação dos recursos, corn base nos princIpios constitucionais da
administração ptiblica, quais sejam legalidade, moralidade, publicidade e
impessoalidade, segundo uma compreensão global e estratégica do Estado".

Cumpre salientar que este projeto de iniciativa popular tern, ainda, o apoiO
das seguintes entidades: Conseiho Regional de Serviço Social - CRESS-MG -

Sindicato Unico dos Trabaihadores da SaCide em Minas Gerais - SIND-
SAUDE-MG; Associaçao Médica de Minas Gerais, Movirnento de Luta PrO-
Creche, Cáritas Brasileira-Regional MG, Associaçao Movimento de EducacãO
Popular Integral Paulo Englert - AMEPPE -, Amparo ao Menor Carente -
AMENCAR -, Ação Social Arquidiocesana - ASA -, Associaçao de Apoio a
Comunidades e Nücleos de Educação Popular - ACENDE -, Sindicato dos
Medicos de Minas Gerais, Sindicato Unico dos Trabalhadores em Educação -
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SIND-UTE -, Sindicato dos Trabaihadores em Servicos e Estabelecimentos
de Saüde - SINDESS -, Central Unica dos Trabaihadores de Minas Gerais -
CUT-MG -' Providência Nossa Senhora da Conceicao - Pastoral do Menor da
Arquidiocese de Belo Horizonte, Federação das Associacöes dos Deficientes
de Minas Gerais - FADEMG -, Associaçao dos Conselheiros Tutelares do
Estado de Minas Gerais - ACONTEMG -, Confederacâo Nacional dos
Trabalhadores da Seguridade Social - CNTSS -, Associacão Brasileira de
Enfermagem - ABEN -, Coordenacão Sindical dos Trabalhadores no Servico
Püblico no Estadode Minas Gerais, Sindicato dos Servidores PUblicos
Municipais de Belo Hórizonte - SINBEL -,' Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicacães de Minas Gerais - S1NTTEL-MG -, Sindicato dos
Trabaihadores emSaüde e Previdência - SINTSPREV.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Não ha outros oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, o Deputado
Alvaro Antonio apresentou ao projeto a Emenda n° 1, e a Bancada do PT
apresentou-the o Substitutivo no 2. Nos termos do inciso II do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto, a emenda e o
substitutivo a Comissão do Trabalho para receber parecer.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 3, as 9 e as 20 horas,
nos termos do editai de convocagão, e para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a ordem do dia ja anunciada. Levanta-se a reunião.

AlA DA 13a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Geraldo Rezende, Francisco Ramalho, Marcelo Gonçalves
e Maria Olivia, membros da Mesa da Assembleia; Kemil Kumaira, José Braga,
Antonio Roberto e Durval Angelo, membros da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,
declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada.
Isso posto, informa que a reunião tern por finalidade apreciar Os processos de
Prestacao de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a
titulo de subvençao social, auxilios para despesas de capital e transferências
a municipios nos termos do art. 30, III da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da
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Deliberaçao da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida, Os
processos são distribuIdos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor,
Geraldo Rezende, relator pela Mesa, e José Braga, relator pela Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçarientaria, os quais, em conjunto, verificando as
prestaçôes de contas, cada urn por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Comun. Senador
Cortes, Açâo Social São Pedro, Assistência Evangélica Social, Associaçao
Beneficência Popular - Inst. Educ. Monsenhor Rafael, Associaçao
.EDcaiuvense Cidadania, Associaçao .Comun. Açâo Social -Educacional Médlo
Piracicaba,. Associaçao Comun. .Açucena, Associação Comun. Boa
Esperança - Salinas, Associação Comun. Desenv. Carmópolis Minas,
Associação Comun. Jorges Agua Branca, Associaçao Comun. Promoçao
Bern-Estar Social S. Barb. Tugürio, Associaçao Comun. Renovadora
Produtores Rurais Tocantins, Associaçao Comun. Rural Desenv. Samambala,
Associaçao Comun. Senhora Porto, Associaçao Comun. Vita Humaitá,
Associação Corredores Rua Viçosa, Associaçao Moradores Amigos Santos
Prates, Associação Moradores - Bairro Lourival Scares Costa, Associação
Moradores Bairro Santo Antonio - Pitangul, Associação Moradores Bairro São
Vicente - Cataguases, Associaçao Moradores Fazenda Itinguinha, Associação
Municipalista Bem-Estar Expansão Social - Barbace, Associação Pals Amigos
Excepcionais - Raul Soares, Associação Pals Amigos Excepcionais -
Simonésia, Associaçao Pequenos Produtores Rurais Barreiro, Associação
Pequenos Produtores Rurais Quatis, Associaçao Pequenos Produtores
Rurais São Sebastião, Associação Planalto Esporte Clube, Associaçao PrO-
Deficientes Vale Jequitinhonha, Associação Produtores Artesãos Barra
Ribeirão BaO Sanim, Associaçao Produtores Artesãs Roça Grande,
Associaçao Rodeio Laço Limeira Oeste, Associaçao Servidores Cristãos -
Acrispu, Caixa Escolar Adauto Lücio Cardoso, Caixa Escolar Aurélio Luiz
Costa, Caixa Escolar Boaventura Abritta, Caixa Escolar Jacques Gonçalves,
Caixa Escolar Marieta Scares .Teixeira, Caixa Escolar Professora Corina
Oliveira, Caixa Escolar Professora Filomena Maria Coelho Pimentel, Caixa
Escolar Professora Geni Chaves, Caixa Escolar Professora Norma Menegaz
Rezende, Caixa Escolar São Benedito - Uberaba, Caixa Escolar Walter Prado
Dantas, Casa MemOria Vale São Francisco, Cerâmica Futebol Clube, Clube
ldosos Amigos Vila Oeste, Conselho Desenv. Bentópolis Minas, Conselho
Desenv. Comun. Distrito Antunes, Creche Municipal Tia Celeste, Creche Ralo
Luz, Creche Sonho Realizado, Flamengo Futebol Clube - Conseiheiro
Lafaiete, Fundação Assistencial Viçosense, Grupo EspIrita Legionarios Maria,
Hospital , Maternidade São Francisco - Hosmater, Independente Futebol
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Clube, Interlagos Esporte Clube, Lar Criança PatrocInlo, Lar São Mateus,
Lions Clube Uberlândia Felisberto Carrijo, Monte Azul Esporte Clube,
Movimento Comun. Unidade Vita Cafezal, Paraopeba Esporte Clube,
Prefeitura Municipal Agua Comprida, Prefeitura Municipal Astolfo Dutra,
Prefeitura Municipal Cataguases, Prefeitura Municipal Gonzaga, Prefeitura
Municipal Guaranésia, Prefeitura Municipal Lontra, Prefeitura Municipal
Ressaquinha, Prefeitura Municipal São Domingos Prata, Prefeitura Municipal
Taparuba, Serviço Obras Sociais - Lagoa Prata, Sociedade Missionária
Recuperação, Humana, União Assist. Soc. Prot., Def. Nec. Comun. Reg.
Jequitinhonha.' SUbmetidos .a discussão e votacão, Os pareceres
aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os mernbros
da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentária para a
próxirna reunião ordinária, determina que se Iavre a ata e encerra Os

trabalhos.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 26 de maio de 1998.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon MeIo - Geraldo Rezende - Elmo

Braz - Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio -
Antonio Roberto - Ermano Batista.

AlA DA l a REUNIAO PREPARATORIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO

NO 52198
As quinze horas e quinze minutos do dia seis de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Sebastião
Costa, Durval Angelo e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissäo.
Havendo nürnero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião
Costa, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida,
determina a distribuigao das cédulas de votacão e solicita ao Deputado Mauro
Lobo que atue como escrutinador. Procedendo-se a contagem dos votos,' 0
escrutinador registra a existência de três cédulas de votacão e proclama
eleitos os Deputados Sebastião Costa, para Presidente, e Durval Angelo,
para Vice-Presidente, ambos corn trés votos. 0 Presidente "ad hoc" dá posse
ao Vice-Presiderite, Deputado Durval Angelo, que, por sua vez, dá posse ao
Presidente eteito, Deputado Sebastião Costa. 0 Presidente agradece - a
escolha de seu nome e designa como relator cia matéria, no 1 0 türnó, 0
Deputado AmbrOsio Pinto. A seguir, passa a palavra ao Deputado Dun/al
Angelo, que apresenta requerimento, em que solicita sejam convidados a
participar de reunião desta Comissão os Presidentes dos seguintes orgãOS
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e Tribunal de Justiça Militar e representantes dos Tribunais de Justiça do Rio
de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Submetido a votaçao, e a requerimen0
aprovado. Cumprida a fInalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina -a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissôes, 2 de junho de 1998.
Sebastiâo Costa, Presidente - Durval Angelo - AmbrOsio Pinto - TarcIsio

Henriques.
AlA DA 12a

 REUNIAQ ORDINARIA DA CQMISSAO PARLAMENTAR DEI NQUERITO pAp , NO PRAZO:DE 120 DIAS, APURAR A INSTAL.AçAO DE
GARIMpOS NOS RIOS DO TERRITORIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
As dez horas e quinze minutos do dia treze de maio de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Anivaldo
Coelho, Wilson Pires, Raul Lima Neto, AmbrOsio Pinto e Wanderley Avila
(Substituindo este ao Deputado José Militão, par indicaçao da Liderança do
Bloco Social Trabaihista), membros da. supracitada Comissao. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos
as trabalhos e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda a leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrjta pelos membros
presentes. A seguir, o Deputado Wanderley Avila lê a Oficio n o 102/98, do Dr.
Aguilo Monteiro Filho, Superintendente Regional da PolIcia Federal, no qual é
indicado a nome do Delegado Gilmar Dias Machado para acompanhar OS
trabalhos desta CPI. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é
ouvir a depoimento dos Srs. Valmir Cláudio da Cruz e Geraldo Antonio da
Cunha, ambos donos de firmas de comércio de pedras, e do Gel. João Natal
Filho, funcionário da Alexandrita Mineraçao Ltda. 0 Presidente presta as
esclarecimentos necessários ao funcionamento das corn issôes parlamentares
de inquérito e passa a palavra ac, Cel. João Natal Filho para que faça suas
consideracaes iniciais. Em seguida, o depoente responde as perguntas dos
Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo Coelho. Encerrada a participaçao do
Gel. João Natal Filho, a Presidência agradece sua colaboracao e coloca-o a
vontade para se retirar. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Sr.
Valm,r Cláudio da Cruz, que faz suas declaracaes iniciais e, em seguida,
responde as perguntas dos Deputados Raul Lima Neto e Wanderley Avila. 0
Deputado Wanderley Avila comenta alguns aspectos do depoimento do Sr.
Valmir Cláud,o da Cruz. 0 Deputado Wilson Pires tece comentários a respeito
dos trabaihos da Comissão. 0 Presidente indaga se ha alguma proposicao a
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ser apresentada. 0 DeputadO Raul Lima Neto, corn a palavra, apresenta
quatro requerimentos, em que solicita sejam enviadas a Policia Civil de Minas
Gerais e a PMMG cópiaS do depoimento do Sr. Robson Caio de Andrade e
seja encaminhado a esta Casa relatório circunstanciado dos fatos que
ocorreram no MunicipiO de Antonio Dias, Distrito de Hematita, em 1987,
quando 5 mil garimpeirOS teriam sido expulsos ou desalojados, corn
explicacão da maneira pela qual as garimpos passaram ao dam ínio de Chang
Ya Ching e Stravos Panagiote Papadopoulos e identificacão do responsável
pelo comando da operacâo e do mandante; sejam convidados a participar de
reunião desta Comissão os Srs José Martins de Oliveira, de Teôfilo Otôi!i, e
Francisco AntOnio Modenese, de Itaipé; seja solicitada a Policia Federal
informação a respeito da óltima data registrada em que as Srs. Mark Bosly e
Chang Ya Ching deixararn o Brasil; e sejam quebrados Os sigilos telefônico e
fiscal das seguintes pessoas e empresas: Marcos Borghetti Hartmann,
MaurIcio Marques Silveira, Joaquim Marques Silveira, lvete Marques Silveira,
Alcides Rogério Branco, José Wilson Coelho, Viviane Albertino Santos,
Marcelo Santos, Victor Sião, Geraldo Antonio Cunha, Valmir Claudia da Cruz,
Mark Basly, Braspedras lridóstria e Comércia Ltda., Stone Distribuidora de
Titulos e Valores Ltda., Cidama - Comércio e Exportaçãa Ltda. e Cindam -
Comércio e Exportação Ltda. Colocados em votacâo, cada urn par sua vez,
são Os requerimentos aprovados. Prosseguindo, a Presidência passa a
palavra ao Sr. Geraldo AntOnio da Cunha, que faz seu pronunciamento inicial
e, em seguida, responde a perguntas do Deputado Raul Lima Neto. 0
Deputado Raul Lima Neto entrega a Presidência documentacãa encaminhada
pelo Vereador de Nova Era, Geraldo Sete, a respeito de negociacOes feitas
pelo Sr. Chang Ya Ching e, aproveitando a oportunidade, requer seja feita
acareaçao entre o Sr. Paulo Henrique Tibães e os Srs. Valmir Cláudio da
Cruz e Geraldo Antonio da Cunha. Colocado em votaçãa a requerimento,
ocorre o empate, corn as votos favoráveis dos Deputados Anivalda Coelho e
Raul Lima Neto e Os votos contrários dos Deputados Wanderley Avila e
Wilson Pires. 0 Presidente repete a votação. Persistinda a resultado, 0
Presidente desempata a votaçãa corn seu voto de qualidade, aprovando o
requerimento Desse modo, a Presidência solicita seja conduzido a reuniãa o
Sr. Paulo Henrique Tibães e passa-lhe a palavra. ApOs sua exposicãa inicial,
e feita a acareaçao entre Os três depoentes, ocasião em que as Deputados
Raul Lima Neto e Anivaldo Coelho formulam perguntas a eles. Encerrada a
Partucipaçao dos trés depoentes, a Presidência agradece a colabaracâo dos
Srs. Valmir C(áudio da Cruz, Geraldo AntOnio da Cunha e Paulo Henrique
Tibaes e coloca-os 5 vontade para se retirar. 0 Deputado Wilson Pires, corn a
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palavra, tece comentários a respeito dos objetivos da Comissão e apresenta a
minuta de projeto de lei que dispae sobre a exigéncia de licenciamento de
pessoas fisicas ou jurIdicas que exerçam atividades de exploracao mineral,
para a impressao ou aquisiçâo de docurnentos e dá outras providências. 0
Presidente recebe a minuta do projeto de lei, para que seja analisada, e
agradece ao Deputado Wilson Pires pela colaboraçao. Cumprida a firialidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão pars a próxima reunião ordinária, determina a
lavraturada ata e•encerra as trabaihos.

Saja;das;çomissoes,2:demaj de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - José Militão - Wilson Pires - Raul Lima Neto.

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECIJARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e olto,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Paulo Piau, Luiz
Fernando Faria e Ailton Vilela, membros da Comissâo supracitada. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado. Paulo Piau, declara abertos Os
trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda a leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros
presentes. Após, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e procede a leitura da seguinte correspondêncja: fax do
Sr. Alison Silveira Machado, Superintendente Regional do INCRA, em que
encaminha informaçoes solicitadas pela Comissao, relativas a questão da
Fazenda Confinamento, no Municipio de Periquito; Oficios n°s 550, 584 e
585, do Delegado Federal de Agricultura em Minas Gerais, em que
encaminha cOpia de convenios celebrados entre o Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e a Associaçao Brasileira dos Criadores de Cavalo Pônei, a
Associaçao Brasileira dos Criadores de Cavalo Campolina e a Associaçao
Brasileira dos Criadores do Jumento Pega, respectivamente; e o OfIcio n°
29/98, do Presidente. da Câmara Municipal de Joaquim FelIcio, em que
solicita o apoio da Comissão para resolver Os problemas da Fazenda Catone,
no Municipio de Matias Cardoso, no que diz respeito ao assentamento de
sem-terras. Na ausência da Deputada Maria José Haueisen, o Presidente
redistrjbui, no 20 turno, o Projeto de Lei n o 557/97, do Deputado Marcos
Helênio, so Deputado Luiz Fernando Faria e designa o Deputado AIlton Vilela
para relatar o Requerimento n o 2.588/98, das Comissães de PolItica
Agropecuaria e Agroindustrial e de Direitos Humanos. Encerrada a 1a Parte
da reunião, o Deputado Luiz Fernando Faria emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 557/95 na forma do vencido no 10
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turno. Submetido a discussão e votaçâo, e aprovado o parecer. 0 Deputado
Paulo Piau emite parecer mediante o qual conclui pela rejeiçâo, no 10 turno,
do Projeto de Lei n° 1.472/97, da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda a Constituicao n o 30/96. Colocado em discussâo
e votacao, é aprovado 0 parecer. Passando-se a fase de discussão e votacão
de proposiçôes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, a
Presidência informa que a Deputada Maria José Haueisen emitiu parecer pela
aprovação, em turno inico, do Projeto de Lei n° 1.624/98, do Deputado José
Militão. Submetido a discussâo e votaçao, é aprovado o projeto. 0 Deputado
AIlton Vilela opina pela arovàçao n° 2.588/98, das
Comissôes de PolItica Agropecuária e Agroindustrial e de Direitos Humanos.
Colocado em votaçao, é aprovado o requerimento. 0 Presidente informa que
o prazo pars apresentacâo de 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 de Minas Gerais pars o exercicio de 1999,
é de 15/5 a 3/6/98, das 8 as 18 horas na Secretaria da Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prôxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 27 de maio de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - AIlton Vilela - Dimas

Rodrigues.
ATA DA 15a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e urn de maio de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Jorge
Hannas, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissâo
supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado Jorge Hannas assume a
Presidéncia e, havendo nümero regimental, declara abertos os trabaihos e
solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda a leitura da ata da
reuniâo anterior, que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informs sos parlamentares que o prazo para apresentaçao de
emendas ao Projeto de Lei n o 1 .746/98, que estabelece as diretrizes pars os
Orçamentos Fiscal e de lnvestimento das Ernpresas Controladas pelo Estado
pars o exercicio de 1999, é de 15/5/98 a 3/6/98, das 8 as 18 horas, na
secretaria da Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária. Passa-se
A discussâo e a votaçâo de proposiçães que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado, em
turno ünico, o Projeto de Lei n o 1.625198. Em seguida, o Presidente submete
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a votaçao Os Requerimentos n°s 2.571 e 2.573/98, que são aprovados.
Submetido a discussão e votação, e aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n o 1.601/98. A Presidência passa a discussão e a votação de
proposicoes da Comissão. 0 Deputado Wilson Pires apresenta requerimento
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita seja convidado o Sr.
Márcio Bittar Nehemy, Presidente da Associaçao Brasileira de Retina e
Vitreo, para prestar esclarecimentos a Comissao sobre a atuaçâo da entidade
no âmbito estadual e federal e sobre a oftalmologia mineira. 0 Deputado
Adelmo Carneiro Le5oapresentarequerimenfod p l)eputado .Gilmar Machado,
m que solicita seja realizada audiência publica corn os Srs Wilmar de

Oliveira Filho, Secretário da Saüde; Paulo Salomão, Secretário Municipal de
Saüde de Uberlândia; José Alfredo Borges da Cunha, Diretor-Geral do
Hospital das ClInicas da Universidade Federal de Uberlândia; Carolina Sales
Vieira, representante do DiretOrio Acadêmico do Curso de Medicina da
Universidacle Federal de Uberlândia, e Waldemar Hial, Diretor da Faculdade
de Medicina do Triângulo Mineiro, de Uberaba, corn a finalidade de se discutir
a situação dos Hospitais das Clmnicas das Universidades Federais de
Uberlândia e Uberaba. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta
requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Edmundo Rodrigues
Pereira, urn dos idealizadores da Fundaçao Mineira da Saüde da Visão -
FUNVISAO -, para fornecer informaçoes sobre a referida Fundação.
Submetidos a votaçâo, cada urn por sua vez, são os requerimentos
aprovados. 0 Presidente comunica que esta reunião se destina a ouvir o Sr.
Marcos da Costa Terra, Superinteridente de Desenvolvimento Urbano de
Contagem, e a debater as repercussaes do Projeto de Lei n° 1.733/98, do
Governador do Estado, que dispae sobre saneamento básico. A Presidência
passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que tece consideraçOes
sabre a formulaçao do convite, e ao Sr. Marcos da Costa Terra, que faz sua
explanaçao, coriforme consta nas notas taquigráflcas. Participam dos debates
todos os parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença do convidado e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Cornissôes, 2 de junho de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Jorge Hannas.
ATA DA 82a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcA0

FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As dez horas do dia vinte e urn de malo de mil novecentos e noventa e oito,
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comparecem na Sala das Comissães os Peputados Kemil Kumaira,
Sebastião Helvécio, Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira e Gilmar
Machado, mernbros da Cornissão supracitada. Está presente, ainda, o
Deputado Paulo Piau. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Kemil Kumaira, declara abertos os trabaihos e solicita ao Deputado Mauri
Torres que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
e subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a finalidade da
reunião é a apreciação da matéria constante na pauta. Na fase de distribuicão
das rnatérias, o Presidente designa o Deputado Durval Angelo para relatar os
Pröjetos :de Lei T ños201/95 e' 1.053/96; o Deputado Antonio Roberto, os
Projetos de Lei n°s 889/96e1 .485/97; o Deputado José Braga, os Projetos de
Lei n°s 924/96 e 1662/98; o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Projeto de
Lei n° 1.120/97; o Deputado Sebastião Helvécio, as Projetos de Lei n°s 1.441
e 1.479/97; e o Deputado Mauri Torres, os Projetos de Lei n°s 1.472/97 e
1.595/98. Na ausência dos Deputados Durval Angelo e José Braga, o
Presidente redistribui ao Deputado Sebastião Helvécio o Projeto de Lei n°
1.459/97 e ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n°
1.427/97. Passa-se a l a Fase da Ordern do Dia. Corn a palavra, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento no qual solicita que o
Projeto de Lei n° 1.543/97 seja votado em ültimo lugar. Posto em votação, é a
requerimento aprovado. A seguir, o Deputado Sebastião Helvécio, relator do
Projeto de Lei n° 1.123/97, emite parecer mediante a qual conclui pela
aprovaçâo do projeto na forma do vencido no 10 turno. Logo após, o relator do
Projeto de Lei n° 1.204/97 solicita prazo regimental para emitir seu parecer, e
seu pedido é deferido pelo Presidente. A seguir, o relator do Projeto de Lei n°
1.427/97, Deputado Sebastião Navarro Vieira, emite parecer mediante a qual
conclui pela aprovação do projeto. Em seguida, a Deputado Sebastião
Helvécio, relator do Projeto de Lei n o 1.459/97, emite parecer mediante a qual
conclui pela aprovacão do projeto na forma do vencido no 1 1 turna.
Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, São OS pareceres
aprovados por unanimidade. Corn a palavra, o relator do Projeto de Lei no
1.609/98, Deputado Sebastião Navarro Vieira, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 3. Na fase de
discussão, o Deputado Gilmar Machado solicita vista da matéria, e seu pedido
é deferido pelo Presidente. Corn a palavra, o Deputado Sebastião Helvéclo,
relator do Projeto de Lei n° 1.632/98, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto. Quanto ao Projeto de Lei fl° 1.645/98, o relator,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, emite parecer mediante o qual conclul
pela aprovação do projeto. Em relacão ao Projeto de Lei n° 1.543/97, o
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relator, Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, ernite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto corn a Emenda n o 1. Colocados em
discussâo e votaçäo, cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados.
Passa-se A 21 Fase da Ordem do Dia. A Presidêncja submete a votaçâo o
Requerimento no 2.591/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o qual e
aprovado por unanimidade. Passa-se a 3 a Fase da Ordem do Dia. 0
Presidente transfere a direção dos trabaihos ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira para apresentar matéria de sua autoria. 0 Deputado Kemil Kurnaira
apresenta requerimento np qual solicita seja convidado a participar da reunião
desta Comissão no dia 28/5/98 das 9 as 12 horas o Sr Domingos Poubel
Secretár,o Nacional de Controle interno e Externo do Ministérjo da Fazenda,
para proferir palestra sobre a experiencia federal no que dizrespeito a relação
entre o controle interno e externo. Requer, ainda, sejam convidados os Srs.
Paulolinto Pereira, Diretor da Superintendêncja Central de Contadoria da
SEF-MG; Osmar Teixeira de Abreu, Diretor da Superintendêncja Central de
Auditoria da SEF-MG; Kieber Antonio de Campos, Subcoordenador
Financeiro da Unidade Estadual de Coordenaçao do Projeto de Modernizaçâo
e Reestruturaçao da SER-MG; Antonio Luiz Musa de Noronha, Diretor da
Superintendêncja Central de Orçamento da SEPLAN-MG; e Márcio Favilla
Lucca de Paula, Diretor da Superintendéncia Central da SEF-MG; as Sras.
LUcia Helena Ciccaririe Nunes, Coordenadora da Unidade Estadual de
Coordenaçao do Projeto de Organizacao e Reestruturaçao da SEF-MG, e
Maria Celeste Cardoso Pires Braga, Secretária Executiva do Comitê de
Finanças e Controle da SEF-MG, e representantes da Auditoria Geral do
Estado, do Ministério PUblico, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça.
Posto em votaçao, e o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinaria, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala.das ComissOes, 27 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres - Sebastião Navarro Vieira - José

Braga.
ATA DA goa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de maio de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militao, Ambrosio Pinto e Antonio
Andrade, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e solicita
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ao Deputado Antonio Andrade que proceda - a 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
discutir e votar proposiçOes da Comissão. 0 Presidente informa que se
encontra em poder da Mesa e a disposição dos Deputados correspondência
do Coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão e do
Superintendente do INMETRO, em que convida esta Comissão para a
teleconferência Metas Mobilizadoras Nacionais, que será realizada no dia
28/5/98, das ic as 12 horas, em canal aberto no territôrio nacional. A
Presidência determina a assessoria o envio de copis da correspondência
aos membros da Comissão Ato continuo, a Presidéncia designa o Députado
Ambrósio Pinto para relatar o parecer em 10 turno do Projeto de Lei n°
1.517/98. Passa-se a discussão e a votação de proposicOes que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado José Militão, relator do
Projeto de Lei n° 1.702/98, opina pela aprovacão da matéria corn a Emenda
no 1, em turno Unico. Submetido a discussão e votacao, é o projeto aprovado.
Esgotada a matéria destinada 1a Parte da reunião, a Presidéncia passa
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposiçaes da Comissão. 0 Deputado Geraldo Nascimento passa a
Presidência ao Deputado José Militão e, em seguida, procede a leitura de
requerimento de sua autoria, em que solicita sejam ouvidos na Comissão os
representantes do DETRAN-MG, da BHTrans e da Cârnara Municipal de Belo
Horizonte, os quais discutirão o programa de restrição a circulação de
velculos automotores na Grande Belo Horizonte. Após, o Deputado José
Militão sugere seja convidado, também, representante da Câmara de
Dirigentes Lojistas - CDL -, o que é acatado pela Comissão. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Geraldo Nascimento
reassume a direçâo dos trabalhos 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 ComissOes, 2 de junho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - João Leite - AmbrOsio

Pinto.
ATA DA ioia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CoNsTlTulçAo E

JUSTIA
As onze horas do dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hely TarqüInio,
AntOnio Genaro, Marcos Helênio e Anderson Adauto, membros da
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supracitada Comissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Hely TarquInio, declara abertos os trabaihos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Marcos Helênio que proceda a leitura da áta 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 proposiçôes e designa seus
respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 1.760/98 (Deputado Antonio
Genaro);,j .755, 1.757,e I.758/98(DeputdoSebastião Costa); .754, t756 e
41,75,9/90 (Deputado Antonio Julio) 3Passa-se a fase de discussão e votaçâo
de parecéres .: sObreproposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléla. Submetido a discussâo e votaçao, é aprovado o parecer que
conclul pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto
de Lei no 1.596/98 (relator: Deputado Antonio Genaro). E tambérn aprovado o
parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.668/98 (relator: Deputado Antonio
Genaro). 0 parecer que conclui pela constitucionalidacje, pefa legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei n o 1.701/98 corn a Emenda n o i, do relator,
foi aprovado, sendo rejeitada a emenda em votaço destacada. Concordando
corn a alteraçao no parecer, o relator, Deputado Antonio Genaro, nos termos
regimentais, dá nova redação ao parecer, formalizando a decisão da
Comissão, o qual conclul pela cOnstitucionandade, pela legalidade e pela
junidicidade da proposição Verificando a inexisténcia de quorum" para a
continuação dos trabalhos, a Presidência determina, nos termos regimentals,
o envio do Projeto de Lei n o 1.668/98 ao Plenário para inclusão do parecer em
ordem do dia, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
extraordinária, dia 2 de junho, corn a finatidade de se apreciar a maténia da
pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 2 de junho de 1998.
HelyTarquInio, Presidente - Antonio Julio - Mauro Lobo - lvair Nogueira.

ATA DA 11 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIzAçA0 FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As vinte horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de dezembro
de mil novecentos e noventa e sete, comparecern na Sala das Comissães os
Deputados Miguel Martini, Durval Angelo, Mauri Torres, José Braga, Gilmar
Machado, Anderson Adauto, Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado
Roberto Amaral, por indicaçâo da Liderança do PSDB), rnembros da
Comissâo supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados
Wilson Pires, Ibrahim Jacob, Pericles Ferreira, João Leite e LeonIdio Bouças.
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Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reuniâo e a suspende por 5 minutos, para que seja elaborada a ata.
As 20h55min, a Presidéncia reabre Os trabalhos, corn a presença dos
Deputados Miguel Martini, Durval Angelo, José Braga, Sebastião Navarro
Vieira, Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral, por
indicação da Lideranca do PSDB), membros da Comissão supracitada.
Encontram-se presentes, ainda, os Deputados Pericles Ferreira, LeonIdlo
Bouças, Joâo Leite, Raul Lima Neto e Maria José Haueisen. A Presidéncia
solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda a leitura da ata da reuniâo
antério. Faz uso da palavra, para discuti-la, o Deputado Durval Angelo, que
solicita seja.anexada a ata a lista dé presénça. 0 Deputado Raul Lima Neto
também solicita que se retifique a ata, fazendo constar os argumentos
utilizados pelos Deputados em favor das posiçOes por eles adotadas. Uma
vez aprovada, é a ata subscrita pelos membros presentes. 0 Deputado
Anderson Adauto levanta questão de ordem, corn base no art. 59 do
Regimento Interno. Fazem uso da palavra, para discutir, os Deputados Durval
Angelo e Sebastião Navarro Vieira. 0 Deputado Durval Angelo apresenta
requenimento, em que solicita o adiamento da votação das emendas. A
Presidência informa ao parlamentar que deixa de receber sua proposicão,
uma vez que a matéria se encontra em fase de votacão. 0 mesmo Deputado
levanta questão de ordem, nos termos do art. 164 do Regimento Interno. A
Presidência informa que, estando a matéria em fase de votacâo, será
concedida a palavra, para explicacaes pessoals, apOs a Ordem do Dia,
conforme dispOe o art. 33 do Regimento Interno. 0 Deputado Durval Angelo
requer a revisâo do procedimento para a declaraçâo de voto, a fim de se faze-
Ia logo após a votaçâo de cada destaque. A Presidência indefere o pedido, e
é registrado o protesto do autor. A seguir, após encaminhamento favorável do
Deputado Durval Angelo e contránio do Deputado Ajalrnar Silva, a Presidência
submete a votaçao, cada uma por sua vez, as Emendas n°s 1 a 3, que são
rejeitadas, tendo votado pela aprovaçâo os Deputados Durval Angelo e
Anderson Adauto. 0 Deputado Durval Angelo é substituldo pelo Deputado
Gilmar Machado, e o Deputado Anderson Adauto pelo Deputado Antonio
JUlio. ApOs encamjnhamento favorável do Deputado Gilmar Machado e
COfltráriodo Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete a votação, cada
uma por sua vez, as Emendas n°s 4 a 8, que são rejeitadas, tendo votado
pela aprovação os Deputados Gilmar Machado e Antonio JUlio. Após o
encaminhamento do Deputado Gilmar Machado favorável a Emenda n° 9,
assume a direçao dos trabalhos o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Corn o
encaminhamento contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete
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a votação a Emenda n o 9, que e rejeitada, tendo votado pela aprovaçao os
Deputados Gilmar Machado .e Antonio JUlio. 0 Deputado Anderson Adauto
substitui o Deputado Antonio JUlio. ApOs encaminhamento favorável do
Deputado Gilmar Machado e contráio do Deputado Ajalmar Silva, a
Presidência submete a votação a Emenda no 10, que é rejeitada, tendo
votado pela aprovação os Deputados Gilmar Machado e Anderson Adauto. 0
Deputado Gilmar Machado, corn base no art. 60 do Regimento Interno,
formula questâo de ordem, que é respondida pela Presidéncia. 0 Deputado
Marcos Helênio substitui .o JDeputado Gilmar Machado. ,ApOs o
encamiAhamentofavorável do, Marcos Helênio e contráric do
Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete a votaçâo as Emendas n°s 11
e 12, que são rejeitadas, tendo votado pela aprovaçao os Deputados Marcos
Helênio eAnderson Adauto. 0 Deputado Hely Tarqumnio substitul o Deputado
Ajalmar Silva. Após o encaminhamento favorável do Deputado Marcos
Helênio a Emenda n o 13, reassume a direçâo dos trabalhos o Deputado
Miguel Martini. 0 Deputado Hely TarquInio encaminha contrariamente a
Emenda n° 13, que, submetida a votação pela Presidêncja, é rejeitada, tendo
votado pela aprovação os Deputados Marcos Helênio e Anderson Adauto. 0
Deputado Ajalmar Silva substitui o Deputado Hely TarquInio. 0 Deputado
Marcos Helênio encaminha favoravelmente a Emenda n o 14, e assume a
direção dos trabalhos o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Após 0
encaminharnento contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete
a votação a Emenda no 14, que é rejeitada, tendo votado pela aprovação 0
Deputado Anderson Adauto. Corn encaminhamento favorável do Deputado
Marcos Helênio e contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete
a votação, cada uma por sua vez, as Ernendas n°s 15 a 17, que são
rejeitadas, tendo votado pela aprovação os Deputados Marcos Helênio e
Anderson Adauto. 0 Deputado Antonio Andrade substitui o Deputado
Anderson Adauto. Apôs encaminhamento favorável do Deputado Marcos
Helênio e contrário do .Deputado Ajalmar Silva, a Presidêncja submete a
votacão,cada umapor sua vez, as Emendas n°s 18 a 20, que são rejeitadas,
tendo ,votado pela aprovaçao os Deputados Marcos Helênio e AntOnio
Andrade. 0 Deputado Adelrno, Carneiro Leão substitui o Deputado Marcos
Helênio e formula questao de ordem,, corn base no art. 263 e §, do
Regimento Interno. A Presidência informa que a questão de ordem já foi
respond ida, tratando-se, pois, dematéria vencida. Renovancio sua questao de
ordem, o Deputado Adelrno Carneiro Leäo e informado pela Presidenciaque
O relator da matéria não deseja se pronunciar durante o encaminhamento das
emendas. ApOs encaminharnento favorável do Deputado Adelmo Carneiro
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Leão e contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete a votacão
a Emenda no 21, que é rejeitada, tendo votado pela aprovaçâo os Deputados
Adelmo Carneiro Leão e AntOnio Andrade. 0 Deputado Anderson Adauto
substitui o Deputado AntOnio Andrade, que formula questão de ordem, corn
base no art. 117 do Regimento Interno, sendo respondida, prontamente, pela
Presidéncia. Corn encaminhamento favorável do Deputado Adelmo Carneiro
Leão e contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete a votaçáo
as Emendas n°s 22 a 26, que são rejeitadas, tendo votado pela aprovaçâo os
Deputados Adelmo CarneiroLeão e Anderson Adauto. 0 Deputado Raul Lima
Neto substitui 0 Deputado Bend Guedes, e o Deputado Durval Angelo
reassume os trabalhos. 0 Deputado Durval Angelo formula questão de
ordem, corn base no art. 264, inciso Ill, c/c Os arts. 98 e 117, do Regimento
lnterno, e a Presidência confirma que o autor do destaque tern preferência
para encaminhar a votação, sendo-Ihe permitido declinar em favor do autor da
emenda. 0 Deputado Raul Lima Neto formula questão de ordem, corn base
no art. 164 do Regimento Interno, e a Presidência informa que a questão já foi
respondida. Após encaminhamento favorável do Deputado Raul Lima Neto e
contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete a votacão a
Emenda n° 27, que e rejeitada, tendo votado peta aprovacão os Deputados
Durval Angelo, Anderson Adauto e Raul Lima Neto. 0 Deputado Bené
Guedes substitui o Deputado Raul Lima Neto. Aos 28 minutos do dia 29 de
dezembro, a Presidência, de ofIcio, prorroga a reunião por mais 2 horas. Corn
o encaminhamento favorável do Deputado Durval Angelo e contrário do
Deputado Ajalmar Silva, a Presidência subrnete a votação a Emenda n° 28,
que é rejeitada, tendo votado pela aprovacao os Deputados Durval Angelo e
Anderson Adauto. 0 Deputado Durval Angelo declina de sua preferência ao
Deputado Anderson Adauto, que encaminha favoravelmente as Emendas n°s
29 e 30. A Presidéncia, após o encaminhamento contrário do Deputado
Ajalmar Silva, submete a votaçâo as Emendas n°s 29 e 30, que são
rejeitadas, tendo votado pela aprovacão os Deputados Durval Angelo e
Anderson Adauto. Após o encaminhamento favorável do Deputado Durval
Angelo e contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete a
votaçâo a Emenda n° 31, que é rejeitada, tendo votado pela aprovaçâo 0

Deputado Durval Angelo. 0 Deputado José Braga reassume Os trabalhos.
Corn o èncarninhamento favorável do Deputado Anderson Adauto, apôs o
Deputado Durval Angelo declinar de sua preferência, e o encaminhamento
contrário do Deputado Ajalmar Silva, a Presidência submete a votação, cada
urna por sua vez, as Emendas n°s 32 a 36, que são rejeitadas, tendo votado
pela aprovação Os Deputados Anderson Adauto e Durval Angelo Encerrada a

FF'l'



r.A1

AL

86
votação das emendas, a Presidência informa que foi aprovado 0 parecer para
o 2° turno, na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda n o 1, que
apresenta, registrando-se os votos contrários dos Deputados Durval Angelo e
Anderson Adauto. 0 Deputado Durval Angelo faz sua deciaraçao de voto.
Verificada, de piano, a inexistência de "quorum" e cumprida a finalidade da
reuniäo, a Presidência agradece a presença dos pariamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a Iavratura da ata e
encerra Os trabaihos.
,Saladas Cornissães, 5 de marçode, 199Z.;;. 	 . .

Miguel Martini Presidente - Antonio Roberto-,- Sebastiäo Navarro Vieira -
Geraldo Nascimento.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOE8
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.578/97

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatôrio

0 Projeto de Lei n o 1.578/97, do Deputado Geraldo Rezende, visa a
declarar de utilidade püblica o Hospital Imaculada Conceiçao, corn sede no
MunicIplo de Monsenhor Paulo.

Publicada em 18/12/97, velo a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispoe o Regimento Interno.

Fundamentaçao
A citada entidade, constituida e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade jurIdica e sua diretoria é formada por pessoas idOneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela preenche os requisitos constantes nas leis que
disciplinam a declaraçao de utilidade püblica.

Conclusâo
Pelas razOes expostas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.578/97 na forma.
proposta.

Sala das ComissOes, 2 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - AntOnio Genaro -

Mauro Lobo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.71 3/98

Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnoiogia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade püblica a Tenda Espirita Vovó Joaquina de Aruanda,
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corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte. 	 -

Apôs ser publicada, fol a proposicâo encaminhada a Comissão de
Constituição e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e Ihe apresentou a Emenda n o 1.

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

Fundamentação
A referida entidade tern por objetivo major a promoçâo de acôes

filantropicas, direcionadas as pessoas carentes da comunidade em que atua.
Dèdica-se também ao estudo teórico do espiritismo umbandista, abordando

a formação cultural originada da assimilaçâo de elementos religiosos afro-
brasileiros pelo espiritismo brasileiro.

Dessa forma, a instituicão contribui para o conhecirnento de tradiçOes,
crenças e costumes relativos a Africa e ao Brash, ao mesmo tempo em que
presta relevantes serviços de assistência social.

E justo, portanto, que Ihe seja outorgado o titulo declaratOrio de utilidade
püblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.713/98

corn a Emenda n° 1, apresentada pela Corn issão de Constituicâo e Justiça.
Sala das ComissOes, 10 de junho de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.725/98
Comissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia

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

epigrafe visa a deciarar de utilidade püblica a lgreja Missionária Pentecostal
Laudisceia, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Examinada preliminarrnente a matéria pela Comissão de Constituicão e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Igreja mencionada, e sociedade civil corn personalidade jurIdica, que tern

por princIpios basicos difundir o Evangelho de Jesus Cristo, transrnitir valores
espirituais, liçOes de otimismo e exemplo de amor ao próximo.

Suas iniciativas revestem-se de grande alcance social, concorrendo para
formar uma sociedade harmonica e fraterna.

Isso posto, acreditamos ser a instituiçâo merecedora do tItulo declaratOrio
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de utilidade püblica.

Conclusâo
Pelas razães expostas, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no

1.725/98 na forma proposta.
Sala das Comissôes, 1 1 de junho de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO CJNCO DO PROJETO DE LEI N O 1.730/98
Comissâo de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

-RelatOrIo
...be'  iniciativa do DeputadoRonaldo Vasconcellos, o projeto de 1i em
epIgrafe visa a declarar de utilidade pUblica o lmperatriz Futebol Clube, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 lmperatriz Futebol Clube é sociedade civil corn personalidade jurIdica.

Tern por princIpios básicos proporcionar a difusão do civismo e da cultura
fIsica, principalmente do futebol, inclusive o feminino, estimular a prática de
outras rnodalidades esportivas arnadorIsticas especializadas, realizar
competicães, reuniôes e eventos de caráter social e cultural.

Por suasatividades de reconhecida importãncia para o esporte, a entidade
faz jus ao tItulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razães aduzidas, somos favoráveis a aprovação do Projeto de Lei no

1.730/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 1 d junho de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.737/98
Cornissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade püblica o Centro de Apoio e lntegração de Deficientes de
ltajubá - CAIDI -, corn sede no Municipiode ltajubá.

ApóS ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para exarne
prelirninar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
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A entidade em questão tern personalidade juridica, está em regular

funcionamento ha mais de dois anos, não possui fins lucrativos, e sua
diretoria e composta por pessoas idôneas e que não percebem nenhum tipo
de rernuneraçao pelo exercicio de suas funçôes.

Por atender as condicoes estabelecidas pela Lei n o 12.240, de 5/7/96,
conforme atestam os documentos anexados ao processo, a entidade está
apta a receber o tItulo de utilidade pUblica.

Conclusão
Diante doexposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidadé do Projeto déLei n° 1.737/98 naformaproposta.
Sala das Cornissôes, 2 de junho de 1998.
Hely TarqUInio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mauro Lobo - Antonio

JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.738/98

Corn issão de Constituição e Justica
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em epIgrafe
tern por objetivo declarar de utilidade pUblica a Fundação EspIrita Allan
Kardec - FEAK -, corn sede no MunicIpio de Juiz de Fora.

Nos termos regimentais, a proposição foi publicada e, ern seguida,
encaminhada a esta Comissão, a qua[ compete examinar a matéria, atendo-
se aos lindes de sua competência.

Fundamentaçao
De acordo corn a documentação que instrui o processo, a Fundaçâo

EspIrita Allan Kardec é uma sociedade civil, tern personalidade jurIdica
prOpria, e seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não são rernunerados
pelo exercIcio dos cargos. Alérn disso, a entidade está em funcionarnento ha
mais de dois anos e desenvolve atividades corn o fim exciusivo de servir
desinteressadarnente a coletividade.

Estão atendidos, pOiS, Os requisitos estabelecidos pela Lei n° 3.373, de
12/5/65, alterada pela Lei n o 12.240, de 5/7/96, para que a entidade possa ser
agraciada corn o tItulo declaratório de utilidade pUblica.

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto, a fim de que o texto
do art. 10 atenda as diretrizes da boa técnica de redação legislativa.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.738/98 corn a Emenda n° 1, nos
terrnos seguintes.

EMENDA No 1
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Dê-se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade ptiblica a Fundaçao Espirita Allan

Kardec - FEAK -, corn sede no Municiplo de Juiz de Fora.".
Sala das Comissães, 2 de junho de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antonio Julio - Mauro

Lobo.
•1 	 PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.739/98

Comissão de Constituição e Justica
Relatôrio

De autoila do Deütado AiltonVlel, o projeto dé lei em epIgràfe zobjetiva
declarar de utilidade püblica a Associaçao Vicenciana para Assistência ao

•Menor - AVIPAM -, corn sede no MunicIpio de São Vicente de Minas.
Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para

ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no Regimento
Interno.

Fundarnentaçao
A proposição encontra-se corretamente instru Ida corn os documentos

indispensáveis a declaração de utilidade püblica, prevista na Lei n o 12.240, de
5/7/96, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tern
personalidade jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneraçao
pelo exercIcio de suas funçOes.

Apenas para acrescentar a sigla ao norne da entidade, apresentamos
emenda ao art. 1 0 da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.739/98 corn a Ernenda n° 1, redigida a
seguir.

EMENDA NO 1
DC—se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Vicenciana para

Assistência ao Menor - AVIPAM -, corn sede no MunicIpio de São Vicente de
Minas.".

Sala das ComissOes, 2 de junho de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Ivair Nogueira, relator ro AntOnio Julio - Mauro

Lobo.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROIETO DE LEI NO 1.703/98

Comissão de Constituição e Justica
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Relatório

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Olinto Godinho, tern como
objetivo anistiar os créditos tributários formalizados ou não, inclusive os
inscritos em divida ativa, e dar outras providências.

Publicado em 18/4/98, foi 0 projeto distribuldo a esta Cornissão e a de
Fiscalização Financeira. Compete-nos, prelim inarmente, analisar os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispOe
o art. 188, dc o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Eundamentação
,A propôsicão em .êpIgrafe, atendendo aos anseios da classe produtora,

procura desonerar asindüstrias de laticInios e as cooperativas agropecuárias
das pesadas penalidades impostas em razão da arrecadacão, corn atraso, do
ICMS.

O projeto em estudo, apesar da sua irnportãncia para o rneio rural, encontra
Obices a sua tramitacão nesta Casa, ainda que a anistia por ele proposta seja
apenas parcial, limitada a 50% das multas de revalidação de mora e isoladas.

A Constituiçâo da Repüblica, em seu art. 150, II, assim dispOe:
"Art. 150 - Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e

vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios:

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrern em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupacão
profissional ou funcão por eles exercida, independentemente da denominacão
juridica dos rendimentos, titulos ou direitos".

Ao tentar minimizar as enormes dificuldades por que passam o setor leiteiro
e as indüstrias a ele ligadas, este projeto prestigia determinada classe,
excluindo outras juridicamente em igualdade de condiçOes. Cita-se, como
exemplo, o setor calçadista e tantos outros que são vItimas da globalização.

Assim sendo, não ha dUvida de que está sendo violado o princIpio
constitucional que garante igualdade de tratamento para os contribuintes que
se encontram em situaçâo equivalente. Por entendermos que a medida
proposta representa beneficlo fiscal, é também aplicável a espécie a regra do
§ 8° do art. 34 das DisposiçOes Constitucionais Transitórias da Carta da
Repüblica de 1988, que atribul ao CONFAZ a competência para disciplinar tal
matéria, devendo prevalecer então a Lei Complementar n o 24, de 1975, já que
Outra ainda não velo para substitul-la.

E oportuno lembrar, ainda, que o Estado, ao apresentar a esta Casa seu
orcamento anual, faz previsães tanto para as despesas como para as
receitas, incluindo-se nestas determinada parcela a ser arrecadada em razão
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dos tributos em atraso. A prevalecer o beneficlo constante no projeto em
apreço, corn vigência imediata, certamente estará afetado o equilIbrio entre
receita e despesa.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, concluImos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 1.703/98.
Sala das Comissães, 2 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Ivair Noguetra, relator - Antonio Julio - Mauro

Lobo.
PARECER PARA 010 TURNO D.O.PROJETO DE LEI N O 1.708/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado LeonIdio Bouças, o Projeto de Lei n° 1.708/98
dispOe sobre a realizaçao de testes vocacionais para alunos das escolas
pUblicas estaduais.

Publicada em 24/4/98, a proposiçao foi distribulda 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.

Fundamentaçao
Nos termos da proposiçâo em exame, as escolas pUblicas estaduais ficam

obrigadas a submeter os alunos matriculados na 81 série do ensino
fundamental a testes vocacionais programados e realizados por equipes
técnjcas especialzadas nessa area de psicologia aplicada. Os testes serão
gratuitos, e as condçaes técnico-operacionajs de sua implernentaçao ficaro
a cargo dos órgãos püblicos competentes da Secretaria da Educaçao.

A luz de nosso ordenamento juridico-constitucional, ao Estado membro é
Ilcito editar normas legais referentes a educaçäo, a cultura e ao ensino,
concorrentemente corn a União, coriforme preceitua o art. 24, IX, da
Constituiçao Federal.

Corn referéncia a iniciativa, cumpre-nos dizer que a matéria nâo se insere
entre aquelas de iniciativa privativa do Executivo, consignadas no art. 66, III,
da Carta Estadual.

Ressalte-se, airida, que a medida ora proposta está em consonância corn a
Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional - Lei n o 9.394, de 20/12/96 -,
que vincula a educaçao ao mundo do trabalho e as práticas sociais (arts. 10, §
20, e3°,Xl).

Portanto, nãohá Obice de ordem constitucional a tramitaçao da proposiçâo
em tela.
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Conclusão 	 -

A vista do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.708/98.

Sala das Comissães, 2 de junho de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Mauro Lobo, relator - Antonio Jilio - Ivair

Nogueira - Antonio JUlio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.736/98

Comissão de Constituicâo e Justica
Relatôrio

cDe aUtorià do Depütado José Militão, o projetó de lei em ánálise tern por
objétivo dar nova redação ao "capit" d67 -art. 169 da Lei n o 7.109, de 13/10/77,
que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério PUblico do Estado.

Publicada em 7/5/98, a proposiçâo foi encaminhada as comissOes
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 juridico-
constitucionais pertinentes ao projeto.

Fundamentacão
Almeja o projeto beneficiar o professor, o supervisor pedagogico e o

orientador educacional em exercicio em classes de educaçâo especial do
Estado corn a gratificação de 20%, que passa a integrar a sua rernuneracâo,
ainda na atividade, desde que tenham recebido pelo perlodo mmnimo de 1.460
dias, desprezando-se qualquer tempo anterior a 730 dias de interrupcão.

A educacão especial integra o Quadro do Magistério e exige, como
requisitos mInimos, tanto para o professor como para o especialista de
educação, habilitacão correspondente a requerida para o nIvel de ensino a
ser ministrado e especializaçâo de acordo corn as peculiaridades do tipo de
ensino e as caracterIsticas fIsicas ou mentais dos alunos, conforme
estabelece o art. 167 do Estatuto do Magistério.

A proposicão tern fuicro no princIpio da eqUidade, uma vez que pretende
corrigir o que se apresenta de forma injusta no Estatuto do Magistério.

Corn efeito, tendo em vista a qualificacão profissional exigida para a
educaçao especial, o servidor que a exercer perrnanecerá por urn longo
perlodo nessa funcão, ou, mesmo, definitivamente, fazendo jus, pois, ao
recebimento, em caráter definitivo, da vantagem pecuniária a que se refere o
projeto.

Tratando-se de uma gratificacâo concedida em razão do preenchimento de
requisitos exigidos para a sua percepcâo, a sua iricorporação ao vencirnento
somente ocorrerá se autorizada por lei, diferentemente dos adicionais por
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tempo de serviço, que são devidos desde logo e para sempre.
Pelas razöes expostas, nao vislumbramos óbice a tramitação do projeto

nesta Casa.
Conclusão

Conclulmos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei n o 1 .736/98.

Sala das Comissães, 2 de junho de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente — Antonio Julio, relator — Mauro Lobo - Ivair

Nogueira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NO5 2 A 6 E SOBREOS SJJBSTITUTIVOS

NOS 3E 4 AO PROJETO DE LEI NO 34/95
Relatôrio

0. projeto de lei em tela, do Deputado Ivair Nogueira, tern como objetivo
estabelecer os critérios socioeconOmicos e populacionais para a criaçao de
novas serventias no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Durante a tramitação da matéria, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas n° s 2 a 6 e os Substitutivos n°s 3 e 4, sobre os quais emitiremos
parecer, por força do Regimento Interno.

Fundamentaçao
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n o 34/95 dispOe

sobre a fixação de critérios populacionais para criaçâo, fusão e
desmembramento dos servicos notarlais e de registro, como forma de
regulamentar o disposto no art. 278 da Constituição do Estado.

Submetido o projeto de lei a deliberaçao da Comissão de Constituição e
Justiça, nao obstante conclusão do bern lançado parecer da Gerência-Geral
de Consultoria e Pesquisa desta Casa, segundo o qual a proposigao
padeceria de sério vIcio por dispor sobre matéria cuja iniciativa competiria
(mica e exciusivamente ao Poder Judiciário, foi ele considerado jurIdico,
constitucionat e legal. Em Plenário, recebeu emendas e retornou as
comissOes, para que se manifestern sobre elas. 0 prazo regimentalmente
deferido para essa manifestaçao transcorreu "in albis".

0 Poder Judiciário remeteu a esta augusta Casa mensagem que se
transformou no Projeto de Lei n° 959/96, que, por dispor sobre matéria
correlata, foi anexado ao projeto mencionado, o que, evidentemente, sanou o
vicio da incompeténcia inaugural deste.

Desanexados, porém, os projetos passaram a ter tramitaçao autônoma. Em
face do decurso de prazo sem manifestaçao das comissOes, coube a mim,
por horirosa deferência do Presidente desta egrégia Assembléia, relatar 0
Projeto de Lei n o 	já em Plenário. Conquanto também entenda falecer
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competência a Assembléia, urna vez que o referido projeto depende de
iniciativa legislativa privativa do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, §
1 0, da Constituicão Federal e dos arts. 66, IV, "c"; 98, VII, e 104, IV, da
Constituicão do Estado, cumpre-me apreciá-to no seu mérito, eis que a
Comissão de Constituicão e Justice entendeu de forma diversa; para mim,
portanto, é matéria vencida.

A Emenda n° 2, apesar da sua justificável preocupacão corn as serventias
de menor movimento, não merece a nossa acolhida. A Constituição do
Estado, em seu art. 278, estabelece outros critérios para criacão, fusão e
desmembramento dos sérviços notariais. Assim sndo, dévemos nos ater ao
comando da Carta mineira para estabelecer as regras que deverão ser
obedecidas. For tais razOes, rejeitamos a Emenda n° 2.

Já a Emenda n° 3, do Deputado Dinis Pinheiro, tern como propOsito atribuir

funcionais envolvendo as serventias do foro extrajudicial. E oportuno
a Secretaria de Interior e Justiça a competência para cuidar dos atos

esciarecer que a matéria enfocada nesta emenda e estranha ao conteUdo do
projeto, que visa, exciusivarnente, a estabetecer Os critérios para criaçâo,
fusão e desmembramento de novas serventias. 0 novo Regimento lnterno
veda tat prática, pelo que rejeitamos a Emenda n o 3.

A Emenda n° 4, também subscrita pelo Deputado Dinis Pinheiro, apesar de
ser oportuna, jã que corrige a redacão dos dispositivos mencionados, está
prejudicada, em face de toda a redacão do projeto estar sendo alterada por
outro substitutivo. Assim sendo, rejeitamos a Emenda n o 4.

A Emenda n° 5, assim como a Emenda no 3, versa sobre assunto que não é
pertinente ao conteüdo do projeto, pelo que encontra intransponIvel óbice
regimental. Pelas mesmas razOes, rejeitamos a Emenda n o 5.

Por Uttimo, analisando a Emenda n° 6, do Deputado Dimas Rodrigues,
entendemos que viola o texto constitucional vigente (art. 278 da Carta mineira
e art. 236 da Constituição da Republica), visto que limita o alcance da criação,C)

da fusão e do desmembramento de novas serventias. Por tais razOes,E
0 

rejeitamos também a Emenda n° 6.C

-0 Substitutivo no 3, subscrito pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, além de0

inovar no que diz respeito aos critérios para criaçâo, fusão eE
0

desmembramento de novas serventias, extrapolando o que dispOe a art. 278Cd,

da Carta mineira, avança também em outras matérias completamente0
0

distintas daquelas tratadas no projeto. Reprisando os mesmos argumentos
utilizados para a rejeição de emendas, recorremos ao novo Regimento
Interno, que, em seu art. 228, I, não permite sequer o recebimento de
proposição dessa espécie. Corn tais argumentos, rejeitarnos o Substitutivo n°



96
3.

Quanto ao Substitutivo n o 4, do Deputado Ivair Nogueira, de igual modo,
tambérn inova e muito o texto do projeto original, quando, pot exemplo, em
seu art. 80, adentra no campo do concurso pUblico para preenchimento de
vagas em serventias. Esse assunto está sendo tratado em projeto especIfico,
em tramitaçao nesta Casa. Inova, ainda, no que diz respeito a instituiçao de
outros critérios para criação de serventias e não SO OS socioeconômicos e
populacionais. Diante dos obstâculos tanto. da Carta rnirieira quanto do art.
228 do Regimento Interno, resta-nos:rejeitar a proposição.

:Assim, tern-se no. mérito que ariação, a fusão e o desmembramento dos
servicos notarials e 7 de registros, tâo-somente fundamentados em critérios
populacionais, segundo preconiza o projeto de lei sob exame, não encontram
amparo legal. 0 art. 236 da Constituiçao Federal, regularnentado pela Lei n°
8.935, de 1994, estabelece, corn meridiana clareza, que a criação, a fusão e o
desmembramento de serviços notariais e de registro somente poderão dat-se
em função de critérios populacionais, socioeconômicos e estatisticos,
associativamente e não disjuntamente. 0 projeto de lei ora relatado nao se
acha devidamente instruldo corn os dados socioeconôrnicos e estatIsticos de
cada comarca ou zona de jurisdiçao necessários ao seu pleno andamento. Os
dados socioeconômicos e estatIsticos, nao obstante solicitados ao Poder
Judiciário, conforme ofIcios de fis. e fis., não foram fornecidos. Porérn, dada a
urgência da manifestaçao do Legislativo de forma efetiva sobre o rnérito do
Projeto de Lei n° 34/95, por julgarmos acertado e em face das limitaçôes dos
elementos carreados para o processo, vimo-nos no dever de procurar, se não
suprir, pelo menos minimizar a sua escassez e o fizemos buscando
informaçôes extraprocessuals, tais como nümero de varas existentes em
cada comarca, ntmero de atos propostos em serventias, seu nUmero e seus
emolumentos remuneratOrios nao sO em Belo Horizonte mas também em
outras Capitals da Federação, tais como Goiânia, Porto Alegre, Recite, Rio de
Janeiro, São Luiz, São Paulo e Salvador, cujos dados, extraldos no
"Almanaque Abril 98", se expressam nos quadros a seguir:

* - Os referidos quadros foram publicados na edição do 'Diário do
Legislativo" de 4/6/98.

Conforme se ye no quadro comparativo mostrado acima, o nümero de
habitantes por Tabelionato de Protesto de TItulos em Belo Horizonte é inferior
ao de cinco das sete Capitais indicadas no confronto, o que bern demonstra o
acerto de seu nümero nesta Capital, cujo aumento, caso seja feito, poderá
inviabilizá-los, em face do reduzido valor dos emolurnentos pot lei atribuidos
aos atos poreles praticados.
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Já no que concerne ao Registro de lm6veis 1 conquanto a população por
serventia em Belo Horizonte seja também inferior a de 5 das 7 Capitals
confrontadas, suas serventias, atualmente em nümero de 7, poderão, sem
aquela probabilidade de inviabilizacão que paira sobre os Tabelionatos de
Protesto de TItulos, ser perfeitamente aumentadas para 12. 0 aumento de
que se trata é perfeitamente defensável, em virtude de os emolumentos
devidos ao Registro de Imôveis serem muitIssimo superiores aos do
Tabelionato de Protesto de TItulos. No momento, a relação OfIcio de Registro
de lmóveis/população em Belo Horizonte é de ipara 298.778. Se forem
aumentadas suas serventias para 12, essa relação passaria a set de 1 para
174.287. 	 -

0 mesmo raciocInio prevaleceu para a fixaçâo do nümero de serventias nos
Tabelionatos de Notas, nos Oficios de Registro de Titulos e Documentos e
nos OfIcios de Registro Civil das Pessoas Juridicas, ou seja, foi obedecido o
critério de comparaçao do nómero de habitantes pot serventia corn os valores
constantes nas tabelas de seus respectivos ernolumentos.

Corn esses elementos, e procurando atender as necessidades das
respectivas populaçôes, sern deixar de assegurar a sobrevivência das
serventias já existentes corn urn mInimo de prática de atos, julgamos
necessário apresentar ao projeto de lei de que ora se trata 0 seguinte
substitutivo, cuja aprovação recornendamos ao Plenário, e, em conseqüência,
opinamos pela prejudicialidade do Projeto de Lei n o 34/95, corn as ernendas e
os substitutivos anteriormente apresentados.

Conclusão
Pelas razães aduzidas, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 2 a 6 e

dos Substitutivos n°s 3 e 4, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei no
34/95 e pela apresentacao do Substitutivo n o 5, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NO 5
Fixa critérios populacionais, socioeconômicos e estatIsticos para criação,

fusão e desmembramento de serviços notarials e de registro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A exceção da Comarca de Belo Horizonte, de entrãncia especial, a

qual nao se aplica o disposto neste artigo, poderão ser criadas tantas
serventias quantas resultarem de redivisão de zona ou comarca, corn as
respectivas jurisdicOes, que tenharn mais de 150.000 (cento e cinquenta mu)
habitantes e em que os servicos notariais e Os de registro tenham
ultrapassado, no triénio, por zona ou comarca, a media mensal de 400
(quatrocentos) atos remunerados, não se incluindo nesse nümero as
certidães, OS atos cujos emolumentos sejam reduzidos ou dispensados por
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disposiçao de lei federal, os protocolos de documentos de divida que não
resultem na lavratura do protesto, o reconhecirnento de firmas e as
autenticaçaes de cópias.

I - Observado o disposto no § 20 e incluidas as serventias já existentes,
haverá:

A - na Comarca de Juiz de Fora:
a) 8 (oito) Tabelionatos de Notas;
b) 5 (cinco) Oficios de Registro de lmôveis, cada urn corn jurisdição a eles

dehrnitad;
c).3 (três) Tabelionatos deProtesto de TItulos;
d) I (urn) OfIcio de Registro de TItulos e Documentos;
e) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil de Pessoas JurIdicas;
f) 1 (urn) Oficio de Registro Civil de Pessoas Naturals em cada distritoou

subdistrito;
B - nas Comarcas de Contagem, Governador Valadares, Uberaba e

Uberlândja:
a) 6 (seis) Tabelionatos de Notas; 	 -
b) 4 (quatro) OfIcios de Registro de lmôveis, cada urn corn jurisdiçao a eles

delimitada;
c) 2 (dois) Tabelionatos de Protestos de TItulos;
d) 1 (urn) OfIcio de Registro de Titulos e Documentos;
e) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil de Pessoas Juridicas;
f) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil de Pessoas Naturals em cada distrito ou

subdistrito;
C - nas Comarcas de Araguari, Barbacena, Betim, Cataguases, DivinOpolis,

Ipatinga, ltuiutaba, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pocos de Caidas,
Pouso Alegre, Sete Lagoas, TeOfilo Otôni e Varginha:

a) 4 (quatro) Tabelionatos de Notas;
b) 3 (três) OfIcios de Registro de lmOveis, cada urn corn jurisdiçao a eles

delimitada;
c) 2 (dois) Tabelionatos de Protestos de TItulos;
d) 1 (urn) OfIcio de Registro de TItulos e Documentos;
e) 1 (urn) Oficio de Registro de Pessoas JurIdicas;
f) 1 (urn) OfIclo de Registro de Pessoas Naturals em cada distrito ou

subdistrito;
D - nas Comarcas de Alfenas, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Coronel

Fabricjano, Curvelo, Diamantina, Extrema, Formiga, Itabira, Itajubá, ltaüna,
João Monlevade, Lavras, Manhuaçu, Muriaé, Nova Lima, Ouro Preto, Pará de
Minas, Patrocinjo, Phil, Pirapora, Pitangul, Ponte Nova, Ribeirão das Neves,
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Santa Luzia, Santa Rita do SapucaI, Santos Dumont, São Francisco, São
João del-Rei, São Lourenço, São Sebastião do Paraiso, TirnOteo, Três
Coracöes, Ubá, UnaI, Viçosa e Visconde do Rio Branco:

a) 3 (trés) Tabelionatos de Notas;
b) 2 (dois) OfIcios de Registro de lrnOveis, cada urn corn jurisdição a eles

delimitada;.
c) 2 (dois) Tabelionatos de Protestos de Titulos;
d) I (urn)-OfIcio de Registro de Titulos e Documentos;
e) I (urn) OfIciode Registro de Pessoas JurIdicas;
f) I (urn) OfIcio de Registro Civil de Pessoas Naturais em cada distrito ou

subdistrito;
E - nas demais comarcas:
a) 2 (dois) Tabelionatos de Notas;
b) 1 (urn) OfIcio de Registro de lmôveis, cada urn corn jurisdicão a eles

delimitada;
c) 1 (urn) Tabelionato de Protestos de TItulos;
d) I (urn) OfIclo de Registro de Titulos e Documentos;
e) 1 (urn) OfIcio de Registro de Pessoas JurIdicas;
f) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil de Pessoas Naturals em cada distrito ou

subdistrito.
§ 1 0 - Para os fins do disposto neste artigo, o juIzo cornpetente, na forma do

art. 38 da Lei Federal n° 8.935, de 18/11/94, poderá sugerir ao Tribunal de
Justiça a elaboraçao de pianos de adequada e melhor prestação dos servicos
notariais e de registro, louvando-se em inforrnacôes da Fundaçäo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica no que se refere aos critérios
populacionais e socioeconômicos de cada comarca, no triênio irnediatamente
anterior a data da pubiicaçâo desta lei.

§ 2° - Em se tratando de serventias que tenharn area ou zona de
abrangencia ja fixada por resoluçâo do Tribunal de Justica do Estado, salvo
no caso de criação de comarca ou de unidade administrativa, não se criará ou
desmembrará ofIclo, sern que Os serviços preexistentes rnanten ham em sua
area ou zona o minimo da populacao e de atos efetivamente registrados de
que trata o artigo.

Art. 21 - Na Comarca de Belo Horizonte, incluldas as serventias já
0 existentes, haverá:
0 	 a) 14 (quatorze) Tabelionatos de Notas;

b) 12 (doze) OfIcios de Registros de imóveis, cada urn corn jurisdiçâo a eles
delimitada;

c) 4 (quatro) Tabelionatos de Protestos de Titulos;
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d) 2 (dois) OfIcios de Registro de TItulos e Documentos; 	
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e) 2 (dois) OfIcios de Registro Civil de Pessoas JurIdicas;
f) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil de Pessoas Naturals em cada distrito ou

subdistrito.
Art. 31 - Poderá haver desmembramento dos serviços notarials e de

registro, observado o disposto nesta lei, quando 0 mesmo titular reunir sob
sua responsabilidade mais de uma serventia.

Art. 41 - Qualquer que seja o motivo do desmembramento, fica assegurado
ao titular o direito de opção por qualquer das serventias. Caso o
desmembramento envolva duas ou mais serventias, 0 direito de opção sera
exercido pelo titular mais antigo na comarca de uma delas.

Art. 5° - Salvo no distrito ou no subdistrito de cidade sede de comarca em
que a OfIcio de Registro Civil de Pessoas Naturais seja isolado, nos demais
distritos dos municIpios que compoem a comarca, haverá, cumulativarnente a
urn OfIcio de Registro de Pessoas Naturais, urn Tabelionato de Notas.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 71 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniães, de junho de 1998. 
Geraldo Santanna, relator.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 34195
Comissâo de Administração Püblica

RelatOrio
0 projeto de lei em tela, do Deputado Ivair Nogueira, tem como objetivo

fixar os critérios populacionais e socioeconOmicos para a criação, a fusâo e o
desmembramento dos serviços notariais e de registro.

Publicado no "Diário do Legislativo", foi a proposiçâo distribulda as
Comissães de Constituiçao e Justiça, de Administraçao Püblica, de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, e, por força de requerimento do
Deputado Marcos Helênio, aprovado em Plenário, foi também a matéria
distribuIda a Comissão de Defesa do Consumidor.

0 projeto foi aprovado em 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 5, do
Deputado Geraldo Santanna.

Para atender ao que dispãe 0 Regimento Interno, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer de 2 0 turno e para a redaçao do vencido, que
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentaçao
A proposiçâo em apreço, de conteUdo extremamente polêmico, objetiva

proporcionar a comunidade mineira maior eficiéncia dos serviços notariais e
de registro por via da ampliaçâo, da fusâo e do desmembramento das
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diversas serventias. Não ha dUvida de que tais serviços são muito
necessários no dia-a-dia do cidadão, seja para efetuar o registro de urn
imôvel, seja para autenticar urn documento. Para o Poder Judiciário, a
eficiência desses serviços - que são pOblicos, porérn, exercidos em caráter
privado - é mais que imprescindIvel.

He muito, o Estado de Minas Gerais carece, principalmente, da instalaçâo
de novas serventias cartorárias, diante do aumento considerável da
população e, ate mesrno, em decorrência da criação de inUmeros novos
municIpios. E oportuno frisar ainda que, apôs a Ultirna reforma dos serviços
caiiorários, ócorrida he mais de 30 anos, centenas de municIpios se
transformaram em comarcas sem, entretanto, contarem corn as serventias
necessárias ao seu born funcionarnento.

Em primeiro turno, apOs avaliação de inOmeras alteraçães alteraçôes
sugeridas mediante ernendas e substitutivos, o projeto foi aprovado na forma
do Substitutivo n° 5, do Deputado Geraldo Santanna. 0 substitutivo procurou
sanar Os mais diversos óbices a tramitaçâo mais acelerada do projeto nesta
Casa. Se não aponta a melhor soluçâo para esse problerna que tanto aflige a
sociedade rnineira, pelo menos representa urn passo largo do Poder
Legislativo no deslinde da questão.

Conclusão
Pelas razães aduzidas, opinamos pela aprovaçâo, em 2° turno, do Projeto

de Lei n° 34/95 na forma do vencido em 1 1 turno, cuja redaçäo é parte deste
parecer, conforme se segue.

Redaçäo do Vencido em 1 ° Turno
PROJETO DE LEI N o 34/95

Fixa critérios populacionais, socioeconOrnicos eestatIsticos para criaçäo,
fusão e desmembramento deserviços notariais e de registro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 A exceçâo da comarca de Belo Horizonte, de entrância especial, a

qual não se aplica 0 disposto neste artigo, poderâo ser criadas tantas
serventias quantas resultarem de redivisão de zona ou cornarca, corn as
respectivas jurisdiçães, que tenham rnais de 150.000 (cento e cinqüenta mil)
habitantes e em que os serviços notarlais e os de registro tenham
ultrapassado, no triênio, por zona ou comarca, a media mensal de 400
(quatrocentos) atos remunerados, não se incluindo nesse nOmero as
certidôes, Os atos cujos emolumentos sejam reduzidos ou dispensados por
disposiçâo de lei federal, os protocolos de documentos de dIvida que nâo
resultem na lavratura do protesto, o reconhecimento de firmas e as
autenticaçöes de cOpias.
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encarninharnos as denüncias que nos chegaram da malversaçao dos
recursos püblicos destinados a assistência social. E vamos continuar fazendo
isso.

No ano passado, quero aqui repetir, na LDO, propus que esses recursos
não fossem distribuIdos pelos Deputados; e insisti na lei orçamentária. Em
momento nenhum a Assembléia Legislativa acolheu ou discutiu essa
proposição. Na realidade a pergunta é inversa: por que, em outros momentos
ou em todos os outros momentos, esta Assembléia Legislativa não discute
esse problema de maneira definitiva ou mais séria do que está se discutindo
nestemomento? Apenso queestá acontecendo nesta Casa é uma tentativa
de mudar para que as coisas continuem do jeito que estão. Vocés verão, e
vamos continuar no debate seguinte. A proposta de lei encaminhada pelo
Deputado Ermano Batista, depois corn urn substitutivo do relator, é
absolutamente mediocre. Penso que a Assembléia merece e pode fazer mais
do que está apresentando em relaçao a assistência social.

Continua o Deputado Miguel Martini. "Ha que se fazerem essas perguntas."
Entendo que ha que se responder a essas perguntas. Penso que a Câmara
de Vereadores de Belo Horizonte está sendo questionada nesse momento.

"Corn toda a certeza, qualquer pessoa inteligente sabe fazer a leitura de
que ha outras rnotivaçôes por detrás disso tudo." Eu não tenho düvidas.
Penso que todas as pessoas inteligentes do Estado de Minas Gerais poderão
fazer a leitura do porquê de tanta resistência e dificuldade em alterar a lOgica
da distribuição das subvençoes sociais no Estado de Minas Gerais: manté-las
sob o controle individual dos Deputados.

"Precisamos prestar esciarecimentos a sociedade e tomar posiçôes
coerentes. Antes de me colocar contra uma situaçao, se a considero errada,
devo abrir mao dela, para que eu tenha autoridade moral para falar. E isso
que estamos fazendo nessa tarde. Estou comunicando, Sr. Presidente, desta
tribuna, a esta Casa, que, nesse ano, nesse momento, estou abrindo mao das
minhas verbas de subvençao social. Nâo indicarei, de hoje em diante,
nenhurna entidade para receber verba de subvençao social da Assembléia
Legislativa. Na verdade, é a (mica verba de subvençao social que existe."

Continua o meu caro colega Deputado Miguel Martini: "Gostaria de ser
seguido por aqueles que tern vindo aqui falar, mas não tern aberto mao delas,
para que haja coerência. Por que estou fazendo isso hoje?" Pergunta o
Deputado Miguel Martini. "Porque a partir de estudos, descobri que ha urn
equlvoco na interpretaçao da lei. Esse equIvoco é quase imperceptIvel, mas é
real. 0 legislador estadual, ao tentar ajustar a legislaçao federal 6 estadual,
fez confusão entre universalidade e universalizaçao de direito, achando que
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são a rnesma coisa. Não são. Em razão dessa düvida e de estar convencido
desse equivoco, estou abrindo mao das verbas de subvencão desse ano."

Sr. Presidente, apenas para concluir, o Deputado está abrindo mao em
razão de análise segundo a qual ha equivoco na interpretacão da lei.
Acontece, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que a prôpria ConstituicãO está
aqui todo dia sendo arranhada, e nunca vi urn preciosismo dessa natureza.
Nunca vi urn Deputado subir a tribuna para dizer que vai esperar, que val
deixar de exercer algurna atividade porque a lei estava arranhada. Nesse
caso, urn problerna de interpretacão na Id leva o Deputado a tomar urna
decisão. Não e urna questão de princIpios. E uma questão da análise e de
reconhecimento de urn equIvoco.

Quero então deixar urna pergunta ao Deputado Miguel Martini: qual é essa
lei, qual e esse artigo? Onde está esse equivoco mais precisamente que o
impediu de fazer essa avaliacão? Por enquanto fica aqui a análise da
discussão. Continuaremos numa outra oportunidade. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores das galerias, telespectadoreS que nos acompanham pelo canal 11,
aqui estamos praticarnente para continuar o trabaiho abordado pelo Deputado
Adeirno Carneiro Leão. Não combinamos previamente que eu seguiria no
rnesrno assurito, mas para nos e importante que a nossa luta, nesta Casa,
peta rnoralizacão do emprego das verbas de subvencão nao se encerre corno
se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse abusado dessa
distribuicão de verbas püblicas. Estarnos aqui para reafirmar tudo aquilo que
já disse o nosso companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão. Queremos
também parabenizar o Forum Mineiro de Articulação Poiltica de AssistênCia
Social pelo trabaiho que desenvolveu nestes 20 dias, coletando quase 30 mu
assinaturas. Esse trabaiho do FOrum, que trouxe essa quantidade de nomes
de pessoas que realmente desejarn que essa verba de subvenção não seja
distribuida através de Deputados, mostra-nos que estamos no rurno certo. 0
Deputado que me antecedeu afirrnou aqui que não comecou agora nossa luta
para que essa subvencãO saia da Assernbléia Legislativa. Já houve tempo em
que o PT nem distribuIa verbas. Comecarnos a distribul-las em 1990; rnesrno
assim, ja havIamos feito criticas a essa maneira de o Deputado assurnir urn
papel que não é seu. Não somos contrários as verbas de subvenção social.
Elas são importantissirnaS, sobretudo num Governo que não se comprornete
corn a assistência social, que não dá ao povo mais pobre condiçOes dignas

- de vida, que não trabalha pela distribuição de renda. Quanto mais pobre é o
povo, mais precisa do poder püblico, mais precisa de atenção daqueles que
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Art. 3° - Poderá haver desmembramento dos serviços notariais e de

registro, observado o disposto nesta lei, quando o mesmo titular reunir, sob
sua responsabilidade, mais de uma serventia.

Art. 40 - Qualquer que seja o motivo dd desmembramento, fica assegurado
ao titular o direito de opçao por qualquer das serventias. Caso o
desmembramento envolva duas ou mais serventiais, o direito de opçao será
exercido pelo titular mais antigo na comarca de urna delas.

Art. 5 0 - Salvo no distrito ou subdistrito de cidade sede de comarca em que:99iQ: Registro Civil de . Pessoas Naturais seja isolado, nosdemais
d'strjtQsdos .muicIpios quecornpöern a comarca haver6, 1 cumulativamente
ao OfIcio de Registro Civil de Pessoas Naturais, urn Tabelionato de Notas.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissaes, 3 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - José Bonifácio, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 278/95

Comissão de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 278/95, do Deputado João Leite, que define medidas

para combater o tabagismo no Estado e proIbe o uso do cigarro e similares
nos locais que menciona, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10
turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 278/95
Define medidas para combater o tabagismo no Estado e proibe o uso do

cigarro e similares nos locais que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado adotará medidas educativas e restritivas, corn vistas a

combater a prática do tabagismo em seu território.
Art. 20 - As rnedidas educativas objetivam esciarecer a populaçao acerca

dos males causados pelo tabagismo, compreendendo, entre outras:
I - a promoçâo de campanhas nas escolas estaduais;
II - a afixaçao de avisos, placas ou cartazes nos locais especificados nesta

lei.
Art. 30 - Fica proibida a prática do tabagismo em recinto fechado de
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repartição püblica e de escola, hospital, posto de saUde ou centro de lazer de
responsabilidade do Estado.

Paragrafo Unico - A proibiçao de que trata este artigo abrange os atos de
acender, conduzir acesos ou fumar cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou
similar.

Art. 41 - Nos estabelecimentos aos quais se aplica esta lei é obrigatória a
afixação e a manutencäo, em locais de fácil visibilidade, de avisos, placas ou
cartazes alusivos a proibição da prãtica do tabagismo.

Prágrafo inico - Os estabeIecirnento referido no"caput"disporâo de
salas reservadas ou corredores corn janelas, onde -será permitida a j,rática
dos atos definidos no paragrafo ónico do art. 30.

Art. 51 - 0 titular de cargo de direção, chefia, coordenação, ou equivalente,
dos estabelecimentos referidos no art. 4 0 zelará pelo cumprimento do disposto
nesta lei.

§ 1 1 - Ao constatar a infraçao, o servidor referido no "caput" advertirá o
infrator, solicitando-lhe que se dirija aos locais mencionados no paragrafo
ünico do art. 40 desta lei, podendo determinar que se retire do
estabelecimento, caso persista na infraçao.

§ 20 - Em se tratando de ocupante de cargo, emprego ou funcao pOblicos, a
reincidência sujeitará o infrator a:

- advertência escrita;
II - multa, no valor de 245 UFIRs (duzentas e quarenta e cinco Unidades

Fiscais de Referéncia), acrescida de metade desse valor a cada nova
ocorrência, sempre garantida a defesa prévia.

Art. 61' - Os recursos provenientes da aplicacão da multa de que trata o art.
5° serão utilizados na promocao das medidas educativas previstas no art. 20
desta lei.

Art. 7° - A proibiçâo da prática do tabagismo, nos termos desta lei, estende-
se a centros comerciais e supermercados.

Art. 8° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 90 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao
Art. 10 - Revogam-se as disposiçaes em contrário, especialmente a Lei no

9.731, de 9 de dezembro de 1988.
Sala das Comissães, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.189/97
Comissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n° 1.189/97, do Deputado Bilac Pinto, que acrescenta
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106parégrafo ao art. 53 da Lei n o 11.404, de 25/1/94, a qual contém normas de

execuçao penal, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma'adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI NO 1.189/97

Acrescentaparagrafo aQart. 53 da,Lei n° 11.404, de 25 de .janeiro de 1994,
:

- A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica acrescentado ao art. 53 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de

1994, o seguinte parágrafo Unico:
"Art. 53- ..................................................................................
Parágrafo ünico - Nas licitaçoes para obras de construçao, reforma,

ampliaçao e manutençao de estabejecjmento prisional, a proposta -de
aproveitamento mediante contrato, de mão-de-obra de presos, nos termos
deste artigo, poderá ser considerada como fator de pontuaçao, a critério da
administraçao"

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissôes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.273/97
Comissâo de Redaçâo

0 Projeto de Lei no 1.273/97, do Deputado José Militão, que acrescenta
parágrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 23/12175, que dispae sobre o Quadro
Permanente de Tributaçao, Fiscalizaçao e Arrecadaçao do Estado de Minas
Gerais, e dá outras provjdêncjas, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimentointerno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.273/97
Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n o 6.762, de23 de dezembro de

1975, que dispOe sobre o Quadro Permanente de Tributaçao, Fiscalizaçao e
Arrecadaçao do Estado deMinas Gerais, e dá outras providêncjas.
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A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 13 da Lei n o 6.762, de 23 de dezembro de 1975, modificado

pelo art. 30 da Lei no 9.754, de 16 de janeiro de 1989, fica acrescido do
seguinte § 1°, transformando-se seu parágrafo Unico em § 21:

"Art. 13- .............
§ 1 0 - Para o provimento do cargo da classe de Assistente Técnico

Fazendário, de que trata o inciso I deste artigo, exige-se nivel superior de
escolaridade.".

Art. 20 - Para o provimento do cargo de Auxiliar de Atividade Fazendãria,
exige-se nIvel superior de escolaridade.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 41 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissöes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.299/97
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei no 1.299/97, do Deputado Joâo Batista de Oliveira, que
autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção dos trechos rodoviários
que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI NO 1.299/97
Autoriza l o Estado a assumir a gestäo e a manutencão dos trechos

rodoviários que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Estado autorizado a assumir, mediante ajuste corn os

municIpios, a gestâo e a manutenção dos seguintes trechos rodoviários:
- segmento da MG-220, entre o Distrito de Conselheiro Mata, no MunicIpio

de Diamantina, e a sede do MunicIpio de Monjolos, corn extensão de 25krn
(vinte e cinco quilometros);

II - segmento da MG-220, entre as sedes dos MunicIpios de Monjolos e
Santo Hipôlito, corn extensão de 15km (quinze quilametros);

III - segmento da MG-728, entre o Distrito de Senhora da Gloria, no
Municipio de Santo Hipólito, e a sede do MunicIpio de Monjolos, corn
extensâo de 18km (dezoito quilometros);

IV - segmento da MG-238, entre os MunicIpios de Santana de Pirapama e
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Presidente Juscelino, corn extensão de 40km (quarenta quilômetros).

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Corn issöes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aulton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.333/97
Corn issâo de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.333/97, do Deputado Marcos Helênio, que determina a
inckisaode estudos e atividades relacionados com a educacão, para o
consumo na proposta pedagogica das escolas do sistema estadual de ensino
fUndameritaI e médio,foi aprovado no 2 1 turno, na forma do Substitutivb no 1.

Vem agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
Iegislativa,seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.333/97
Determina a inclusão de estudos e atividades relacionados corn a educaçao

para o consumo na proposta pedagogica das escolas do sistema estadual de
ensino fundamental e medlo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os estabelecimentos de ensirio fundamental e médio das redes

pUblica e privada do Estado incluirão, em sua proposta pedagógica, estudos e
atividades relacionados corn a educação para o consumo.

Parágrafo Unico - 0 material didático e os recursos pedagOgicos a serem
utilizados por professores e alunos serâo produzidos, em regime de
colaboracao, pelos Orgãos do sistema estadual de ensirio e pelos órgaos e
entidades de defesa do consumidor.

Art. 20 . - Esta lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao de sua
publicaçâo.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissôes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Auiton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI NO 1.405/97
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.405/97, do Deputado Paulo Piau, que dá a
denominação de Dr. João Cordeiro a estrada MGT-464, que liga o trevo da
cidade de Sacramento a Rodovia MG-428, fol aprovado no 20 turno, na forma
do vencido no 10 turno.
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Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim -de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.405/97
Dá a denominação de Dr. João Cordeiro a estrada MGT-464, que liga o

trevo da cidade de Sacramento a Rodovia MG-428.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominada Dr. Joâo Cordeiro a estrada MGT-464,que liga o

trevo da cidade de Sacramento a Rodovia MG-428.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
-Art. 30 - Revogam-se as disposicäes em contrário.
Sala das Comissöes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.490/97
Comissâo de Redação

O Projeto de Lei n o 1.490197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade püblica a entidade Movimento Comunitário do Bairro
Novo Horizonte e Vila Sumidouro, corn sede no MunicIpio de Ibirité, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.490/97
Declara de utilidade pOblica a entidade Movimento Cornunitário do Bairro

Novo Horizonte e Vila Sumidouro, corn sede no MunicIpio de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Movimento

Coniunitário do Bairro Novo Horizonte e Vila Sumidouro, corn sede no
Municiplo de Ibirité.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicôes em contrário.

- Sala das Comissães, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.512/97
Corn issão de Redaçâo
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0 Projeto de Lei no 1.512/97, do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Centralina o imóvet que menciona, fol
aprovado no 20 turno, corn a Emenda no 1 ao vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissâd a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

..... PROJETO.DELEI NO, 1,512197
Autoriza 0 .der Executivo a ;doar;ao Municipio de Centralina o imóvel que

menciona. 	 .
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIplo de

Centraliria imóvel urbano, situado na Rua dos Gomes, 69, nesse municIpio,
havido por doação, corn area total de 630m 2 (seiscentos e trinta metros
quadrados), constituldo de terreno e benfeitoria, que consiste em prédio de
alvenaria corn 448,18M2 (quatrocentos e -quarenta e oito vIrgula dezoito
metros quadrados) de area construida, registrado sob o n° 1.806, a fls. 56 do
livro 2-F, no CartOrio do Registro de lmOveis da Comarca de Canápolis.

Parágrafo ünico - 0 imóvel de que trata este artigo destina-se ao
funcionamento do Centro de Saüde de Centralina.

Art. 21 - 0 imôvel de que trata esta leireverterá ao patrimônio do Estado Se,
findo a prazo de 5 (cinco) anos contados do ato de lavratura da escritura
püblica de doação, não Ihe tiver sido dada a destinaçao prevista no art. 10.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 28 de maio del998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.626/98
.. Comissao de Redaçäo

0 Projeto de Lei n° 1.626/98, do Deputado João Batista de Oliveira, que
declara de utilidade pUblica a Associaçâo e Movimento dos Sem-Casa do
Bairro Ipiranga, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno ünico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por, se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

111
PROJ ETO DE LEI No 1.626/98

Declara de utilidade póblica a Associaçâo e Movimento dos Sem-Casa do
Bairro Ipiranga, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacao e Movimento dos

Sem-Casa do Bairro Ipiranga, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissães, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna..

PARECER DEREDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.628/98
Comissâo de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.628198, do Deputado Francisco Ramalho, que declara
de utilidade püblica a entidade Obras Sociais da Paroquia Nossa Senhora de
Fatima - OSNF -, corn sede no MunicIpio de ltaüna, foi aprovado em turno
ünico, corn a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos par se dar a proposiçãa a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.628/98
Declara de utilidade pUblica a entidade Obras Sociais da ParOquia Nossa

Senhora de Fatima - OSNF -, corn sede no MunicIpio de ItaUna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Obras Sociais da

Paroquia Nossa Senhora de Fatima - OSNF -, corn sede no MunicIpio de
ltaüna.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissães, 28 de rnaio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.658/98
Corn issão de Redacâo

0 Projeto de Lei n° 1.658/98, do Deputado Glycon Terra Pinto, que declara
de utilidade pblica a Associaçâo Beneficente Nova Esperança de Paracatu,
corn sede no MunicIpio de Paracatu, fol aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica



I AL

112
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETODE LEI N O 1'.658/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao Beneficente Nova Esperança de

Paracatu, corn sede no MunicIpio de Paracatu.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica dec!aradade utilidade pUblica a Associaçao Beneficente Nova

Esperança-de Paraöatu, : c m sede no 1MunicIpio de, Paracatu:
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data desua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton ViIela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.664/98
Corn issão de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.664/98, do Deputado Ibrahim Jacob, que declara de
utilidacie püblica a entidade Movirnento em Pro[ do Povo de Minas Gerais,
corn sede no Municipio de Ipatinga, fol aprovado em turno Unico, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N O 1.664/98
Declara de utilidacie püblica a entidade Movimento em Prol do Povo de

Minas Gerais, corn sede no MunicIpio de Ipatinga.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Movirnento em Pro!

do Povo de Minas Gerais, corn sede no MunicIpio de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.670/98
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.670/98, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade pUblica a entidade Fraternidade Feminina da Grande Loja MaçOnica
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de Minas Gerais - FFGLMMG -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno ünico, corn a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.670/98
Declarade-utilidade pübHca a entidade Fraternidade Feminina da Grande

Loja Máçôra déMinas Gerais - FFGLMMG -, cor sede no MunicIpiodê
Belo Horizonte.

A Assembléla Léislativa' do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Fraternidade

Feminina cia Grande Loja Macânica de Minas Gerais - FFGLMMG -, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Corn issães, 28 de rnaio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

COMUNICAQAO DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçAO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 2/6/98, a seguinte cornunicação:
Do Deputado Antonio Roberto, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Antonio Sebastião Ferreira Barros, ocorrido no MunicIpio de São Domingos
do Prata, em 27/5/98. (- Ciente. Oficie-se.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 380a REUNIAO ORDINARIA, EM 3/6/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: ja Ease (Expediente): Ata -Correspondéncia: Oficios - 21 Ease (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 1J80a 1.789/98 - Requerimentos n°s 2.615
a ; 2.178- Requerimetos; dosDeputados Ambrôsio Pinto, Joâo Leite e
Dinis. Pinheiro - Cornunicaçoes: Comunicaçoes da Comissâo do Trabaiho é
dos Deputados WanderleyAvila, José Militão (2) e Mauri Torres - Oradores
Inscritos: Discursos dos. Deputados Carlos Pimerita, Adelmo Carneiro Leão,
Maria José Haueisen e Miguel Martini - 2 1 Parte (Ordem do Dia): ia Fase:
Abertura de Inscriçoes - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicaçao -
Acordo de Lideranças - Despacho de Requerimeritos: Requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro; deferimento - Discussão e Votaçâo de Pareceres:
Parecer da Comissâo de Constituiçao e Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n o 1.590/97; aprovação - Parecer da Comissão de Constituiçao
e Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n o 1.668/98; rejeiçao -
Votaçao de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Ambrósio Pinto e
João Leite; aprovaçao - Requerimento do Deputado Ermano Batista; discurso
do Deputado Adelmo Carneiro Leão; questâo de ordem; aprovação;
verificaçao de votação; inexistência de nUmero regimental para votação;
anulação da votação; chamada para recomposiçao de "quorum"; existência
de nUmero regimental para discussão 2' Ease: Palavras do Sr. Presidente -
Questão de ordem; existência de nümero regimental para votação dos
projetos - Discussão e Votaçao de Proposiçôes: Requerimento do Deputado
Rêmolo Aloise; aprovação - Votação, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n°s
1.123 e 1.459/97; . aprovação na forma do vencido em 10 turno - Votaçao, em10 turno,do Projeto de Lei n o 1.581/97; aprovaçâo corn a Emenda n o I -Votaçao, em 10 turno,do Projeto de Lei n o 1.650/98; aprovaçâo na forma do
Substitutivo no 1 corn a Emenda n o 1 - Votaçâo, em 10 turno,do Projeto de Leino 1.427/97; aprovação - Questâo de ordem -Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrüs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
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Alencar da Silveira Junior - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antonio Andrade - Antonio Genaro - Antonio JUlio - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - 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 TarquInio - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira -João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - LeonIdio Boucas -
Luiz FernandoFaria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Hauisen -
Mauro Lobo Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - As 1015min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Ease (Expediente)

Ata
0 Deputado Marcelo Goriçalves, 3 1-Secret6rio, nas funcOes de 2 1

-Secretário, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restriçOes.

Correspondência
- 0 Deputado Elmo Braz, 1 1-Secretário, lé a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Alvaro Azeredo, Secretário da Casa Civil, comunicando que 0

Governo Federal reconheceu o Sr. Carlos Fabian Idrovo Andrade como
Consul Honorário do Equador em Belo Horizonte, corn jurisdicão no Estado.

Do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
enviando cópia da ata da reunião do Grupo Coordenador de Fiscalização
Ambiental Integrada - GCFAI - em que se decidiu a melhor forma de
atendimento a CPI dos Garimpos. (- A CPI dos Garimpos.)

Do Sr. llizeu Real JUnior, Subdiretor da Superintendência da Receita
Estadual, informando que o Sr. Edvardo Luiz de Almeida é o representante
desta Superintendência para acompanhar os trabalhos da CPI dos Garimpos.
(- A CPI dos Garimpos.)
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Do Sr. Geraldo Magela de Faria, Diretor da Diretoria de Suprimento Escolar
da Secretaria de Educação, informando, em atençâo a requerimento do
Deputado Kernil Kumaira (solicitaçao de compra de carteiras para a Escola
Estadual Antonio Duarte Sobrinho), qué o pedido fol encaminhado a 37
Superintendéncia Regional de Ensino.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçaes

0 Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçôes e a conceder a
paiavraaosorasjoresjnscritospara .oGrande xpediefle.

719esta,9pprtuni 	 as seguintes proposicaes:.:
PROJETO DE LEI N O 1.780/98

Autoriza a Centrais de Abastecirnento de Minas Gerais S.A. - CEASA - a
doar a Policia Militar de Minas Gerais imôvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica a Centrals de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA -

autorizada a doar a Poilcia Militar de Minas Gerais o irnôvel constituido por
urn terreno corn area de 12.267,51m 2 (doze mil duzentos e sessenta e sete
vIrgula cinqüenta e urn metros quadrados), situado no MunicIpio de
Patrocinio, entre as Ruas Teodoro Gonçalves, Dr. HonOrio de Abreu, Martins
Mundirn e Dr. Vicente Soares, no Bairro São Cristovão, registrado sob o n°
8.993, a fis. 98 do livro n° 2 AH, no Cartório de Registro de lmóveis da
Comarca de PatrocInlo.

Parágrafo Unico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a abrigar a 87a
Cornpanhia Especial da PolIcia Militar de Minas Gerais.

Art. 21 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio da CEASA se,
findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pUblica de
doaçao, nao Ihe tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justfficaçâo: 0 projeto de lei em tela tern por objetivo doar a PMMG imôvel

urbano de propriedade da CEASA.
0 referido imóvel pertenceu a AntOnio de Queiroz Teles, que, por volta do

ano de 1807, doou-o ao MunicIpio de PatrocInio. Este, por sua vez, em
22/6/82, vendeu-.o a CEASA para que all fosse construido, em convênio corn
o Poder Executivo, urn centro integrado de abastecimento.

No entanto, a CEASA nao ocupou as edfficaçaes all construldas. Em virtude
dessa ociosidade, a 87a Companhia Especial de PolIcia Militar foi instalada no
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local, porque não tinha acomodaçOes adequadas.

Para regularizar a situacão do imOvel, a Prefeitura Municipal de PatrocInio
manifestou o desejo de transferência de dominlo do imôvel, destinando-o a
PMMG para instalacão da referida Companhia.

Pelas justas razOes que embasam o projeto de lei em questão, conto corn o
apoio dos nobres pares para sua aprovacão.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.781/98
Dispae sobre a anistia de dIvidas de infraçOes de trânsito em Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -,

conforme o Decreto n o 12.776, de 30 de junho de 1970, que o regula, fica
obrigado a:

- excluir de seu registro de controle de infraçaes, corn nulidade plena, as
multas e as taxas de gravidades 3 e 4 relacionadas no art. 10 da Lei n° 812,
de 1996, notificadas e ja prescritas, anteriores a publicacâo, em 23 de
setembro de 1997, da Lei n o 9.053, de 1997, que institui o novo Código de
Trânsito Brasileiro;

II - incluir, nos benefIcios do inciso I, as multas e as taxas de veiculos
irregulares, que foram apreendidos ou não, e que não estiverem corn
documentaçao regular pelo menos ha 5 (cinco) anos antes da publicacão da
Lei no 9.053, de 1997.

Art. 20 - A restituição dos veiculos apreendidos pelo DETRAN-MG ocorrerá
mediante pagamento de despesas corn a remoção e outros encargos
previstos em legislacão especifica, corn o devido saneamento da causa da
irregularidade do veiculo.

Art. 30 - A aplicação desta lei não elide as punuçaes originadas por ilIcitos
penais decorrentes de crimes de trânsito.

Art. 40 - Os procedimentos necessários ao fie[ cumprirnento desta lei serão
regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicacão.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 61 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 10 de junho de 1998.
Miguel Barbosa
Justlficaçao: Pleiteia este projeto de lei anistiar multas e taxas de trânsito de

gravidades 3 e 4 relacionadas no art. 1 0 da Lei no 812, de 1996.
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Como essas multas e taxas já estão prescritas, anteriores que são a
publicaçao da Lei n o 9.053, de 1997, que institui o novo Codigo de Trânsito
Brasileiro, é razoável anistiá-las em razão do rigor das penas e das pesadas
taxas desse Codigo. 	 -

Os infratores, corn certeza, verão nesta medida benéfica urn gesto de boa-
vontade do poder pUblico para que se acautelem corn relação a futuras
infraçôes de trânsito, as quais Ihes acarretarão pesados onus.

De acordo corn o PRODEMGE, existem no Estado 362 mil proprietários de
veiculos que não prestam contas hápelo rnenos 5 anos, ou seja, são multas
praticamente "incobraveis Oi5 Os veiculos estão fora de circulaçao ou
provavelmente, em ferros-velhos.

Acresce, ainda, e gravernente, o fato de que a cobrança das multas e das
taxas, cuja anistia este projeto de lei propOe, acarretará entesouramente ilicito
do DETRAN-MG, o qual, corn a vigência da nova lei de trânsito, terá recursos
bastantes para fazer face as suas despesas e obrigaçOes püblicas.

Pela oportunidade deste projeto de lei, espero contar corn o apolo de meus
nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.782/98
ProIbe o fumo na rede estadual e na rede privada de ensino de 10 e 21

graus.
Art. 10 - E vedado ao aluno de 10 e 20 graus da rede estadual e da rede

privada de ensino fumar no recinto da escola.
Parágrafo Unico - lnclui-se no disposto neste artigo a proibição de furnar

durante festas realizadas nas dependências da escola.
Art. 20 - As escolas afixarão, em local visIvel, os avisos indicativos de

proibição.
Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicaçao desta lei correrão por conta

de dotaçOes orçamentárias prOprias, suplementadas, se necessário.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 2 dejunho de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Este projeto tern como escopo protegera saóde dos alunos de

1 0 e 21 graus, proibindo-os de fumar nos recintos escolares. Adernais, tern urn
objetivo educacional, uma vez que os impede de praticar ato que causa
prejuIzo a saüde.
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Estirna-se que, no Brash, a cada ano, 80 mil pessoas morrem precocemente

devido ao tabagismo, nümero este que vem aurnentando ano a ano. Em
outras palavras, cerca de 10 brasileiros morrem por hora por causa do
cigarro. São várias as doenças associadas ao uso do cigarro, entre elas
cancer de boca, laringe, faringe, esOfago, pancreas, rim, bexiga e colo de
ütero; doenças coronarianas, tais como angina e infarto do miocárdio;
doencas cerebrovasculares, como derrame cerebral; e doenças pulmonares
obstrutivas crOnicas.

1 Apesar de todosos malefIcios causados pebotabagismo, am idia  apresenta
o cigarro como algo agradavel Tal ilusionismo comercial encontra grande
receptMdade por parte do adolescente, devido a sua inexperiência, ao
incompleto desenvolvimento de suas faculdades intelectuais, a facilidade de
se deixar influenciar por outrem, a falta de autodeterminação. Sendo assim, a
proposiçâo não tern o intuito de prejudicar essas pessoas, mas, ao contrário,
tern a intencao de Ihes oferecer proteção, tendo em vista sua fabta de
discernimento.

Não podernos nos esquecer, tarnbém, que é dever do Estado assegurar a
criança e ao adolescente, corn absoluta prioridade, o direito a saüde (art. 227
da Constituiçâo Federal). Sendo assim, o cigarro, que comprovadamente
prejudica a saUde, como demostram Os estudos cientIficos, deve ser
cornbatido pelas instituiçOes pUblicas.

Em Ultima anábise, a escola, berco da educacão, deve inibir os atos que
atentem contra a integridade dos alunos. Dessa forma, julgarnos racional que
o Estado proteja o aluno de 1 0 e 21 graus.

Pelas razOes apresentadas, confiarnos no apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto de lei em teba.

- Pubbicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Educacâo e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.783/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Assistência a Toxicômarios e

Alcoólatras Grupo Luz e Vida, corn sede no Municipho de Paracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo de Assistência a

ToxicOmanos e Alcoólatras Grupo Luz e Vida, corn sede no Municipio de
Paracatu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
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Miguel Martini
Justificaçao: A Associaçâo de Assistência a Toxicômanos e Alcoôlatras

Grupo Luz e Vida é sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos. Tern
como objetivo primordial dar apoio e assisténcia a toxicâmanos e alcoólatras,
visando a sua recuperação e inserção no seio da familia e da sociedade.

Por meio de doacôes e campanhas, a comunidade local pretende construir
urn local adequado a execução do trabaiho mencionado, em Paracatu ou em
municIpio vizinho.

Como a entidade cumpre Os requisitos legais para ser declarada de
utilidade publica espermos a anuênoia dos nobres colegas ao titulo
proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.784/98
Declara de utilidade póblica o NUcleo de Açao Social Joseph Arnold

Harrington, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade püblica o Nücleo de Açâo Social Joseph

Arnold Harrington, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 2 de junho de 1998.
Gilmar Machado
Justiflcaçao: Fundado em 3/2/95, o Nócleo de Açao Social Joseph Arnold

Harrington é sociedade civil de carâter filantropico, sem fins lucrativos, que
tern como objetivo angariar recursos para a realizaçao de obras sociais. Além
disso, cumpre todos os requisitos legais para ser declarado de utilidade
pUblica, razão pela qual solicito o apoio dos nobres pares a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI NO 1.785/98
Declara de utilidade pUblica a Loja Maçônica Verdade e Justiça, corn sede

no MunicIpio de Visconde do Rio Branco.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçônica Verdade e

Justiça, corn sede no Municipio de Visconde do Rio Branco.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
Ambrósio Pinto
Justificaçâo: A Loja Maçônica Verdade e Justica e entidade filantrópica,

sem fins lucrativos, em funcionamento pleno e regular ha quatro anos,
dedicados a atividades educativas e culturais, consoante os tradicionais
princIpios da Maçonaria universal.

A Lei Municipal n° 386, de 2/12/97, declarou a utilidade püblica municipal da
institi.çâo, que preenchetodos os pressupostos legais para a obtencão do
diploma no âmbito estadual, tendo em vista o trabalho digno e humanitário
desenvolvido pelos maçoris em todos os rincôes do nosso Estado,
prbmovendo o engrandecimento, o bern-estar e a ordem social.

Nada mais justo seja esta iniciativa acolhida por meus caros colegas.
- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,

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

PROJETO DE LEI NO 1.786198
Declara de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Nova Era, corn sede no MunicIpio de Nova Era.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Nova Era, corn sede no Municlpio de Nova Era.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniães, de rnaio de 1998.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A APAE de Nova Era, em funcionamento ha seis anos, cumpre

suas finalidades estatutárias, prestando urn excelente serviço a comunidade,
motivo pelo qua[ ja conta corn o reconhecirnento de sua utilidade pOblica no
nIvel municipal.

A entidade está apta a receber o titulo de utilidade pUblica estadual, na
medida em que cumpre Os requisitos legais para tal.

Por essas razães, espera o signatário obter a aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exarne preliminar,
e do Trabalho, para deliberacâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.787/98
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Declara de utilidade püblica a Sociedade EspIrita Unidos para a Paz, corn
sede no MunicIplo de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica dedarada de utilidade püblica a Sociedade Espirita Unidos

para a Paz, corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de maio de 1998.
José Henrique 	 - 	 -
Justificaçao: A Sociedade EspfritaUnidos paraaPaz•é uma sociedade civil,

religiosa, sern fins lucrativos; que tern por objetivo o estudo teOrico,
experimental e prático do Espiritismo, corn a observância e a propaganda
ilimitada da doutrina codificada pot Allan Kardec, e, ainda, a prática da
filantropia, sern distinção de idade, credo, raga ou cor.

A referida entidade não remunera os membros de sua diretoria, composta
de pessoas de reconhecida idoneidade moral.

Diante do exposto, por certo esta postulaçâo receberá o apoio dos nobres
pares.

- Publicado, vai o projeto as Comissaes de Justica, para exame prelirninar,
e de Educaçao, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.788/98
Dá nova redaçao ao art. 10 da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 1 1 da Lei no 12.459, de 13 de janeiro de 1997, passa a vigorar

corn a seguinte redaçao:
"Art. 10 - 0 servidor pUblico efetivo que tenha sido afastado do exercIclo de

cargo de provimento em comissão para o qual fora nomeado ou designado
em decorrência de indicaçao feita após aprovação de seu nome pela
comunidade terá assegurado o direito de continuar a perceber a remuneração
do cargo em comissâo, desde que cumpridas as seguintes condiçães:

- permanênc,a no mesmo cargo pot, no mInimo, (2) dois perlodos
completos;

II - exercIcio do cargo, em cada perlodo, pot tempo ininterrupto, admitida a
descontinuidade entre urn perIodo e outro;

III - afastamento do cargo não decorrente de pedido do servidor, ou de
cumprimento de penalidade;

IV - emissäo do tItulo declaratório do direito pela autoridade competente.
Parãgrafo ánico - Para efeito do disposto no inciso I deste artigo, será
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corsiderad0 completo 0 perIodo interrompido em decorrência de
municiPaIiza0 e de integracãO de escola estadual ocorridas a partir da data
prevista no art. 20 .".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
:Art. 30 - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Reuniôes, de junho de 1998.
José Henrique
Justfficacão: Alguns servidores, professores de escolas püblicas, embora a

epoca-não preenchessem as condiçães requeridas para concorrerao primeiro
pr cesso seIetivo;para opreenchimento do cargo emcomissâo de Diretor de
Ecola Estádual, foram submetidos, na etapa seguinte do processo seletivo, a
aprovação de seus nornes pela comunidade escolar, por não ter havido
candidato aprovado em suas respectivas unidades. Em decorrência do
resultado, foram indicados para o exercicio do cargo, tendo permanecido na
condição de designados durante o periodo, pois não havia outro servidor que
reunisse as condiçães estabelecidas pelas normas em vigor.

Para o perlodo seguinte, superadas as restriçôes encontradas no perlodo
anterior, submeteram-se a todas as etapas do processo seletivo, obtendo a
aprovaçâo necessária para a nomeaçâo para 0 cargo.

Consideramos justo, portanto, que, ao serem afastados, após o fiel
cumprirnento das exigências do cargo ao qual concorreram e no qual foram
satisfatoriamente avaliados, esses servidores possam desfrutar do mesmo
benefIclo atribuldo em lei a outros em situacâo semeihante.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, de Adrninistracâo
Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c
0 art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI NO 1.789/98
Dispöe sobre a destinaçâo de verba de subvençâo social no Estado.
Art. 1 0 - Os recursos de responsabilidade do Estado destinados a

celebraçao de convênios corn entidades privadas e municipios, corn a
finalidade de conceder subvençâo social, auxIlio para despesa de capital e
transferência aos municIpios serâo alocados exciusivamente:

I - ao Fundo Estadual de Assistência Social, quando se referirem a açôes
de assisténcia social;

II - ao Fundo Estadual para a lnfância e Adolescéncia, quando se referirern
a programas de atendimento a criança e ao adolescente;

Ill - ao Fundo Estadual de Saóde, quando se referirem ao desenvolvimentO
de açãès e serviços de satide.

Parágrafo ánico - Os recursos destinados a concessâo de subvencâo
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social, auxilio para despesa de capital e transferência aos municipios nâo
poderão ser alocados ao Poder Legislativo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário, em especial a Lei

Estadual no 11.815, de 1995.
Sala das Reuniôes, 2 de junho de 1998.
Iniciativa Popular.
Responsavel pela idoneidade das assinaturas: Conseiho Regional de

Servico Social - 6 1, Região - CRESS-MG.
Justificaçao A sociedade brasileira conquistou corn a Constituiçao Federal

de 1988, entre outros avanços, a gestâo das polIticas püblicas corn
transparência e participação popular. A posterior regulamentaçao dos
dispositivos constitucionais consolidou esses avanços.

A Lei Organica da Assistência Social - LOAS -, Lei Federal n° 8.742, de
1993, instituiu, para repasse de recursos aos municIpios, Estados e Distrito
Federal, o Conselho de Assistência Social, de composiçao paritária entre
governo e sociedade civil; o Fundo de Assistência Social, corn orientaçâo e
controle dos respectivos Conseihos de Assistência Social; e o Piano de
Assistência Social.

E competência dos Conselhos, entre outras, aprovar a polItica de
assistência social e os programas do Fundo de Assistência Social, expressos
no Piano de Assistência Social.

Na area da saüde, as Leis Federais n°s 8.080 e 8.142, ambas de 1990,
determinaram, da mesma forma, que cabe aos Conseihos de SaUde fiscalizar
a aplicação dos recursos financeiros, condicionando-a a apresentaçao de
pianos, que são a base das atividades e da programação de cada nivel de
direçào do Sistema Unico de SaUde.

o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069, de 1990 -
tambérn estabelece a criação dos Conselhos como órgãos deliberativos e
controladores das açães em todos os niveis de governo, corn manutenção
dos Fundos vinculados aos respectivos Conselhos.

Portanto, as areas acima mencionadas seguern princIpios constitucionais
da descentralizaçao politico-adminjstrativa e da participação da população na
formulaçao das poiIticas e no controle das acaes em todos os niveis.

o Estado de Minas Gerais possui os instrumentos legais necessários a
gestao descentralizada e participativa das poilticas de assistência social,
saüde e atendimento a criança e ao adolescente.

Cabe, ainda, destacar que as funçoes constitucionais do Poder Legislativo
são legislar e fiscalizar, não sendo de sua competência destinar recursos para
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a irnplementacão de poilticas püblicas, o que é atribuicão do Poder Executivo.

A luta de entidades da sociedade civil para alocar os recursos de
subvenção social aos fundos pUblicos, corn controle social, ocorre ha vários
anos no Estado de Minas Gerais.

Os fatos recentes relativos as subvençães sociais, noticiados pela
imprensa, demonstram que e mister continuar essa luta, fortalecendo a
implementacão e o financiamento das politicas pUblicas por melo do Poder
Executivo.

AoPoder Legislativo compete o -  de fiscalizar e exigir a
aplicação dos: recursos,; com baseic nos.. princIpios constitucionais da
adrninistracão.pibIica, quais sejam legalidade, moralidade, publicidade e
impessoalidade, dentro de uma compreensão global e estratégica do Estado.

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

REQUERIMENTOS
NO 2.615/98, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente da COPASA-MG, corn vistas a que sejam implantados
servicos de água nos Distritos de Barreiro da Raiz, Quem Quem e Vila Nova
dos Pocaes, no MunicIpio de JanaUba. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

NO 2.616/98, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transporte, corn vistas a que seja construlda ponte
sobre o rio São Francisco, ligando os Municipios de Matias Cardoso e Manga.
(- A Comissão de Transporte.)

NO 2.617/98, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Agricultura, corn vistas a que seja aberto escritôrio da
EMATER na regiâo do Projeto Jalba. (- A Comissão de PolItica
Agropecuãria.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Ambrôsio Pinto, Joâo Leite e Dinis Pinheiro.

Comunicacäes
- São também encaminhadas A Mesa comunicacôes da Comissão do

Trabalho e dos Deputados Wanderley Avila, José Militão (2) e Mauri Torres.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa, Deputado Romeu Queiroz, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
meus senhores e minhas senhoras, antes de tocar no assunto principal que
me leva hoje a fazer urn pronunciarnento desta tribuna, assunto esse que diz
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respeito a prevençao do cancer do Colo do Otero e do cancer da mama no
Estado de Minas Gerais, queremos fazer urn apebo ao Sr. Governador do
Estado e ao Sr. Vice-Governador do Estado no sentido de agilizarem o
asfaltarnento de duas estradas extremamente importantes para a região do
Norte de Minas.

Em primeiro lugar, referimo-nos a BR-135, de Itacarambi a Manga, as
margens do rio São Francisco. Urna estrada de 46km, que, na verdade, vai
integrar todo o vale do rio São Francisco corn as regiães desenvolvidas do
Estado e doPal. Essa .estradajáfqi iniciada, corn a conclusão da primeira
etapa de Januar,a a Itacarambi A segunda etapa de Itacaramb, a Manga e
uma éstrada quejá estasendo licitada. E, se Deus quiser, nos prOximos dias,
o edital deverá ser publicado no "Minas Gerais", levando ao conhecimento
dos empresários a Iicitaçao püblica dessa importante rodovia. Recursos da
ordem de R$6.000.000,00 já estão disponIveis no orçamento da União,
através de emenda de Deputados Federais, do ano passado. A bicitaçâo já
está na ponta da aguiha para ser publicada. Fazemos urn apebo ao Sr.
Governador do Estado, que conhece bern airnportâricia dessa estrada. Essa
e uma das Ultimas regiôes a ser integrada ao Estado de Minas Gerais, como
parte do seu compromisso para corn o povo daquela região. Fica aqui o
nosso apelo ao Governador Eduardo Azeredo, para que agilize a licitaçao
dessa estrada e o inIcio de suas obras, corn a emissão da ordem de serviço,
uma vez que essa é a grande aspiracão do povo de Manga e de toda aquela
regiâo. No ültimo domingo, estivemos reunidos corn cerca de 300 lideranças
no MunicIpio de Manga. E o clamor, a grande reivindicacao das autoridades,
das lideranças e do povo daqueba região e o inIcio das obras dessa estrada.

A segunda estrada, também importante, e a de Taiobeiras a São João do
Paralso, integrancbo o übtimo municIpia do extremo Norte de Minas Gerais,
corn 23 mil habitantes, que necessita e clama pela oportunidade de,
efetivamente, vislurnbrar urna possibilidade. de crescimento e de
desenvolvirnento São João do Paralso fica apenas a 10km da fronteira corn a
Bahia e a 70km da cidade de Taiobeiras, que ja conta corn pavimentação
asfáltica. Faço também urn apelo ao Sr. Governador do Estado no sentido de
agilizar esse processo. A referida estrada ja está bastante adiantada, pois já
foi licitada, e a ordem de serviço ja foi ernitida pebo Governador, faitando
apenas providenciar os ciltimos detaihes.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveitando a presença de tantas
rnulheres no Plenário da Assernbbéia Legisbativa, quero mostrar ao povo de
Minas Gerais que contamos corn urn dos programas de saüde pübbica mais
importantes, respaldado por urna lei ja sancionada pebo Governador Eduardo
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Azeredo, que estabelece a obrigatoriedade de o Estado dar assistência as
muiheres, para que façam exames de prevençâo dos cânceres do Colo do
Otero e da mama. Faco urn apelo, porque e impressionante o nUmero de
muiheres pobres e carentes que não tern a oportunidade de fazer urn exame
tao simples, tao elementar, tao básico, que está a urn passo de ser
impbementado nas grandes cidades do nosso Estado. Em 1996, fornos autor
de urn projeto de lei que estabebece essa obrigatoriedade, que passa ao
Estado a responsabilidade de cuidar das muiheres carentes e pobres na faixa
etária de 18 a 45 anos, que estão sendo vitimas do cancer do Colo do Otero e
do cânôèr da mama, por falta cinica e exciusiva de oportunidade de fazer o
éxame de prevenção. E, graças a Deus, acOihendo urn apebo deste Deputado,
atendendo ao bom-seriso e aos nümeros das pesquisas da sociedade médica
e cientIfica deste Estado, que mostram que uma em nove rnubheres, se não
fizerem urn exame de prevencão do cancer da mama, ira ter essa terrivel
doença em alguma fase da vida, a Governador Eduardo Azeredo, através da
Secretaria de Estado da Saüde e através do SERVAS, tao bern administrado
peba D. HeboIsa, lança mais do que urn desafio, Iança uma esperança, ao
determinar a implantação, em 12 grandes cidades de Minas Gerais, cidades-
pôbos, dos servicos de prevenção do cancer da mama e do cancer do Otero.

Caros Deputados, esses servicos irão contar tambérn corn o serviço de
cobposcopia quanto a prevenção do cancer do c6lo do Otero, urn exame
simples, que e rotina nas grandes cidades e que pode ser implantado em
qualquer cidade, em quabquer municIplo de Minas Gerais, independentemente
do seu tamanho e das suas condicães técnicas. Basta que haja urn medico
ginecobogista ou urn medico generabista, que faca urn curso rápido, para
poder trababhar corn o servico de cobposcopia. Serão impbantados também as
serviços de ultra-sonografia. Haverá dois aparebhos de ultra-som por cada
unidade, para fazer o diagnóstico precoce do cancer do ovário e do cancer do
Otero.

Mas o mais importante de tudo isso e que hoje me traz a esta tribuna, para
cumprimentar S. Exa. o Sr. Governador do Estado, para cumprimentar D.
Heboisa e a Secretário Dr. Wibmar, é a implantaçao, nessas 12 cidades, do
serviço de rnamografia. E urn simples aparebho de raios X que faz o exame da
prevenção do cancer da mama, urn apareiho barato, urn serviço barato em
termos numéricos, rnas que vai prestar urn inestimável servico as muiheres
pobres do nosso Estado.

Nâo sei quais são as cidades que vão ser beneficiadas ou que vão receber
esse ceritro de atendimento a saüde da muiher, rnas esses 12 grandes
centros, certamente, marcarão presenca e mostrarão que, corn a opçâo de se
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128investir em saüde pUblica, corn a opção de beneficiar as muiheres carentes
corn a opção de, corn poucos recursos, corn muito menos do que se pensa e
se imagina, implantar urn serviço dessa natureza, poderemos salvar centenas
ou milhares de vidas de mulheres, principairnente na fase reprodutiva.

Apenas urn exemplo da importâncja dese serviço: uma paciente corn
cancer da mama em fase inicial, em se computando desde o exame inicial
corn o medico ginecologista ate o exame de prevençao, que é a mamografla,
e passando, conseqüenternene por uma pequena cirurgia de biOpsia ou de
extirpaçao do. cancer, custa aos cofres pubUco.s R$1 2OQ.,OQ. Outro.paciente,
corn o mesmo cancer no diagnosticaclo passando para o estagio 2 ou 3

'corn a disseminaçao, custa, desde a fase inicial ate a .cirurgia, passando pela
radioterapia e pela quimioterapia, aos cofres pCsblicos R$43.000,00. Ou seja,
ha uma desproporcao muito grande.

Como. disse .o nosso colega Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, ele pode
ceifar a vida da muiher que, quando faz o diagnostico do cancer da mama na
fase 'tardia, na fase 3 ou na fase 4, tern, infelizmente, poucos meses de vida,
talvez cinco anos, no máxjmo, de sobrevida após o diagnOstico. Esses são
dados que nao podemos contestar, que a nossa Comissão de Saüde tern
divulgado e insistido em trabaihar, porque não queremos que aconteça corn o
nosso projeto, que ja e lei no Estado de Minas Gerais, o mesmo que vem
acontecendo corn milhares de projetos que são aprovados nesta Casa pelos
Deputados: eles são amplamente discutidos e debatidos, viram lei, mas caem
no buraco negro do esquecimento. Corn esse projeto, não ocorrerá o mesmo,
pois estamos perseguincio a sua aplicabilidade durante dois anos. Já
estivemos corn o Governador por várias vezes e, inmeras vezes, reunirno-
nos corn o Sr. Secretãrio, a epoca, o Dr. Rafael Guerra, grande Secretário,
que prestou grandes serviços ao povo de Minas Gerais. Nos dias de hoje,
estivemos novarnente corn o Secretár,o Wilmar e corn a D. HeloIsa, e gracas
a Deus, através de recursos do SERVAS e do Tesouro Estadual, serão
irnplantados 12 centros de atendjmento a mulher carente. As pessoas que
tern alguma condiçao financeira fazern esses exames na frequência de uma
ou duas vezes por ano, enquantoa muiher pobre, principalmente do interior,
não tern acesso a nenhum tipo de exame complernentar de alto custo ou de
complexidade e estã sujeita a ter diagnostjcado urn cancer apenas em fase
tard!a, sem que nada se possa fazer .porela. Nesse momento, agradecernos
ao Governador Eduardo Azeredo, que tern urn programa de saUde bern
estabelecido, fundarnentado e consolidado. Além disso, graças ao trabaiho
dos Deputados e a sua per isténcia, nesses dois anos, estamos vendo coroar
todo urn trabalho, e ser vitorioso urn projeto de lei que nasceu nesta Casa e
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que teve a participacão decisiva de inCimeros colegas medicos. Agora, esse
projeto vai se tornar realidade corn a implantacao dos 12 centros de
prevencào do cancer do colo do Citero, do cancer abdominal e,
principalmente, do cancer da mama, que tern matado muitas rnulheres
mineiras em idade procriativa, mães de farnilia, pessoas que tinharn todo urn
futuro pela frente. Essas muiheres, que não tinham nenhurna perspectiva de
vida, agora a tern, graças ao trabaiho sério e cornprometido da saüde póblica
do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Sem revisão doorador. 	 -
o Sr. Presldente Corn a palavra, o Deputado Adelrno Carneiro Leão.
ODeputado Adeirno Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores e senhoras presentes nas galerias, espero iniciar, neste
rnomento, urn debate corn meus colegas que, recentemente, vieram a esta
tribuna referir-se as atividades de subvençöes sociais. Como meu caro e
valoroso colega Deputado Miguel Martini está presente, quero iniciar minhas
reflexães e consideraçoes corn relaçáo as palavras dele.

Nas notas taquigraficas que recebi, ha a observacão de que elas não foram
revisadas pelos oradores; elas nao tern a revisão do Deputado Miguel Martini.
Do mesmo rnodo que me coloco na posição de poder rever a minha fala a
qualquer momento e reconsiderá-la, se julgar que não consegui expressar-me
da rnelhor maneira possivel, quero tambérn oferecer ao Deputado Miguel
Martini a oportunidade de fazer as correçães que achar necessárias para que
esse debate possa se realizar no rnais alto nIvel. Então, you iniciar corn o que
disse o Deputado Miguel Martini. Essa reunião aconteceu no dia 21/5/98.
Disse o Deputado Miguel Martini desta tribuna: O assunto que me traz a esta
tribuna nesta tarde tern ocupado uma grande parte do espaco da rnIdia em
nosso Estado e tern deixado a sociedade, no minirno, confusa. E urn assunto
por meio do qual podemos constatar a verdade contida nas palavras de urn
grande rnoralista alemão".

Quero dizer que o Deputado Miguel Martini também não precisa responder
hoje, ja que estou utilizando urn tempo relativarnente longo e tive a
oportunidade de utilizar a sua fala. Ele poderá, tambérn, pegar as notas
taquigraficas e responder nurn outro momento. Mas, continuando, disse o
Deputado Miguel Martini: 'E urn assunto por meio do qual podernos constatar
a verdade contida nas palavras de urn grande rnoralista alemão". Eu gostaria
que ele citasse qual e esse grande rnoralista alemão. Temo que, em sua
época, Hitler também tenha sido considerado urn grande moralista. "A rnentira
não e apenas alegacao da verdade, mas e tambérn a verdade mal
apresentada". Esse 6 a dito do moralista alemâo. Continua o Deputado Miguel
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Martini: "E o que temos constatado e que em Minas Gerais a verdade tern
sido mal apresentada, principalmente no que diz respeito a subvenção social.
Eu dizia ha alguns dias para urn amigo sacerdote que possul uma grande
obra em Belo Horizonte: Nós estamos com uma leitura equivocada, sendo
tachados de bandidos por querermos fazer o bern ou levar algum benefIcio.
Esta é a leitura que está sendo feita, porque a verdade está sendo mal
apresentada". Continua o Deputado Miguel Martini: "Hoje tomei uma decisão
e quero comunicá-la desta tribuna. Espero que aqueles que tenham
.apresentado essa verdade de forma equivocada possam também seguir a
decisão que pretendo tornar". Dono da verdade, continua .0 DepUtado Miguel
Martini: "Espero que Os Deputados do PT, de modo especial o Deputado
Adelmo Carneiro Leão e os que se tern colocado como se estivessern
contrários a subvenção social, possarn me acompanhar nessa decisão.
Subveriçâo social tern sido sinônimo de desvio de recursos, subvençao social
tern sido sinônimo de - corno diria o grande poeta Lula - 'maracutaia'. Na
verdade, sabemos quantos beneficios as subvençaes sociais tern gerado e
sabemos quantos frutos benéficos tern sido coihidos. Não dá para matar 0 boi
por causa do carrapato, alguem disse". Essas são palavras do Deputado
Miguel Martini.

Quero fazer a minha primeira consideração. Primeiro, nenhum Deputado do
PT, em qualquer momento, colocou-se contra as subvençôes sociais. 0 que
estamos discutindo ha muito tempo nesta Casa e a forma de distribuição de
subvençoes sociais por intermédio dos Deputados, individualmente.

Ha muito tempo estamos dizendo, ou mais precisamente, eu disse, no ano
passado, através de uma emenda a Lei de Diretrizes Orcamentarias, que as
subvençOes soclais deveriam ser alocadas ao Fundo Estadual de Assistência
Social. E para a assistência prestada aos municipios deveriam ser usados os
recursos desse Fundo repassados aos Fundos Municipais de Assistência
Social. E isso que estamos propondo. Entendemos que a sociedade
organizada, as instituiçôes deste Estado, as creches organizadas, as
associaçães comunitárias, as entidades do tipo da Sociedade São Vicente de
Paula, as associaçOes de portadores de deficiência são parceiras importantes
no processo de prestação de serviços e de utilizaçao dos recursos de
assistência social. Quero, portanto, contestar e rejeitar a afirmaçao do
Deputado Miguel Martini de que estarIamos contra as subvençoes sociais.
Quero dizer ainda mais, não me coloco aqui como dono da verdade. Quero
discutir, quero debater, quero encontrar a melhor forma. E isso que
precisamos encontrar: a melhor forma. Não trago aqul verdades absolutas.
Não venho aqui como dono da verdade, como principe. Venho para discutir
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esse problema corn a sociedade. E a rnanifestação da sociedade mineira tern
sido no sentido de que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
não deve ser casa de assistência, muito menos os Deputados devem ser as
instituiçães filantrôpicas. 0 nosso papel é outro. Ontern, tivemos aqui uma
proposta alternativa, urn substitutivo ao projeto de lei do Deputado Errnano
Batista, subscrito por 30 mil pessoas. Hoje, já chegararn mais duas mil
assinaturas de cidadâos. Essa é a rnanifestação do povo de Minas.

Continuando o discurso do Deputado Miguel Martini: "Tenho explicado em
muitos lugares, e o faço agora para aqueles que. me acompanham pela
télevisão, que a subvencâo social é urn recurso pUblico". Não ha dOvida. "0
parlamentar indica a entidade que ira recebê-la, mas não passa nenhum
centavo pela mao, pelo bolso ou pelo controle desse parlamentar. A entidade,
tendo se habilitado, ou seja, se for de utilidade pUblica, se toda a
dàcurnentação exigida for ateridida, estará, então, apta a recebê-la".

Meus caros colegas Deputados, Deputadas, Sr. Presidente, senhores e
senhoras, e verdade que 0 primeiro percurso dos recursos püblicos, do erário
püblico do Governo do Estado de Minas Gerais, fruto da contribuição de
todos, não vai diretamente para o bolso do Deputado. lsso é absolutamente
verdadeiro, mas, muitas vezes, e constatamos aqui, val para instituiçôes que
tern o absoluto controle do Deputado. Inclusive, esses recursos, e já
demonstramos isso, não tern sido utilizados de maneira a cumprir Os

princIpios legais e constitucionais. E isso que quero levantar nesta Casa.
Coritinuando o discurso do Deputado Miguel Martini:" Ela faz urn prograrna

de trabalho, e ha urn prazo para prestação de contas. Depois de feita essa
prestação de contas, a subvencão será liberada mediante comunicação ao
Ministérlo Püblico e a Câmara Municipal." Al vern urn outro parágrafo. Na
verdade ele faz uma pergunta. 0 Deputado Miguel Martini diz: "Se o Ministério
Püblico, nesses tres anos, nao se pronunciou, por que so agora, no periodo
de eleiçães, está se pronunciando? Se as Cârnaras Municipais tiveram trés
anos para fazer isso e não o fizeram, ha de se perguntar qual a motivacão
para estarern fazendo isso somente agora?" Sugiro que 0 Ministério Póblico
de Minas Gerais e as Câmaras Municipais, mobilizadas neste momento,
respondam ao Deputado Miguel Martini. Vou responder a pergunta seguinte,
que nos afeta diretamente. "Se o PT sempre a recebeu, ha mais de oito ou
dez anos, por que somente agora estão corn tanto empenho em denunciar e
fiscalizar?"

Não e verdade, Deputado Miguel Martini. Nesses 8 ou 10 anos, distribuindo
algumas vezes, outras vezes nao aceitando a distribuição dos recursos
pUblicos, sempre fiscalizamos esta Casa, sempre pedirnos contas, sernpre
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132encaminhamos as denQncjas que nos chegaram da malversacao dos

recursos püblicos destinados a assisténcia social. E vamos continuar fazendo
isso.

No ano passado, quero aqui repetir, na LIDO, propus que esses recursos
não fossem distribuidos pelos Deputados; e insisti na lei orcamentaria. Em
momento nenhum a Assembléia Legislativa acolheu ou discutiu essa
proposiçao. Na realidade a pergunta e inversa: por que, em outros momentos
ou em todos os outros momentos, esta Assembléia Legislativa nao discute
esse. problerna de manera definitiva ou mais séria do que está se discutindo
neste mompnto? Apenso questá a.contecendo ;nesta Casa é urna tentativa
de mudar para que as- coisas : continuern do jeito que estão. Vocés verão e
vamos continuar no debate seguinte. A proposta de lei encaminhada pelo
Deputado Ermano Batista, depois -corn urn substitutivo do relator, é
absolutamente mediocre. Penso que a Assembléia merece e pode fazer mais
do que esta apresentando em relaçao a assistência social.

Continua o Deputado Miguel Martini. "Ha que se fazerem essas perguntas."
Entendo que ha que se responder a essas perguntas. Penso que a Câmara
de Vereadores de Belo Horizonte está sendo questionada nesse momenta

"Corn toda a certeza, qualquer pessoa inteligente sabe fazer a leitura de
que ha outras motivaçoes por detrás disso tudo." Eu nâo tenho dUvidas.
Penso que todas as pessoas inteligentes do Estado de Minas Gerais poderão
fazer a leitura do porquê de tanta resistência e dificuldade em alterar a lOgica
da distribuicao das subvençaes sociais no Estado de Minas Gerais: mantê-las
sob o controle individual dos Deputados.

"Precjsamos prestar esciarecirnentos a sociedade e tomar posiçães
coerentes. Antes de me colocar contra uma situaçao, se a considero errada,
devo abrir mao deJa, para que eu tenha autoridade moral para falar. E isso
que estamos fazendo nessa tarde. Estou comunicando, Sr. Presidente, desta
tribuna, a esta Casa, que, nesse ano, nesse momento, estou abrindo mao das
minhas verbas de subvencao social. Não indicarei, de hoje em diante,
nenhuma entidade para receber verba de subvençao social da Assembléia
Legis!atjva. Na verdade, é a (mica verba de subvençao social que existe."

Continua o meu caro colega Deputado Miguel Martini: "Gostaria de ser
seguido por aqueles que tern vindo aqul falar, mas não tern aberto mao delas,
para que haja coerêncja. Par que estou fazendo isso hoje?" Pergunta a
Deputado Miguel Martini. "Porque a partir de estudos, descobri que ha urn
equivoco na interpretacao da lei. Esse equivoco e quase imperceptivel, mas é
real. 0 legislador estadual, ao tentar ajustar a legislaçao federal a estadual,
fez Confusão entre universajidade e universalizacao de direito, achando que
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são a mesma coisa. Não são. Em razão dessa. divida e de estar convencido
desse equivocO, estou abrindo mao das verbas de subvencão desse ano."

Sr. presidente, apenas para concluir, a Deputado está abrindo mao em
razão de análise segundo a qual ha equivoco na interpretacâo da lei.
Acontece, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que a prôpria Constituicão está
aqui todo dia sendo arranhada, e nunca vi urn preciosismo dessa natureza.
Nunca vi urn Deputado subir a tribuna para dizer que vai esperar, que vai
deixar de exercer alguma atividade porque a lei estava arranhada. Nesse
caso, urn problerna de interpretação na lei leva o Deputado a tornar uma
decisão:Nãoé uma questão de principios. E uma questão da análise e de
reconhecimento de urn equIvoco.

Quero então deixar urna pergunta ao Deputado Miguel Martini: qual é essa
lei, qual é esse artigo? Onde está esse equlvoco mais precisamente que 0
impediu de fazer essa avaliacão? Por enquanto fica aqui a análise da
discussão. Continuaremos numa outra oportunidade. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores das galerias, telespectadores que nos acornpanham pelo canal 11,
aqul estamos praticarnente para continuar o trabalho abordado pelo Deputado
Adelmo - Carneiro Ledo. Não combinamos previamente que eu seguiria no
mesmo assunto, mas para nos e importante que a nossa luta, nesta Casa,
pela moralização do ernprego das verbas de subvenção não se encerre como
se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse abusado dessa
distribuição de verbas póblicas. Estamos aqui para reafirmar tudo aquilo que
ja disse a nosso companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão. Queremos
também parabenizar o Forum Mineiro de Articulaçâo PolItica de Assistência
Social pelo trabalho que desenvolveu nestes 20 dias, coletando quase 30 mil
assinaturas. Esse trabalho do FOrum, que trouxe essa quantidade de nomes
de pessoas que realmente desejam que essa verba de subvencao nao seja
distribulda através de Deputados, mostra-nos que estarnos no rumo certo. 0
Deputado que me antecedeu afirmou aqui que não comecou agora nossa luta
para que essa subvencão sala da Assembléia Legislativa. ja houve tempo em
que a PT nem distribuIa verbas. Começamos a distribul-las em 1990; mesmo
assim, -ja haviamos feito crIticas a essa maneira de o Deputado assumir urn
papel que não e seu. Não somos contrários as verbas de subvenção social.
Elas são importantissirnas, sobretudo nurn Governo que nao se comprornete
corn a assistência social, que não dá ao povo mais pobre condiçOes dignas
de vida, que nao trabaiha pela distribuiçao de renda. Quanto mais pobre é a
povo, mais precisa do poder püblico, mais precisa de atencão daqueles que
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estâo no Governo, mas não como favor, nâo como esmola, e, sim, como
direito.

o Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Deputada, eu estou seguindo
corn uma certa atençao a questão das subvençaes. No meu entendimento, na
minha avaliaçâo, nôs, que percorremos o interior, nós, que visitamos todo o
Estado, independentemente de partido, vamos conhecendo as reals
necessidades da populaçâo daqueles rnunicIpios mais longInquos. Baseados
nessa experiência que vamos adquirindo nessas nossas caminhadas pelo
interior, podernos perceber umacoisa interessante: da mesma forma que o
stadoé pequenopara resolver Os grandes;problenias; as grndes obrasque

precisarn ser .realizadas, aquelas obras de integraçao regional, aquilo que
caberia .realmente ao Estado fazer, podernos perceber, por outro lado, que
esse mesmo Estado tornou-se grande demais, do ponto de vista da
burocracia, para resolver os pequenos problemas que afligem aqueles
municIpios. Muitas vezes, são essas verbas de subvençao que nos dão
condiçaes de pelo menos amenizar esses pequenos problemas. Entendo que
temos alguns probleminhas quereputo bern menores, em relaçao a outros
dos quais tomamos conhecimento, e, na minha avaliação e partindo desse
princIpio, acredito que o projeto do Deputado Ermano Batista aprirnora esse
processo. 0 que nos temos de discutir e aprimorar, dentro desse quadro de
dificuldades que sabemos existir, é a questão da fiscalizaçao, da
aplicabilidade. E saberrnos se aquela verba que fol direcionada para uma
determinada entidade cumprir urn pIano pré-estabelecjdo e aprovado de
trabaiho foi efetivamente aplicada. Na minha avaliaçao, nobre Deputada, corn
todo o respeito que tenho pela senhora, pelo PT, ja que fazemos parte de urn
mesmo bloco, não consigo ver urna outra forma a não ser a criacão de
conselhos municipais para fiscalizar a aplicaçao dos recursos, porque urn
conseiho aqul nào terá mobilidade. Através de urn conseiho regional, se
formos aproveitar a estrutura do Governo do Estado, as famosas capitanias
hereditárias que o Governador Eduardo Azeredo criou no Estado, tambérn
nâo vamos conseguir, pois sabemos que na prática não vai acontecer. Acho
que seria ideal se pudéssemos encontrar urna maneira, neste final de
legislatura, de aprirnorar esse processo naquilo que efetivamente interessa,
que não e discutir filosoficamente sobre quern proporciona verba, mas, sim,
verificar Se do fato dea verba liberada chega ao seu destino e é efetivamente
aplicada. Queria ver se nao seria possivel tentarmos, pelo menos neste final
de legislatura, encontrar um mecanismo que pudesse passar nesta
Assembléia, se possivel em forma de acordo, para que déssemos urn grande
passo no sentido de se fiscalizar efetivarnente a aplicaçao dos recursos. E,
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logo no inIclo da próxirna legislatura, poderiamos voltar a discutir a questão.
No meu entendirnento, o que não pode ser feito é a ma interpretacão, por
parte de alguns Deputados, da questão da subvencão. Ela não pode ser, de
forma alguma, moeda de troca, influenciando na obtenção de votos. Mas que
se trata de urn ganho do Poder Legislativo, isso e fato, porque é corn essa
realidade que nos confrontamos. Quantas e quantas vezes chegarnos a uma
cidade do interior, e são esses recursos, poucos na verdade, que
efetivamente resolvem urn grande problema de determinada localidade.
Queria apenas fazer essa colocação e saber se é possivel fazermos urn
avanço nessa linha, ou seja, na ôorreta aplicaçâo dos recursôs liberados.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemos a colaboração do
Deputado Anderson Adauto. Parece-me que o Deputado Adelmo Carneiro
Leão ainda quer fazer uso da palavra, mas you Ihe pedir que me deixe
comentar as palavras do Deputado Anderson Adauto. Deputado Anderson
Adauto, quanto a sua colocação em relação ao Estado grande que está
envolvido corn macro e não resolve o problema macro do Pals e ao Estado
que e pequeno para resolver o macro, mas e grande para resolver o pequeno,
esse Estado nao resolve as coisas porque não ha direcionarnento politico
acertado. Guimarães Rosa já disse que a universalidade começa na aldela, e
nos temos que começar, sirn, Ia da base, dos pequenos. Mas o que nos falta
é o diálogo, a boa-vontade, a disposição de abrirrnos mao daquilo que
considerarnos direito nosso e de ficar atropelando o que e apenas uma
inversâo de papéis.

Já foi dito, aqui nesta Casa, que nós devernos distribuir, porque nós
conhecernos as bases. Por que é que nós conhecernos as bases? E porque
moramos em algurna cidade do interior ou porque visitarnos algumas cidades
ou bairros, mas eu pergunto: quern conhece rnais a necessidade do local, da
base: aquele que apenas é informado como visitante ou aquele que tern a
experiência de vida naquele local? A eles deve ser dada a incumbéncia de
thstribuir, de acornpanhar, de gerenciar e de fiscalizar a aplicação dos
recursos püblicos. Podemos discutir e aperfeiçoar. Isso e 0 que interessa. 0
dinheiro da assisténcia social tern de continuar chegando Ia na base e na
entidade ou associação que dele precisa, mas pode haver uma discussão,
Pois ha tantos técnicos, tantos teôricos neste Governo, tantas pessoas corn
capacidade Deve haver urn melo de se discutir, pela pobreza da região, pelo
flumero de atendidos pela assistência social ou pelos recursos que devem ser
alocados naquela cidade. Essa cidade aloca os recursos, então, no fundo
municipal, ou seja, no conseiho municipal, que vai receber os projetos, avaliá-
'Os, gerenciar a distribuicão e fiscalizar "in loco" a sua aplicação, porque a
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Assembléia Legislativa, quando muito, fiscaliza o aspecto formal.

Quantas vezes temos notIcias de praças de esportes que foram realizadas
apenas nas notas, de muitas notas fiscais frias, de creches, de entidades,
etc., e de tantos outros recursos que são distribuidos, mas não chegam ao
seu destino. Parece-me que isso não e urn bicho-de-sete-cabeças. Queremos
que urn conselho receba a verba, vinda desse fundo estadual, e que eta seja
repassada. 0 Governo Estadual deve colocar os recursos nesse fundo para
que eles sejam distribuldos.

Estamos favorecendo uma cultura patemajista e .equjvocada, porque a
inversão de papeis e total 0 Poder. Executivo legisla e Os Deputados
distribuem favores, coisas e dinheiro e constroem. Quantas vezes vemos no
interior propagandas dizendo que o Deputado fulano de tat construiu a ponte,
o Deputado fulano de tat asfaltou a estrada, o Deputado sicrano fez e
aconteceu. Sabemos que aquilo e enganação. Deputado não constrói, não
faz asfalto nem distribul dinheiro, peto menos ele nao deveria distribuir. Isso e
função do Executivo. A função do Deputado é legistar e fiscalizar. Porque
continuarnos paternalistas e porque o clientelismo nos interessa e cria para
nos uma dependência, gostamos dessa verba. Pergunto ao Deputado
Anderson Adauto - sei que este não é o seu caso: se tirarmos a verba de
subvençao, se esta Casa entender que está errado essa verba ficar em mâos
de Deputado, quantos projetos alguns Deputados terão para apresentar,
como trabaiho seu? Quantas realizaçaes, na função de Deputado, ete terá
conseguido? Quantos projetos ele terá conseguido ver transformados em
leis? Será que o nosso papet é sair por al servindo de despachante de luxo?
Fazendo urn favorzinho aqui e outro all, dando como favor aquilo que é direito
das pessoas? 0 nosso questionamento e esse, Deputado Anderson Adauto.

Queremos cumprir o nosso papel: legislar e fiscalizar. Por que tanta gente
sabe sobre os times de futebol? Por que eles sabem quantos gots o jogador
fez, quantas pessoas perderarn e quantos times estão no campeonato?
Porque o futebot interessa aqueles que acompanham Os jogos. 0 nosso jogo
não e acompanhado nem está interessando a ninguém. Ontem, o jornat
"Estado de Minas" trouxe urn artigo interessante, dizendo que o brasileiro
ignora os seus Deputados. 0 povo não sabe 0 que fazemos e qual é 0 nosso
papel. Dal, vem a conversa de que Deputado não faz nada. NOs sabemos
que chegamos a Casa, as vezes, antes das 9 horas da manhã, e ha dia em
que saImos as 9 ou as 10 horas da noite, fora as nossas viagens para o
interior, nos finals de semana. Mas o povo nao sabe dessa situação, porque
nao fazemos questao de esclarecer e mostrar qual é o nosso papel, que é o
de legisiar e fiscatizar. Distribuir dinheiro e realizar obras é papet do
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Executivo. Se cumprirmos o nosso papel, o nosso trabatho vai ser valorizado.
As pessoas vão ver que o Deputado é importante e que ele precisa existir,
porque e o defensor nUmero urn da democracia. Vamos vottar ainda a esse
assunto, porque a sua proposta de discutir e aperfeiçoar e importante, pois
não somos vasos cheios, donos da verdade; somos abertos ao diátogo e
avançamos na democracia. Tenho a certeza de que isso interessa a V. Exa.,
a todos nós do PT e a todos os Deputados, conscientes de sua
responsabilidade nesta Casa. Muito obrigada.

0Sr Presidente- Coma pa!avra, o Deputado Miguel Martini.
Deputado Miguel Martini* - Sr.'Presidente, Srs. Deputados, Sras

Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias, senhores aposentados
do sistema FIEMG, da CASFAM, idosos, enfermos, deficientes fIsicos, enfim,
todos os que estão na Casa e também os que nos acompanham pela
televisão: tenho urn pronunciamento a fazer e o farei agora, mas, antes,
gostaria de dizer a Deputada Maria José Haueisen e ao Deputado Adeimo
Carneiro Leão que deverIamos propor urn perlodo maior para debater essas
questaes, que não fosse no 'pinga-fogo", que, nern sempre, dá para apartear.

Quero dizer que busquei ter uma atitude coerente: enquanto a sociedade
não discutir a questão da subvenção, abri mao da indicação da verba, atitude
que não vi tomarem Os outros Deputados que estão falando. Acho que a
primeira atitude coerente seria: se considero que essa subvenção não é ética,
que eu abra mao dela, para que possamos discutir o assunto e depois tomar
urn posicionamento. Além do Deputado Ermano Batista, não vi outros
tomarem essa atitude. Sugiro, novamente, que se debata o assunto em
apenas 15 rninutos.

Srs. Deputados, senhores e senhoras, o que me traz a esta tribuna, na
verdade, é urn assunto de extrema importância e de gravidade ate absurda.
Trago ao conhecimento de meus ilustres pares urn fato que está causando
justa indignação e não pode deixar de merecer a condenação desta Casa e
da opiriião pUbtica.

0 episódio em questão coloca em realce, mais uma vez, o desapreco corn
que são tratados os aposentados por parte de certos setores e confirma, de
rnodo ctaro e irretorquIvet, mais urn flagrante de vioiaçao dos direitos
humanos.

A Caixa de Assistência e Previdência Fábio de Araüjo Motta - CASFAM - é
uma organização previdenciária e assistencial; foi constitulda, ha muitos
anos, na esfera de atuação do chamado sistema FIEMG, que e composto do
SESI, do SENAI, do Instituto Euvatdo Lodi e coordenado, no piano gerat, pela
FIEMG.
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piano previdenciário e assistencial. E mantida corn recursos provenientes dos
empregados e das entidades mantenedoras. No caso do piano de satde, as
pessoas já aposentadas pelas entidades do refendo sisterna são
responsáveis exciusivas pelos custeios. 0 piano de saUde foi instituldo ha
mais de 20 anos, e, agora, em janeiro, suas taxas foram reajustadas, o que
sobrecarregou o orçamento dos aposentados, que, ha muito, nâo fazem jus a
nenhum aumento. 0 piano de satde criado peia CASFAM é considerado
modelar, foi copiado por outras organizacaes assistenciais. Beneficia rniihares
de pessoas entre elas ex-funcionarios aposentados agregados e
dependentes; Estes dädos preiiminares são essenciais para a compreensao
do drama que acaba de se abater sobre os aposentados do sistema FIEMG.

Dias atrás, a CASFAM expediu urn comunicado Iacônico aos seus
associados. Datou-o de 30 de marco, mas sO o entregou em meados, de
maio. Nem todos os aposentados o receberam. E, para major espanto das
pessoas, o comunicado, pobre em paiavras, nao continha assinatura de
ninguem. Dizia que, a partir de 31/5/98, o piano de saUde, corn mais de 20
anos de existência, deixaria de existir, ou seja, a CASFAM Assistência
desapareceu, de uma hora para outra, sem major expiicaçao, deixando
mu hares de pessoas na mao.

Paralelamente a isso, a CASFAM promoveu o descredenciamento em
massa de toda a rede de medicos, cilnicas, hospitals e iaboratórios ha anos
consorciados corn a instituiçao. Mandou dizer a eles que parassem de dar
atendimento. Deixou em total desabrigo, sem nenhum tipo de assistència, urn
contingente enorme de pessoas: aposentados, dependentes, agregados,
pessoas que prestaram serviço, anos a fib, as entidades da indüstria mineira
e, através de contribuiçaes sistemáticas, ao longo do tempo, constituIram urn
pecUiio razoávei, na esperancade que Ihes pudesse garantirtranquuijdade em
matéria-de saOde, no momento em que deixassem a atividade profissional.
Essas pessoas participarani da fundaçao da CASFAM, tornaram-na grande e
a ela confiaram o seu futuro. 0 que está acontecendo é extremamente cruel.
Numerosas pessoas possuem idade avançada. Nurnerosas estão em
processo delicado de tratamento médico-hospitalar. Numerosas estão corn
intervençoes cirCirgicas programadas corn base no esquema do piano de
saUde que, ha tantos anos pagavam. Muitas serão mamães, corn parto
previsto para breve, e correm, agora, injustifIcaveirnente, o risco de ter que
enfrentar uma hospital izacâo problemátjca e onerosa, inteiramente fora dos
pianos familiares e do orcamento doméstico.

A estapafUrdia decisão foi tomada num momento singular. Em primeiro
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ç lUg1, existe a aprovaçâo, no Congresso, de - regras mais definitivas para
meihor garantir Os direitos dos consumidores na area da saCide. Ha, também,
a nova postura do Ministério da SaUde, reforçando as providências de
supervisão e fiscalização dos servicos de assisténcia a popuiaçao. Ademais,
a CASFAM anunciou, meses atrás, por escrito, aos associados que, a partir
de 1 016198, ou seja, urn dia depois da data do aviso iacônico, suspendendo
suas atividades, iria entrar em vigência o esquema de atendimento cirUrgico
relativo as enfermidades do coração. Para isso, os associados vinharn
pagando contribuicão ha anos, inclusive arcando corn o reajuste das taxas
desde janeiro ültimo.

Srs. Deputados e Deputadas Sr. Presidente, essa decisão da CASFAM
repercutiu como uma bomba junto aos aposentados. 0 lacOnico aviso sern
assinatura não foi antecedido de nenhuma assembléia em que as razães das
partes pudessem ser objeto de debate; não foi acompanhado de nenhuma
explicação convincente. Foi uma decisão arbitrária, unilateral.

As pessoas atingidas desfrutavam dos benefIcios de assistência a saQde
prestados por meio da CASFAM ha mais de 20 anos. Num periodo anterior, a
CASFAM intermediava servicos assistenciais de terceiros. Depois, instituiu
urn piano auto-sustentado. Para faze-b, realizou urna sucessão de
assembléias, ouviu todos os interessados, discutiu detaihes, aprimorou
propostas. Agora, ao extinguir o piano, não se anima sequer a assinar 0

aviso.
A revolta dos aposentados do sistema FIEMG e muito grande. Eles se

mobilizaram a volta da Associaçao dos Beneficiários Contribuintes da
CASFAM. Estão promovendo assembléias concorridIssirnas. 0 nUmero de
participantes cresce a cada encontro. Urna posição basica foi tomada: a
defesa intransigente de seus direitos, no piano judicial e no administrativo,
junto a opinião püblica.

Os aposentados já bateram a porta da Justiça. Entraram em contato corn o
Ministério PUblico, o PROCON, a Secretaria da Previdência Compiementar, a
Câmara Municipal de Belo Horizonte e as de outros municipios, a Câmara
dos Deputados, a Assembiéia Legislativa, os ôrgãos de cornunicaçâo social.
Querem que seus direitos sejam restabelecidos. Pedem urn dialogo em
termos respeitosos a sua dignidade profissional, tao clamorosamente
alvejada. Exigem expiicaçöes satisfatórias da diretoria da CASFAM. Querem
saber, por exempbo, a destinação do respeitávei patrirnônio em imôveis da
instituição. Querem ver as contas da entidade, que não ihe são mostradas ha
muito tempo. Querem saber tudo que diga respeito a entidade que fundaram
e ajudaram a crescer. A CASFAM tratou-os corn desprezo, e isso 6
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çâo cruel. Deixou-os ao desamparo, de
uma hora para outra. Violentou seus direitos.

Já foram coligidos pela Associaçao alguns casos de repercussão dolorosa e
triste, envolvendo associados, depéndentes e agregados. Pessoas
portadoras de deficiência fIsica se viram obrigadas a interromper tratamento
em curso. Outras pessoas amargam a realidade da falta de recursos para
solucionar casos de internaçao e intervençao cirUrgica. Mesmo quem dispãe
de condiçoes financeiras urn pouco meihores vem-se deparando corn
tremendas.dificuidadesdeacs a outrosplanos de saüde seja pela idade,
sea.p?ia carência, seja. ipelos custos bern mais eIevadps MuiXos riâo
conseguem esse-acesso, nem pagando. Os chamados agregados, dembdo
nenhum. Os ex-funcionárjos pertencentes, ha anos, ao piano, mas não
aposentados no sistema FIEMG, embora paguem regularmente sua
contribuiçäo, estão também nessa condiçao. 0 clima e insuportável.

Os aposentados Iançaram urn manifesto a opinião pUblica; pedem seja
transcrito nos anais da Assembléia; falam de sua decepçao, frustraçao,
inconformismo e expectativa. Estribam-se num "slogan" eloquente e
sugestivo: 'Alto Ia! A CASFAM, não!"

Não poderemos faltar corn a solidariedacle a causa tao justa. Estamos
propondo - hoje, pela manhã, jã foi aprovado na Comissão de Direitos
Humanos - urn requerirnento, solicitando uma audiência ptblica para a qual
serão convidados representantes dos aposentados do sistema FIEMG,
associados a qualquer tItulo da CASFAM, agregados e dependentes, bern
como o Presidente e Os demais Diretores da CASFAM. A audiência pUblica
será feita em uma reunião conjunta corn a Comissão de SaCide, e, corn a
compreensão dos dois Presidentes - das Comissôes de Direitos Humanbs e
de Saüde -, esperarnos que, já na outra semana, uma vez que, na prOxima,
ha urn feriado, ela possa realizar-se, para que possamos denunciar a
sociedade I mineira o absurdo e a injustiça que querem praticar contra esse
povo tao sofredor, que ja deu sua cota de contribuiçao a sociedade.

A audiéncja poderá, quern sabe, abrir o diálogo que faltou, criar condiçOes
para urn debate que leve a uma soluçâo negociada, em que Os direitos dos
aposentados, tao espezinhados, possam ser restabelecidos.

Queremos, antes de encerrar, dizer a todos que estão sofrendo em
conseqüência dessa arbitrariedade e desse absurdo que temos certeza de
que esta Casa nâo faltará neste momento em que Os senhores necessitam de
apoio. (- Aplausos.) Temos certeza de que a Casa do povo nâo deixará de
dar esse apoio tao merecido, justo e necessãrio. 0 anseio que trazemoscom
essa denüncia deve levar toda a sociedade a se mobilizar para que esse mal
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seja extirpado e 0 direito dos senhores seja reconhecido. Muito obrigado. (-
Aplausos.)

* - Sern revisâo do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscriçôes

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa a 2a Parte da reunião, corn a 11 Fase da Ordern do Dia,
cornpreendendo as comunicaçães da Presidência e de Deputados e a
apreciacao depareceres e réquerimentos. Estâo -abertas as inscricöes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Decisão da Presidência
A Presidência, no exercIcio de suas atribuicôes e em conformidade corn o §

2° do art. 173 do Regimerito Interno, determina a anexaçao do Projeto de Lei
n° 1.789/98, de iniciativa popular, ao Projeto de Lei n° 1.698/98, de autoria do
Deputado Ermano Batista, por guardarem semelhança entre Si.

Sala das Reuniöes, 3 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presiderite.

Leitura de Comunicaçäo
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicaçâo

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabaiho - aprovaçao, na 161
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.684198, do Deputado Alencar da
Silveira Junior; 1.688/98, do Deputado Anderson Adauto; 1.680/98, do
Deputado Ivair Nogueira; 1.678/98, do Deputado José Militão; 1.691/98, da
Deputada Maria José Haueisen; 1.681/98, do Deputado Paulo Schettino;
1.689/98, do Deputado Rêmolo Aloise; e dos Requerimentos n°s 2.578/98, do
Deputado Ambrósio Pinto; 2.574/98, do Deputado Dimas Rodrigues; e
2.579/98, do Deputado Geraido Nascimento (Ciente. Publique-se.).

Acordo de Lideranças
O Sr. Presidente - Vern a Mesa acordo de Liderancas subscrito pela

totalidade dos membros do Colégio de LIderes, em que concordam corn que
se solicite a Presidência da Casa que as reuniôes deliberativas dos dias 10,
16 e 23 do corrente sejam convocadas para a parte da manhã, em virtude da
realizacao, -nesses dias, dos jogos da seleçâo brasileira de futebol na Franca,
na Copa do Mundo. Solicitam, ainda, que a realizaçâo dessas reuniães nâo
Seja considerada para fins de remuneraçâo extra e que o expediente ordinário
da Assembléja seja suspenso na parte da tarde nos referidos dias. LIder do
Bloco Social Trabalhista, Lider do Bloco Parlamentar de Oposicâo, LIder do
Bloco Social Progressista, LIder do Bloco Liberal, LIder do PPS, LIder da
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Maior,a e LIder da Minoria. A Presidênc,a acolhe o acordo e determjna o seu
cumprimento.

Despacho de Requerinientos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que

solicita, uma vez que a Comissão Especial pérdeu prazo para emitir parecer,
a inclusâo em ordem do dia da Proposta de Emenda a Constituiçao n o 51/98,
do Deputado Ermano Batista e outros, que aumenta o nümero de
representantes do Legislativo e do Executivo na Assembléja Metropolitar,a e
intitui .Orgâo deliberativo. A , Presidencia defere o requerimento
conformidade corn o inciso VII do art. 'rt 232 c/c o art 141 do RegimentoInterno. 	 -

Discussâo e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissâo de Justiça sobre a

conStitucjonaljdade do Projeto de Lei n o 1.590/97, do Deputado Durval Angelo,
que proibe o uso e a comercializacao dos agrotóxicos a base da substância
que discrimina e dá outras providêncjas. 0 parecer conclui pela
incOnstitucionalidade do projeto. Em discussâo, o parecer. Nâo ha 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 Comissâo de Justiça sobre a COflStitucjonaljdade do Projeto deLei no 1.668/98, do Deputado Geraldo Rezende, que altera o § 10 do art. 19da Lei no 9.381, de 18/12/86, que institul o quadro de pessoal das unidades
estaduajs de ensino e dá outras providências. 0 parecej- concluj pela
inconstitucionajidade do projeto. Em discussâo, o parecer. Nâo ha oradores
iflscrjtos. Encerra-se a discussao. Em votação, o parecer. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A
Comissâo de Administracao Püblica.

Votaçao de Requerimento
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ambrósjo Pinto, em que

solicita seja ouvida, no 2° turno, a Comissâo de Defesa do Consumidor, para
apreciar o Projeto de Lei n o 1.320/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa de Restriçao a
Circulaçao de Velculos Automotores na Região Metropolitana da Grande Belo
Horizonte e dá outras providências. Em votaçao, o requerimento. Os
Deputados que o aprovarn permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Joâo Leite, em que solicita seja distribuido a
Comissão de Direitos Humanos o Projeto de Lei n° 1.642/98, do Deputado
Tarcisio Henriques, que altera a Lei n o 12.622/97, que dispôe sobre a
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jOuvidoria de PolIcia do Estado de Minas, e dá outras providências. Em
'votacão, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

o Sr. Presidente (Deputado Francisco Rarnaiho) - Requerimento do
Deputado Ermano Batista, em que solicita seja atribuldo regime de urgência
para a trarnitacâo do Projeto de Lei n o 1.698/98, de sua autoria, que dispãe
sobre a aplicacao do art. 61 da Lei n° 11.815, de 24/1/95, e dá outras
providências. Corn a palavra, para encamirihar a votaçâo, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão. - 	-• -	 - -

O 'Deputado Adelmo Carneiro Leão. - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. -
Deputadàs,- quero charnar a atençao dos nobres e valorosos colegas sobre a
questâo das subvencães sociais, que tern sido uma das mais polémicas e que
mais tern atingido a Assembléia Legislativa.

Tivemos urna série de pronunciamentos que vamos responder linha por
linha, informaçao por informaçâo. Mas, para isso, precisarnos de tempo.

o Deputado Anderson Adauto e a Deputada Maria José Haueisen hoje
mesmo colocaram algumas questães importantes do ponto de vista da
análise e de uma definição mais rigorosa da aplicação correta dos recursos
püblicos, da assistência social e ate das' subvençaes para outras finalidades.
A proposta do Deputado Ermano Batista recebeu o Substitutivo n° 1, que tive
o cuidado de analisar detalhadarnente e, parece-me, ele não avança de
maneira significativa. E urn pequeno passo dado para nos enterrar no cirnento
fresco, para não andarrnos mais, para nao darmos urn salto de qualidade. Na
realidade, ele val estagnar, val arnarrar o processo de subvençâo de urna
forma que temos condenado ha muito tempo, que não é satisfatôria para a
Assembléia Legislativa, que não e satisfatôria para as instituicôes. Enfirn, não
avança ate o ponto que, entendemos, pode avançar. Existe uma proposta de
substitutivo ou de iniciativa popular, que já foi anexada a esse projeto,
encaminhada corn mais de 30 mil assinaturas. A cada dia estâo chegando
mais assinaturas, que merecem nossa análise carinhosa e detalhada. E
preciso que compreendamos de maneira definitiva o que e a Lei Orgânica de
Assistência Social e como ela está se organizando neste Estado e fazermos a
discussâo corn a sociedade, corn as entidades, corn o Governo, corn Os
Executivos, corn a Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Crianca
e do Adolescente, corn a Secretaria de SaUde, corn a Secretaria da
Educaçao. Precisarnos levantar todos esses dados, essas diferentes formas
de subvencâo que estão sendo realizadas, para encontrarmos a meihor
maneira de servir aos interesses da sociedade, principalmente da sociedade
mais carente. E existem diferenças profundas que precisam ser analisadas.
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Então, na minha avaliação, a proposta de regime de urgência e
extemporanea, inadequada e imprOpria para esse momento. Por esse motivo,
venho solicitar aos nobres Deputados que não aprovem, neste momento, a
proposição de regime de urgência parg que possamos analisar corn todo o
carinho a meihor alternativa para destinar as verbas de subvençaes sociais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o meu encaminharnento para votarmos
coritrariamente a proposta do Deputado Ermano Batista.

Questão de Ordem
:..POeputdoJosé Bonffácio -. Gpstaria qua V. Exa. informasse aoPJenário 0
quevarnosvotar,.agora.

o Sr. Presidente - Será. votado o requerimento do Deputado Ermano
Batista, em que solicita regime de urgência para a tramitaçao do Projeto de
Lei n° 1.698/98.

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

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus
lugares.

- Procede-se a verificaçao de votaçâo por meio do painel eletrânico.
O Sr. Presidente - Votaram 13 Deputados; ha 12 Deputados em corn issôes.

Corn a presença do Presidente, são 26 Deputados. Portanto, não ha "quorum"
para a votação, motivo pelo qual . a Presidência a torna sem efeito e
determina, nos termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno, seja feita a
chamada para recomposição de "quorum". Corn a palavra, a Sra. Secretária,-
para proceder a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretària (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 16 Deputados; ha 11

Deputados em comissôes, perfazendo urn total de 27 Deputados. Não ha,
portanto, "quorum" para votação, mas o ha para discussão dos projetos da
pauta.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a i a Fase, a Presidência

pas. sa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão da matéria constante na
pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidêncja informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o veto

a Proposição de Lei no 13.620 e o Projeto de Lei n° 959/96, em virtude de sua
apreciaçao na reunião extraordinária realizada ontem, a noite, bern como o
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Projeto de Lei n° 1.698/98, que, por ter recebido emendas em Plenário na
mesma reunião, foi devolvido a Comissão do Trabaiho. Fez retirar da pauta,
ainda, Os Projetos de Lei n°s 34/95, 1.297/97 e 1.632198, apreciados na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bern como o Projeto de Lei
n° 1.322/97, que, por ter recebido emendas em Plenário na mesma reunião,
foi devolvido a Comissão de Educação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presiderite, foram abertas mais duas

comissôes e, ao mesmo tempo, chegaram novos Deputados; por isso,
sôlicitamos ao ilustre Presidente que prossiga o processo de votaçao da 2a
Fase da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista questão de ordem suscitada pelo
Deputado Gilmar Machado, a Presidência verifica, de piano, que, neste
momento, nâo ha "quorum" quaiificado para a votação -das propostas de
emenda a Constituição, mas o ha para a votacao dos projetos constantes na
pauta.

Discussão e Votação de Proposicöes
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Rêmoio Aloise,

em qua solicita inversão da pauta da reunião, de modo que, entre as rnatérias
em fase de votação, sejam apreciadas primeiramente, nesta ordem, as
seguintes proposiçães: Projetos de Lei n°s 1.123, 1.459 e 1.581/97, 1.650/98
a 1.427/97. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.123/97, do Deputado Sebastião
Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imôvei ao Municipio de
Miradouro. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovacão do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votaçâo, 0 projeto. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.123/97
na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° i .459/97, do Deputado Paulo
Piau, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao MunicIpio de
Iturama. A Comissão de Fiscalizacâo Financeira opina pela aprovacão do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam perrnanecam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.459/97
na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.581/97, do Deputado Antonio
Julio, que estabelece normas pelas quais são as sociedades declaradas de
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utilidade püblica estadual e dá outras providências. A Comissâo de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda n o 1, que
apresenta. A Comissâo de Administraçao POblica opina por sua aprovação
corn a Emenda n o 1, da Corn issão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n o 1, corn parecer pela aprovaçäo.
Os Deputados que a aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 1.581/97
qoma Emenda no 1. A Comissão de Administraçao POblica.

Votação, em 1 0 turno,do;Projeto de.Lei O 1.650I98, doGovernador. do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, mediante dOação,
imOvel ao MunicIplo de Carmo do Rio Claro. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionaiidacje do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovaçao
na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão de Justiça, e corn a
Emenda n° 1, que apresenta. Em votaçâo, o Substitutivo n° 1, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, corn parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 1.650/98
na forma do Substitutivo n o 1 e corn a Emenda n° 1. A Comissão de
Fiscaiizaçao Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.427/97, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a permutar imOvel que especifica. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Cornissão de
Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovacao do projeto. Em votaçao, 0
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçarn como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no
1.427/97. A Comisso de Fiscalizaçao Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o senhor pode verificar, de

piano, que já nao temos "quorum" para a continuaçao dos trabaihos, motivo
pelo qual solicitamos o encerramento da reuniâo.

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

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando OS
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 4, as 9 horas, nos termos do
editai de convocaçao, e para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a
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seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 60a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIcAO
E JusTlçA, DE ADMINISTRAçAO PUBLICA E DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dezesseis horas do dia vinte e seis de novernbro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Hely
TarquInio, Sebastião Costa, Adelmo Carneiro Leão e Ajalrnar Silva (em
substituição lao Deputado Ermano Batista, por indicacão da Lideranca do
PSDB), membros da Comissão de Constituiçào e Justiça; Ibrahim Jacob,
Paulo Piau (substituindo este ao Deputado LeonIdio Bouças, por indicação da
Liderança do PFL), Hely Tarquinio (em substituiçao ao Deputado Arnaldo
Penna, por indicação da Liderança do PSDB), Antonio Roberto (substituindo
este ao Deputado AntOnio Andrade, por indicação da Lideranca do PMDB) e
Maria José Haueisen (em substituição ao Deputado Marcos Helênio, por
indicaçâo da Lideranca do PT), membros da Comissâo de Administração
PCblica; e Roberto Amaral, Antonio Roberto, Sebastião Navarro Vieira, João
Leite (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicacao da
Liderança do PSDB) e Adelmo Carneiro Leão (em substituicao ao Deputado
Durval Angelo, por indicaçâo da Liderança do PT), membros da Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentária. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Hely TarqüInio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputacjo Roberto Amaral que proceda a leitura da ata da reuniào anterior,
que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, 0
Presidente informa que a finalidade da reunião e apreciar, em 10 turno, Os
pareceres destas Corn issOes sobre o Projeto de Lei n o 1.478/97, do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n° 11.406, de 28/1/94, e
da outras providências. A Presidência informa que, na reunião anterior, foi
Concedida vista do parecer do Deputado Sebastiâo Costa, relator peia
Comissão de Constituiçâo e Justiça, ao Deputado Gilmar Machado. Continua,
POIs, em discussâo o parecer. Encerrada a discussâo e colocado em votacâo,
e aprovado o parecer. Logo apOs, o Deputado Ajalmar Silva, relator pela
Comissâo de Administração PUbliCS, emite seu parecer, que conclui pela
aprovaço da matéria corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Discutido e
VOtado, e o parecer aprovado. 0 Deputado Roberto Amaral, relator pela
Comissao de Fiscalização Financeira e Orçamentária, procede a leitura de
seu parecer, que concluu pela aprovação da proposição corn as Emendas n°s
1 e 2, da Comissão de Administração PUblica. Após discussão e votaçâo, 0



^-AC

148
parecer é aprovado.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Cornissôes, 3 de junho de 1998.
Hely TarquIriio, Presidente - Sebastião Costa - Ivair Nogueira - Marcos

Helênio - Sebastião Navarro Vieira - Ajalmar Silva - Kemil Kumaira - Antonio
Genaro - AntOnio Julio - Ibrahim Jacob.
AlA DA 12a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de maio de mu

novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ronaldo Vasconceilos, AntOnio Roberto e Dinis Pinheiro
(substituindo este ao Deputado Irani Barbosa, por indicaçao da Liderança do
BSP), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Dinis Pinheiro que proceda a leitura da ata da reunião
anterior. 0 Deputado AntOnio Roberto requer a dispensa da leitura da ata, e
seu requerimento e 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
oficio da Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da AMDA,
publicado na edição do "Diário do Legislativo", de 2115/98. Passa-se a 3 1 Fase
da i a Parte da reunião. A Presidência avoca a si a relatoria do Projeto de Lei
n° 1.112/97, no 20 turno, e designa o Deputado AntOnio Roberto como relator
do Projeto de Lei n o 1.186/97, no 2 0 turno. Em seguida, passa a 2 1 Parte da
reunião, corn a discussão e a votação de proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. São submetidos a votaçao e
aprovados, cada urn por sua vez, os Requerimentos n°s 2.596 e 2.598/98, do
Deputado Kemil Kumaira. 0 Deputado Ronaldo Vasconcellos comunica aos
Deputados a realizaçao de audiência püblica, em 5/6/98, em comemoração
ao Dia Mundial do Meio Ambiente, corn a presença de autoridades que
discorrerão sobre o tema "AcOes do Poder Executivo, nos Ambitos Federal,
Estadual e Municipal, do Ministério Püblico e das Organizaçaes Não
Governamentais em Defesa do Rio São Francisco, o Rio da Unidade
NacionaI'. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membrosda Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das Comissães, 1 0 de junho de 1998.
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José Henrique, Presidente - Marcos Helênio - Ivo José.

ATA DA l a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PR0P0SIçA0 DE LEI NO

13.620
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de maio de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Kernil Kumaira, Wilson Pires e José Braga, membros da Comissão
supracitada. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Kemil
Kumaira, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que
proceda a leitura da atada reunião anterior. 0 Deputado Wilson Pires requer
a dispensa da leitura, o qe e aprovado pela Comissão. 0 Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator, Deputado José
Braga. 0 Deputado José Braga procede a leitura de seu parecer, mediante 0
qual conclui pela manutenção do veto. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidència
suspende os trabaihos para a lavratura da ata. Reaberta a reunião, o
Presidente solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda a leitura da ata. 0
Deputado José Braga requer a dispensa da leitura, o que é aprovado pela
Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das ComissOes, 26 de maio de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - José Braga - AmbrOsio Pinto.

ATA DA 73a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONAUzAQAO

As nove horas do dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e
olto, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados José Henrique, José
Militão, Kemil Kumaira e José Braga, rnembros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado José Militão que proceda a leitura da
ata da reunião anterior. A requerimento do Deputado José Braga, é
dispensada a leitura da ata, que é dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta, designa o Deputado José Militão
para relatar os Projetos de Lei n°s 1.608 e 1.692/98 e comunica qué o prazo
para a apresentaçao de ernendas ao Projeto de Lei n o 1.746/98 será do dia 15
de maio a 3 de juruho. Esgotada a matéria destinada 6 1a Parte da reunião, 0
Presidente passa a 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votaçao de matéria de deliberaçâo conclusiva da Comissão. Submetido a
votação, nos termos do parágrafo Unico do art. 103 do Regimento Interno, 6



rAl
150

aprovado o Requerimento n o 2.605/98. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenga dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
José Henrique, Presidente - José Militão - José Braga.

ATA DA 69a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de maio de mil novecentos

enoventa e oito, comparecem . ia Sala das Comissôes os Deputados Dimas
Rodrigues, Arnaldo . Penna e.AIlton Vilela,rnernbrosda supracitada Cornissao.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Auiton Vilela que proceda
a 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 Arnaldo
Penna os Projetos de Lei n°s 278/95, 1.189, 1.273, 1.299, 1.333, 1.512, 1.405
e 1.490/97; ao Deputado Ailton Vilela, os Projetos de Lei n°s 1.626, 1.628,
1.646, 1.647, 1.658, 1.664 e 1.670/98. Encerrada a ia Parte dos trabaihos,
passa-se a 1 1 Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votação de
pareceres sobre proposicôes sujeitas a apreciaçâo do Plenàrio. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos
Projetos de Lei n°s 278/95, 1.189, 1.273, 1.299, 1.333 e 1.512/97 (relator:
Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a seguir, a discussão e votaçao de
matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e
votaçao, são aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei
n°s 1.405 e 1.490/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna), 1.626, 1.628, 1.646,
1.647, 1.658, 1.664 e 1.670/98 (relator: Deputado AIlton Vilela). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissâo para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Ajalmar Silva - Sebastiâo Costa.

AlA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR
DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURARA INsTALAçAO
E EXPLORAçAO DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITORIO DO ESTADO

DE MINAS GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E
CORRUPTORES

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de maio de mil
novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissães Os
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Deputados Anivaldo Coelho, José Militão, Wilson Pires e Raul Lima Neto,
membros da supracitada Cornissâo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos os trabaihos e solicita
ao Deputado José Militão que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que faca a leitura da seguinte
correspondência: OfIcio n° 274/98, encarninhado pelo Dr. Geraldo Magela
Pinto Garcia, Superintendente Regional da Receita Federal, indicando o Dr.
Leonardo .Guimarães. Martins, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, para
acompanhar os trabalhosda CPI; OfIciô n° 135/98'eniviado pela Sra. Haydée
da Cruz Santos, Presidente da Cârnara Municipal de Diamantina,
encaminhando cópia da Representaçao n° 18/98, aprovada por aquela Casa.
A Presidência registra a presença dos Drs. Saulo de Tarso Paixão Maciel,
Promotor de Justiça, e Leonardo Guirnarães Martins, Auditor Fiscal do
Tesouro Nacional, e os convida a cornpor a Mesa. 0 Presidente esciarece
que a finalidade da reunião e ouvir o depoimento do Sr. Xisto Andrade de
Oliveira, dono da Mineração Itaitinga Ltda., no Municupio de Nova Era; e das
Sras. Jane Rezende, Presidente da Comissão Nacional de Apoio e Defesa da
Amazônia, e Maria Dalce Ricas, Presidente da Associagão Mineira de Defesa
do Ambiente - AMDA. 0 Presidente presta os esciarecimentos necessários ao
funcionamento das Comissäes Parlamentares de lnquérito e passa a palavra
ao Sr. Xisto Andrade de Oliveira, que tece suas consideraçoes iniciais. Em
seguida, o depoente resporide os questionamentos dos Deputados Anivaldo
Coelho e Raul Lima Neto. 0 Deputado Wilson Pires tece comentarios a
respeito deste depoimento. Encerrada a participação do Sr. Xisto Andrade de
Oliveira, a Presidência agradece a sua colaboração e o coloca a vontade para
se retirar. A seguir, passa a palavra a Sra. Jane Rezende, que faz a sua
explanaçao, responde as perguntas dos Deputados Anivaldo Coelho e Raul
Lima Neto e entrega a Presidência documentos que o Presidente determina
sejam anexados aos autos. Encerrada a participaçao da Sra. Jane Rezende,
o Presidente agradece a sua colaboraçâo e a coloca a vontade para se
retirar. A seguir, passa a palavra a Sra. Maria Dalce Ricas, Presidente da
AMDA, para que faca sua exposiçao. Encerrada esta, o Presidente abre Os
debates. Fazem perguntas a convidada os Deputados Wilson Pires e Raul
Lima Neto. Cumpnida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
colaboraçao da Sra. Maria Dalce Ricas e a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reuniâo ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissôes, 3 dejunho de 1998.
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Anivaldo Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - Gil Pereira - AmbrOsio Pinto
- Wilson Pires.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAQRDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR

DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A
APURAçA0 DE DENUNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM

MINAS GERAIS, TAIS COMO VIOLAçAO DE DIREITOS HUMANOS,
SONEGAçA0 FISCAL, FRAUDES NA PREMIAçA0 E ENVOLVIMENTO DE

POLICIAIS COM AS DENUNCIAS, DENTRE OUTROS DELITOS
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio de mu

novecentos e noventa e oito comparecem no authtorio da Cârnara Municipal
dé Bambul. os Deputados Alencar da Silveira JUhior, Antônià Roberto, Paulo
Schettino e Irani Barbosa (substituindo este ao Deputado Gil Pereira, por
indicaçao da Liderança do Bloco Social Progressista), membros da supracita
Comissão. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Alencar da
Silveira JUnior, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Paulo
Schettino que proceda a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dispensada, em virtude de requerimento do Deputado Antonio Roberto,
aprovado pela Comissão. 0 Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos
Deputados que a subscrevam. Prosseguindo, acusa o recebimento da
correspondência do Sr. Homero Gontijo Morais, que cornunica a
impossibilidade de seu comparecimento a reunião em virtude de
compromissos assumidos anteriormente. 0 Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir os Srs. Paulo Irene de Faria, Prefeito Municipal de Bambul;
Aloisio de Carvaiho; Saulo José Guirnarães de Castro; Carlos Max Braga
Figueiredo; Elizabeth Bahia; Antenogenes Antonio da Silva JUnior; Sueli Silva
Santos; Carlos Alberto Isaias; Tenente Luiz Mendes; José Miranda Souto;
José Porfillo da Silva; Marcelo OtacIlio da Silva; Gilberto José de Carvalho;
Adauto Ribeiral Magalhaes e Homero Gontijo Morais. Registra-se a presença
do Sr. Euripedes Eduardo Lima. Em seguida, são ouvidos, cada urn por sua
vez, os Srs. Aloisjo de Carvalho, Paulo Irene de Faria, Carlos Max Braga
Figueiredo, Elizabeth Bahia, Sueli Silva Santos, Marcelo OtacIlio da Silva,
EurIpedes Eduardo Lima, Antenogenes AntOnio da Silva JUnior e Saulo José
Guimarães de Castro, que, após mencionarem suas qualificaçoes, são
inquiridos pelos membros da Comissão. 0 Presidente dispensa os depoentes
Adauto Ribeiral Magalhaes, Carlos Alberto Isaias, Tenente Luiz Mendes e
José Miranda Souto. Registra-se que as exposiçOes, os depoimentos, Os
questionamentos, bern como todo o conteUdo da reunião constam, na Integra,
nas notas taquigréficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão

153
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 3 de jurtho de 1998.
Alencar da Silveira JUnior, Presidente - Durval Angelo - Wilson Pires -

Mauro Lobo - Ivair Nogueira.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nove horas e trinta minutos do dia dois de junho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira. Carlos Pimenta, Adelmo. Carneiro Leão, rnembros da
Comissão supracitada. Encontra-sepresente, tambérn, o Deputado Ajalmar
Silvá. Havendo nUmero regimental, o Présidénte, Deputado Jorge Eduardo dé
Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida,
a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Dr. Márcio Bittar
Nehemy, Presidente da Associaçâo Brasileira de Retina e VItreo, sobre 0
desempenho da entidade no âmbitoetadual e federal e discutir a importância
da oftalmologia mineira. A seguir, o Presiderite justifica o requerirnento de sua
autoria que motivou o convite. Ato continuo, passa a palavra ao Dr.Márcio
Bittar Nehemy, para que faça sua explanação. Participam dos debates todos
os parlamentares, 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 Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Corn issOes, 4 de junho de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Hannas -

Adelmo Carneiro Leão - Wilson Pires.
ATA DA 16a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia dois de junho de mil novecentos e

noventa e oito, compareceni na Sala das ComissOes os Deputados Carlos
Pimenta, Wilson Trópia e Anivaldo Coelho, membros da Comissão
Supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Na ausência do Presidente, o Deputado Carlos Pimenta assume a
Presidêncja e, havendo nCimero regimental, dëclara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Wilson Trópia que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência passa a discussão e a votaçao de proposiçOes que dispensarn a
apreciaçao do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
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são aprovados, em turno ÜflcO, Os Projetos de Lei n°s 1.678 e 1.684/98
(ambos corn emendas que receberam o n o 1); 1.689 e 1.691/98 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 1.680/98 corn a Emenda n o 1 (relator: Deputado
Bend Guedes); 1.681 e 1.688/98 (relator' : Deputado Wilson TrOpia). A seguir,
a Presidéncia submete a votação os Requerimentos n°s 2.574, 2.578 e
2.579/98, que são aprovados. Prosseguindo, a Presidência subrnete a
discussão e votação os Pareceres de Redaçäo Final dos Projetos de Lei n°s
1.490/97, 1.626, 1.628, 1.658, 1.664 e 1.670/98, que são aprovados. 0
Presidente informa que a reunião se destina a -ouvir os Srs. Afonso Ligório de-
Faria, Superintendente Estadual do INSS -em Minas--Gerais; Cristina Maria-
StiaeslF Pinto, Coordenadorade Seguro Social do INSS; Márcio Soares
Pereira, Chefe da Divisão de Fiscalizaçao do INSS; Severino Cavalcante de.
Souza, Presidente da Associaçao Nacional dos Fiscais de Contribuiçaes..
Previdenciárias; Marcos Eduardo de Freitas Rodrigues, Presidente da
Federaçao Nacional dos Fiscais de Contribuiçaes Previdenciárias -
FENAFISP -; Marcos Barbonáglia da Silva, Presidente da Associação dos
Fiscais de Contribuiçoes Previdenciárias em Minas Gerais - ANFIP -; e
Robson José do Couto, Presiderite do Sindicato dos Fiscais de Contribuiçoes
Previdencjárjas de Minas Gerais - SINDIFISP -, que prestarão
esciarecimentos sobre os pontos polêmicos da reforma da Constituição
referentes a previdência social. A seguir, o Presidente passa a palava aos
convidados, pela ordem de citaçao. Participam dos debates todos Os
parlamentares e convidados presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissão para a reunião extraordinária a realizar-se em 3/6/98, corn a
finalidade de se apreciar o parecer sobre as emendas, apresentadas em
Plenário, ao Projeto de Lei n° 1.698/98, do Deputado Ermano Batista, que
dispae sobre a aplicação do art. 6 1 da Lei no 11.815, de 24/1/95, e dá outras
providências; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comiss6es,,3 dejunhode 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 6a REUNIAO EXTRAQRDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As onze horas do dia três de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das.Comissães os Deputados Olinto Godinho, Ajalmar
Silva (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicaçao da
Liderança do PSDB) e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado
Anivaldo Coelho, por indicaçao da Liderança do PT), membros da Comissão
supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Olinto
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Godinho, declara abertos os trabaihos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva
que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, e
subscrita pelos membros presentes. A seguir, dá ciência aos membros da
Comissão da falta de pressupostos regimentals para a apreciação da matéria
constante na pauta. 0 Presidente agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a realizar-se
as 161130min do dia 3 do corrente, corn a finalidade de se apreciar o parecer
sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n o 1 .689/98,
deterrnina-a lavratura da ata eencerra ps trabaihos.

Saa 1asComissOes, 4 dejunhode 1998. 	 -	 -	 -
Olinto Godinho; Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro Leão - Bend

Guedes.

TRAMITAçAO DE pRoposlcoEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.558/97

Comissão de Constituicâo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo dar a denorninaçâo de José Raimundo Gitirana ao aeroporto
situado no MunicIpio de Pirapora.

Nos termos regimentals, a esta Comissão compete examinar
preliminarrnente a matéria, atendo-se aos lirnites de sua cornpetência.

Fundamentacâo
A proposicão está sujeita aos ditames da Lei Estadual n° 5.378, de 3/12/69,

que estatui normas para denominaçào de estabelecimento, instituiçâo e
próprio póblico.

De acordo corn o art. 1 0 dessa lei, alterado pela Lei n o 7.621, de 13/12/79, a
escolha de denorninação para estabelecimentos, instituicôes, prédios e obras
do Estado sO poderá recair em nomes de pessoas falecidas que se tenharn
destabado por notOrias qualidades e relevantes serviços prestados a
coletividade, nao podendo, além disso, ser utilizada mais de urna vez, no
mesmo municIpio, a mesrna denorninação.

Por outro lado, exarninando-se a documentaçáo que instrui o processo,
verffica-se que as citadas prescricôes foram inteiramente atendidas no caso,
rião havendo, portanto, óbice de natureza jurIdica a aprovação do projeto sob
Comento.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.558/97 na forma proposta.

L
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Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Antonio Julio -

Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.561197

Comissâo de Constituiçao e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade ptblica o lnstituto Teuto-Brasileiro William Dilly,

' Com.sede,no MunicIpiode Juiz de Fora...
,Apos ser publicdo, vemoprojeto a StaCornissao paraexarne pre!iminar,
nos termos régimentais.. 	 -

Fundamentacao
A matéria em análjse submete-se ao comando da Lei n o 12.240, de 5/7/96,

que dispoe sobre os requisitos necessárjos a declaração de utilidade püblica
de entidades.

A referida lei estabelece, em seu art. 10, que, para serem declaradas de
utilidade pCiblica, as entidades devem possuir personalidade jurIdica; estar em
funcionarnento ha mais de dois anos e ter como diretores pessoas idôneas,
que nâo percebem nenhurn tipo de remuneraçao pelo exercIcio de suasfuncOes.

Conforme atestam os documentos anexados ao processo, a entidade em
questâo cumpre as exigencias acima descritas e está apta a receber o tItulo
declaratôrjo em causa.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.561/97 na forma proposta.
Sala das Comissoes, 3 de junho de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Marcos Helénio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - AntOnio Jtilio - Antonio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.748/98

Comissâo de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epIgrafe objetiva
declarar de utilidacie püblica o Clube Atlético Boca Junior, corn sede no
MunicIpio de Tarumirirn.

Publicado no 'Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado preliminarmente nos termos do disposto no RegimentO
Interno.

Fundamentaçao
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A propOsicaO encontra-Se corretamente instruida corn Os documentos
dispensáveiS a declaracão de utilidade pUblica, prevista na Lei n° 12.240, de

517/96, que regula a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade jurIdica,

estã em funcionameflto ha mais de dois anos e sua diretoria e composta por
pessoas idOneas, que não recebem remuneração pelo exercicio de suas
tunçOes.

Conclusâo
Pelo.exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionatidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1 .748198. 	 . 	 .
Sala das CornissOes, 3 de junho de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Marcos Helênio - AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.749/98

Comissão de Constituiçâo e Justica
Relatório

0 Deputado Djalma Diniz, por meio do Projeto de Lei n o 1 .749/98, pretende
seja declarada de utilidade pUblica a Associação Evangélica de Amparo
Social, corn sede no Municipio de Coronet Fabriciano.

Publicado em 1415/98, foi o projeto distribuido a esta Comissão para exarne
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em exame e pessoa jurIdica, conforme prova a documentacâo

JUntada ao processo e, de acordo corn o atestado da autoridade competente,
funciona ha mais de dois anos e tern diretoria composta de pessoas idOneas,
que nao percebem nenhurn tipo de remuneração pelo exercIcio dos cargos
que ocupam

Per preencher os requtsitos mencionados na Lei n° 12.240, de 5/7/96, a
refenda entidade está habilitada ao tItulo declaratório de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas razOes expostas, concluImos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.749/98 na forma
proposta

Sala das ComissOes, 3 de junho de 1998.
Hely Tarquinio Presidente - AntOnio JUlio, relator - Marcos Helênio -

Antonio Genaro - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARATURNO (JNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.751/98

Comissão de Constituiçâo e Justiça
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0 Projeto de Lei no 1.751/98, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de

utilidade püblica o Grupo de Fraternidade EspIrita Emmanuel, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Publicada em 14/5/98, velo a matéria a esta Comissão para exame
prelirninar, conforme dispôe o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
-:A,entidade tern persoflajidade juridica, etã em funcionamento ha mais dedois T anos. ef sua diretorja e formada por'pessoas idôneas, que nada recebempeloscargos que 7ocupam.

Assim sendo, não encontramos Obice a tram itaçâo do projeto de lei, emexame, uma vez que a instituição de que trata preenche Os requisitos exigidos
nas leis que disciplinarn a declaraçao de utilidade pOblica de entidades.

Conclusão
Pelas 	 razOes 	 expostas, 	 concluimos 	 pela juridicidade, 	 pelaconstitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.751/98 na formaproposta.
Sala das Comissães, 3 dejunho de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Sebastjão Navarro Vieira - Antonio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

33/98
Comissâo de Administraçao PUblica

RelatOrjo
De autoria do Deputado AntOnio Julio, o projeto de lei complementar em

epIgrafe dá nova redaçao ao art. 80 da Lei n o 869, de 5/7/52, que institul 0.
Estatuto dos Servidores Püblicos do Estado de Minas Gerais.

Publicada em 27/3/98, a matéria foi preliminarmente distribuida a Cornissãode Constituicao e . Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionaljdade e legalidade.

Agora, vem a proposiçao a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentals.

Fundamentaçao
A proposiçao em análise tern por .objetivo dispor sobre a remoçao do

servidor püblico para outra local idade, independentemente de vaga, para que
possa acompanhar o seu cOnjuge ou companheiro, bern como por motivo de
sua satde, do c6njuge;i do companheiro ou do dependerite. Na segunda
hipôtese, a remoçâo fica condicionada a comprovacao por junta médica, da
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doenca que motivou o pedido.

Trata-se, como se ye, do preenchimento de lacuna importante da lei, cuja
omissão vem prejudicando a harmonia familiar, visto que a norma legal em
vigor so possibilita a remocão do servidor de uma repartição para outra, ou de
urn para outro órgão de reparticão ou servico, condicionada a observância da
lotacao de cada repartição ou serviço.

A proteçâo da familia pelo Estado é dever imposto pelo art. 221 da
Constituição mineira. 0 parlamentar, como representante do povo, deve estar
atento as necessidades advindas de situaçOes ainda não disciplinadas em lei.
No caso em tela, tal omissão tern implicado desarmonia familiar, corn reflexos
negativos.para a sociedade e administracão püblica.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei

Complementar n° 33/98.
Sala das ComissOes, 3 de junho de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - AntOnio Andrade, relator - Ibrahim Jacob -

Marcos Helênio - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.555/97

Comissâo de Administraçâo Püblica
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela autoriza a
Fundação Rural Mineira - Colonizaçâo e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS - a alienar os imóveis que especifica.

Submetida a matéria, preliminarmente, a Comissão de Constituiçâo e
Justiça, que não encontrou Obice a sua tramitacao, deve, agora, o projeto
receber parecer desta Comissão para o 10 turno, nos termos regimentals.

Fundamentação
A proposiçao em tela autoriza a RURALMINAS a alienar aos MunicIpios de

Itambacuri, Pirapora, Oliveira, Gouveia e Coromandel imóveis de sua
propriedade. A referida alienação, feita sob a modalidade de compra e venda,
deve obedecer, para sua regularidade, a determinadas formalidades
administrativas, como a autorizaçâo competente, a avaliação prévia e a
licitaçao, já examinadas pela Cornissão de Constituição e Justica.

Além disso, observarnos que a administraçâo püblica tern por diretriz,
normalmente, a utilizaçâo e a conservaçâo do patrimônio estatal, mas,
excepcionalmente, pode ela ter necessidade ou interesse na alienação de
alguns de seus bens. E o que ocorre neste caso. Portanto, depreendemos
que a alienacâo em tela, além de benéfica a RURALMINAS, e, como previsto
em lei, de interesse püblico devidamente justificado, visto que os imOveis
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160serão utilizados pelos municIpios adquirentes para a implantaçao de servicos
de natureza variada, porém direcionados para uma mesma finalidade: atender
ao interesse coletivo.

Dessa forma, e justa a transferência de domInio em exame.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.555/97 no1°turno, naforma original.
Sala das Comissôes, 3 dejunho de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente e relator - Marcos Helênio Ibrahim Jacob -

Ajalmar Silva - AntônjoAndrade.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.642/98

Comissâo de Administraçao Püblica
RelatOrjo

De autoria do Deputado TarcIsio Henriques, o projeto em epIgrafe altera a
Lei no 12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria de Policia do Estado de Minas
Gerais e dá outras providéncias.

Colocado em votaçao, o parecer da Comissão de Constituiçao e Justica,
que concluju pela antijuridicidade, inCOflStitucjonaljdade e ilegalidade da
proposiçao, foi rejeitado pelo Plenário.

Cabe-nos, agora, examinar a matéria quanto ao mérito, nos termos do
Regimento Interno.

Fundarnentaçao
Ao propor nova redaçao para o "caput" do art. 4 0 da Lei no 12.622, de

25/9/97, que cria a Ouvidoria de Policia do Estado de Minas Gerais, 0 projeto
corrige urn grave erro da lei.

Pelo texto em vigor, o Governador do Estado e obrigado a homologar a
indicaçao do Ouvidor de PolIcia feita pelo Conseiho de Direitos Humanos sem
nenhuma possibilidade de opçao. 	 -

Ora, o cargo de Ouvidor é de confiança, de livre nomeaçâo e exoneracao
do Chefe do Executivo, compondo, ao lado dos dernais cargos politicos, a
mais alta administracao de governo. Destarte, não permitir ao Governador do
Estado o exercicjo de uma certa discricjonariedade na escoiha do Ouvidor e
inadmissivel e fere principios da boa administraçao e de hierarquia. Esta
correta, portanto, a nova redaçao proposta pelo projeto para o "caput" do art.
40, para permitir ao Chefe do Executivo escolher o Ouvidor entre as peSSOaS
indicadas na lista trIplice organizada pelo Conseiho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos.

Não concordamos corn oart. 2 0 do projeto, que determina que a indicacaO
osassessores caiba aos titulares dos Orgãos a que pertencem e a sua
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desigflacâO ao Ouvidor. Ora, o certo é o contrário, esses servidores devem
ser indicados pelo Ouvidor e designados pelos titulares dos órgâos a que
pertencem, de forma que não haja quebra de hierarquia e comprometimento
da atuacão isenta da Ouvidoria.

Também nâo concordamos corn o art. 3 0 da proposicão, que revoga o art.
50 da referida lei. Paradesempenhar bern suas atribuiçães, é essencial que o
Ouvidor de PolIcia goze de estabilidade no cargo. A regra do art. 5 0 da lei tern
esse propósito, para somente permitir a demissão do Ouvidor, durante seu
mandato, em razão de cometimento de falta grave, incompativel corn o
exercIcio do cargo.

Corn o intuito de sanar as falhas apontadas, apresentamos a Emenda n° 1
e, no ensejo, as Emendas n°s 2 e 3, para aprimorar 0 projeto.

A Emenda no 2 tern por objetivo permitir ao povo recorrer aos serviços da
Ouvidoria também de forma indireta, ou seja, fazendo reclamaçâo junto a
outros órgâos de apoio e de defesa dos direitos dos cidadâos.

Já a Ernenda n° 3 estabelece que a Ouvidoria deverá prestar informacoes
aos órgaos do Poder Legislativo sobre assunto inerente as suas atribuiçaes
no prazo de 30 dias contados a partir da data da solicitaçao. Essa medida
muito poderá contribuir para os trabalhos desenvolvidos nesta Casa.

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

1.642/98 corn as Emendas n°s 1 a 3, a seguir apresentadas.
EMENDA NO 1

Suprimam-se os arts. 20 e 30 do projeto.
EMENDAN°2

Acrescente-se, onde convier, 0 seguinte artigo:
'Art. .... - 0 inciso I do art. 2 0 da Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
'Art. 20 - ...................................
- ouvir de quatquer do povo, diretamente ou por intermédlo dos órgâos de

apoio e defesa dos direitos do cidadäo, inclusive de policial civil ou militar ou
Outro servidor püblico, reclamaçao contra irregularidade ou abuso de
autorjdade praticados por superior ou agente policial, civil ou militar;'.".

-	 EMENDANO3
Acrescente..se, onde convier, o seguinte artigo:
Art. .... - Acrescentese ao art. 3 0 da Lei n° 12.622, de 25 de seternbro de

1 997, o seguinte inciso V:
'Art. 30 ..
V - prestar informaçaes aos Orgãos do Poder Legislativo sobre assunto
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inerente as suas atribuiçôes no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
data da solicitação.'.".

Sala das Comissöes, 3 dejunho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Antonio Andrade, relator - Marcos Helènio -

Ajalmar Silva - Ibrahim Jacob.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.654/98

Comissão de Administraçao PCiblica
RelatOrio

De autoria do Deputado MarcosHelênio, oprojeto de lei em análise dispOe
:sobre a publlcação das decIaraçOes,de. bens que especffica, objetivando
introduzir modifica(;aes na Lei n° 1.515, de 1956, que dispOe sobre a
declaraçao de bens de cidadâos que exerçam determinados cargos e funcães
püblicas, e na Lei n° 10.048, de 1989, que estende a aplicaçao da lei anterior
a outras hipóteses.

Atendendo a requerimento do autor do projeto, a Presidência da Casa, corn
fundamento no art. 140, c/c o art. 232, VII, do Regimento Interno, deferiu o
pedido de remessa do projeto a esta Corn issão, para que a matéria receba
parecer quanto ao mérito, em virtude de se ter esgotado o prazo da Cornissâo
de Constituiçao e Justica para exame preliminar da proposiçâo quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundarnentaçao
A Lei n° 1.515, de 1956, instituiu, em seu art. 10, a obrigatoriedade da

declaraçao de bens para todos os cidadãos que exercem Os seguintes cargos
e fun(;oes püblicas:

a) Governador, Vice-Governador, quando em exercicio, e o respectivo
Chefe de Gabinete;

b) Secretários de Estado, Comandante da Policia Militar e seus respectivos
Chefes de Gabinete;

c) Deputados Estaduais;
d) DiretoresdeBancos, de sociedades de economia mista em que o Estado

seja o major acionista e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG -;

e) Diretores da Loteriado Estado de Minas Gerais, chefes e Diretores dos
departamentos, tanto autOnomos como subordinados, e todos os dirigentes
ou responsáveis por órgãos, repartiçOes e entidades paraestatais.

A Lei•n° 10.048, de 1989, por sua vez, estendeu a aplicabilidade da Lei no
1.515, de 1956, aos Secretários Adjuntos, Prefeitós, seus auxiliares diretos,
Vice-Prefeitos, quando em exercIcio, cônjuges e parentes consangüIneos e
afins do primeiro grau do Governador do Estado, do Prefeito e de seus
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A referida declaraçâo, de consulta franca a qualquer cidadão, é prestada,
nos termos da Iegislação vigente, no CartOrio de TItulos e Documentos da
Comarca onde Se acha instalada a reparticâo em que presta serviço o agente,
dentro de 72 horas apOs a entrada em exercIcio e após a seu afastamento,
bern como após qualquer alteração do patrimônio do declarante, enquanto
permanecer no cargo ou na funcâo püblica.

0 projeto objetiva acrescentar parágrafos ao art. 10 da Lei no 1.515, de
1956, determinando que as 2declarac6e de bens sejam publicadas no diário
oficial. do Estádo ate 15 dias ::apôs a sua apresètaçao em cartOrio. A
firialidade precIpua da proposição ë, päis, dar maior publicidade as referidas
declaraçaes.

Atualmente, a publicidade das declaraçoes de bens - tão-somente mediante
o seu registro no Cartôrio de TItulos e Documentos da comarca onde se
achar instalada a repartição em que prestar serviço o declarante -, a nosso
ver, nao atende plenamente ao interesse pbIico. Apenas a titulo de
ilustraçao, basta imaginar as enormes dificuldades que encontra urn cidadâo
do Norte de Minas que quisesse consultar no cartOrio da Capital a lista de
bens de urn Deputado de sua região.

E necessário salientar que o princIpio da publicidade da administraçào
pCiblica, consagrado em nosso ordenamento jurIdico, deve estar sempre ao
ado do principio da razoabilidade. Sendo assim, pouco adianta dar
publicidade as declaraçOes de bens de determinados agentes pCiblicos, sem
que haja, concomitantemente, condiçOes razoáveis de acesso a tais
informaçöes

A medida preconizada pela proposiçâo, como se verifica de forma cristalina,
mostra-se benéfica e necessária a população, uma vez que propiciará
efetivamente a todos as cidadãos, independentemente da região do Estado
em que residam, meihores condiçôes de fiscalizar os agentes püblicos.

-	 Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n°

1.654/98.
Sala das Corn issães, 3 de junho de 1998.
Leonidjo Bouças, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.667/98

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria da Corn jssäo de Direitos Humanos, o projeto em exame objetiva
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conceder indenizaçao as vItimas do acidente no Pavilhão de Exposiçaes da
Gameleira, em fevereiro de 1970, observados os valores que menciona.

A Comissão de Constituição e Justiça conclulu por sua juridicidade,
constitucionandade e legalidade corn asEmendas n o

s 1 e 2. Cabe agora a
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, nos termos regimentais.

Fundamentaçao
O projeto em tela objetiva conceder indenizaçâo as vItimas do desabamento

do Pavilhão de Exposiçaes da Gameleira, ocorrido em Belo Horizonte, em
fevereiro de1970...

A ;.indenizaçao proposta é considerada adiantamento da que for
eventualmente determinada por decisão judicial.

Presentes em audiência pUblica realizada por esta Comissâo, as vitimas,
seus descendentes e sucessores constituem a prova viva da indiferença do
Estado.

Ha quase 30 anos, muitos operários - cerca de 100, entre Os tidos
oficialmente como mortos e os dados como desaparecidos, e grande nUmero
de feridos - tiveram suas vidas interrompidas ou mudadas para pior.
Nenhuma indenizaçao podera compensar a falta da presença forte do pai na
vida dos fllhos, o vácuo do desaparecimento do irmão, a tristeza das mães, 0
sofrimento de familiares e amigos ou a deficiência fIsica de cada ferido.

Cabe ao Estado, não so num gesto de solidariedade, mas também corno
cumprimento de urn dever, indenizar todos aqueles que, vitimados por essa
tragedia, permanecem a espera de justiça.

Entendemos, entretanto, que o prazo previsto no parágrafo ünico do art. 10
para requerimento da indenizaçao - 60 dias contados da data fixada na
regulamentação da lei - deve ser aumentado para 180 dias, de modo a
possibilitar aos interessados, inclusive os residentes em localidades
afastadas, o conhecimento da lei.

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

1.667/98 no 10 turno, corn a Emenda no 2, da Comissão de Constituiçao e
Justiça, e a Emenda no 3, a seguir apresentada, e pela rejeição da Emenda no
1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDAN°3
Dê-se ao parágrafo ünico do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art.1°- .....
Parágrafo tnico - A indenização a que se refere este artigo será paga, se

requerida pela vItima, por procurador legalmente constituldo para esse fim ou
por sucessor legal, noprazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados
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da data fixada na regulamentacão desta lei.".

Sala dasComissãeS, 3 de junho de 1998.
João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Durval Angelo -

TarcIsio Henriques.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.673/98

Comissão de Administracão Püblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em epIgrafe
dispôe sobre o pagamento da rernuneração dos servidores pUblicos e dá
oUtrasprbvidências.

Publicada em 2/4198, a proposicão foi distribulda, para exame preliminar, a
Comissão de Constituição e Justiça, que conclulu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e Ihe apresentou a Emenda no 1. Agora, vem
a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentacâo
Os constantes atrasos no pagamento de remuneração e proventos pelo

Estado, que tern causado prejuIzos e transtornos aos servidores püblicos,
ensejaram a apresentacão da proposicão em análise, cujo objetivo é o de
impor prazo para tal pagamento, sob pena de o Estado ter que compensar
financeiramente os prejudicados.

A medida se justifica e se faz oportuna porque, ao final do mês, taxas,
impostos e outras dIvidas não são pagos, e obrigaçães contratuais não são
cumpridas, devido a impontualidade do Estado, o que obriga Os servidores ao
pagamento de multas corn correção monetária, além de implicar rescisães
contratuais e outras penalidades.

A compensação financeira proposta, se não promove o ressarcimento total
dos prejuizos, pelo menos minimiza Os transtornos sofridos pelos servidores
püblicos, notadamente aqueles que recebem baixos salários.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.673/98,

corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituicão e Justica.
Sala das Cornissães, 3 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ajalmar Silva -

Ibrahim Jacob.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.699/98

Cornissão de Constituicão e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no
 

1 .699/98, da Comissão Parlamentar de lnquerito para,
no Prazo de 120 Dias, lnvestigar a Falta de Repasses do Tesouro Estadual
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ao IPSEMG, no Perlodo dos Ultimos 10 Anos, das Parcelas Referentes a
Contribuição dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do
Estado, em Cumprimento dos Arts. 29 e 30 da Lei n o 9.380, de 18 de
Dezembro de 1986, e, ainda, Apurár os Motivos Que Levaram as
Irregularidades no Gerenciamento do Instituto, diagnosticadas pela Comissão
Especial da Assembléia Legisiativa em marco de 1997, tern como objetivo o
disciplinamento da arrecadação e da aplicaçao das contribuiçôes sociais de
que trata o parágrafo Unico do art. 149 da Constituiçao da Repüblica.

P.ublicado. em -1 7/4/98 foi 	 projeto distribuIdoa esta Cornissâo, .para
receber parecer, quarito a sua juridicidadecostitucionaIidacje e legalidade
nos:terrnos regimentals. 	 -	 -

Fundamentaçao
Ao instituir a competência do IPSEMG para arrecadar e aplicar as

contribuiçôes sociais de que trata o parágrafo ünico do art. 149 da
Constituiçao da Repóblica, a proposta em tela atende aos pressupostos de
ordem constitucional e legal -aplicáveis ao caso em espécie.

o art. 195 da Carta Federal, em seu 6 0, determina que a proposta
orçamentária da seguridade social seja elaborada de forma integrada pelos
Orgãos responsáveis pela saUde, pela previdênia social e pela assistência
social, assegurando-se a cada area a gestao de seus recursos.

Nesse contexto, a Lei n° 8.212, de 24/7/91, que dispôe sobre a organizaçâo
da seguridade social, institui piano de custelo e dá outras providências,
determinou, em seu art. 33, na esfera federal, a competência do INSS para
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar as contribuicôes soclais das
empresas, dos empregadores domésticos e dos trabalhadores, conforme
previsto no art. 11 do diploma citado.

Esta .disposiçao, por si so, ha de ser tomada como parâmetro para a
aferiçào da constitucionalidade do projeto em tela, pois o que se pretende, em
ltima análise, e uma gestão autOnoma da entidade previdenciária dos

servidores püblicos do Estado de Minas Gerais.
o simples fato de ser o IPSEMG constituldo sob a forma autárquica não é

suficiente para enquadrá-lo no sistema de caixa ünico, uma vez que este e de
natureza previdenciária e pode, portanto, gerir seus próprios recursos.

E de todo pertinente a justificaçao constante na proposta, no que diz
respeito a premência de uma gestâo financeira autOnoma para o lnstituto,
airida mais que a autarquia nao procederá a nerihum recoihimento de
natureza tributária, mas, sim, a arrecadação das contribuiçaes
previdenciárias, inexistindo razOes para que esses recursos sejam carreados
para o caixa Unico do Estado.
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A proposiçao objetiva, desse modo, estabelecer, no Estado de Minas

Gerais, o mesmo sistema adotado pela Uniâo para arrecadaçâo e gestão dos
recursos oriundos das contribuiçoes cobradas dos servidores pUblicos para o
custeio de sistemas de previdência e assistência social.

0 que se observa, portanto, é a inaplicabitidade da norma constante na Lei
n° 4.320, de 17/3/74, no que diz respeito a inclusão da execucâo
orçamentária e financeira do IPSEMG no sistema de unidade de tesouraria.

Não se visiumbra, desse modo, nenhuma vedacão de ordem jurIdica,
constitucional ou legal a tramitação da proposição em apreço.

Conclusão
Em face dO exposto, àoncluImos peiä jtiridicidade, pela constitucionalidade

e peta legalidade do Projeto de Lei n o 1.699/98.
Sala das Comissães, 3 de junho de 1998.
Hely TarqUInio, Presidente - AntOnio Julio, relator - João Batista de Oliveira -

Antonio Genaro - Marcos Helênio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.728/98

Comissâo de Constituicâo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.728/98 autoriza
o Poder Executivo, por meio das caixas escotares, a permitir a concessão de
espaços nos uniformes escolares, para fins de propaganda, e dá outras
providências.

Publicada em 5/5/98, a proposiçâo foi distribulda 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.

Fundamentaçâo
Nos termos da proposicâo, o Poder Executivo fica autorizado a permitir que

as caixas escotares das unidades da rede püblica de ensino firmem contratos
corn terceiros interessados na exploraçâo publicitária dos uniformes dos
alunos mediante retribuição pecuniária que reverteria em proveito das caixas
escolares.

Reza o projeto que a assinatura do contrato flea condicionada a prévia
aprovaçao da diretoria da caixa escolar e do colegiado da respectiva unidade
de ensino.

A utilizaçâo dos uniformes pelos alunos, corn a divulgaçâo do material
publicitário, terá caráter opcional e dependerá de prévia autorizaçâo dos pals
ou responsáveis legais.

Não obstante o fato de que o projeto objetiva proporcioriar fonte adicional
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entendemos que o meio escolhido
para a consecuçâo de tat finalidade se afigura impróprio, porquanto näo nos
parece razoável a divulgaçao de anUncios publicitários em uniformes que
serão utilizados por crianças e adolescehtes. Ressalte-se que esta Comissâo
já se pronuncjou pela juridicidade, pela Constitucionalidade e pela legalidade
de proposição que autoriza as caixas escolares a contratar terceiros
interessados em divulgar anUncios publicitários, cuja retribuiçao pecuniária
reverta em benefIcio dascaixas escolares, a semelhança do que preceitua a
proposição em exame. Contudo 1 ha ;diferença fundamental entre aquela
proposrçao e o projeto que ora anahsarnos Nos termos da primeira a
exploração publicitária seria feita nos muros das escolas, ao passo que 0
projeto em tela, como visto, preconiza a veiculaçào de propagandas nos
uniformes escolares, o que passa a exigir a participaçao dos alunos que
utilizam tais uniformes. Não julgamos recomendãvel que esses alunos,
pessoas em desenvolvimento, na linguagem do Estatuto da Criança e do
Adoléscente, sejam utilizados como velculos de divulgaçâo publicitária. Corn
efeito, a liberdade do legisladot- encontra Hmites na necessidade de
adequaçao das opçôes politicas corn os principios consagrados no texto
constitucional, entre eles o da razoabilidade, a que aludimos em razão de sua
relaçao corn o caso em apreço, encarecendo que, consoante tat princIpio, ha
de se reputar Inconstitucional o provimento legislativo que prescreve medida
desarrazoada.

Ha que se invocar ainda o disposto no art. 17 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, "in verbis":

"Art. 17 - 0 direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
fisica, psiquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservaçao da imagem, da identidade, da autonornia, dos valores, idéias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais".

Portanto, o projeto em exame, a par de violar preceito contido no Estatuto
da Criança edo Adolescerite, fere o princIpio da razoabilidade, inscrito no art.
13 da Constituiçao do Estado.

Conclusâo
Em face do exposto, conclulmos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 1.728/98.
Sala das Comissôes, 3 de junho de 1998. 	 -
Hely, TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Marcos Helênio

SebastiãoNayarro Vieira .- AntOnio Genaro - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 959/96

Comissão de Administraçao Póblica
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Relatório 	 -

De autoria do Tribunal de Justica, o projeto de lei em epigrafe dispOe sobre
os concursos de ingresso e de remoçao nos serviços notariais e de registro,
previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18/11/94, e da outras providências.

Aprovado no 1° turno, corn as Emendas n°s 1 a 6, 14 e 20 a 25 e as
subemendas que receberam o n° 1 as Ernendas n°s 15 e 17, retorna o projeto
a esta Comissão para receber parecer no 2° turno.

Nos termos regimentais, apresentamos, em anexo, a redação do vencido,
que é parte deste.parecer. 	 -

Fudmentaçâo.
Como e do con hecimento de todos, ha no Estado urn grande nümero de

serventias vagas, cujo preenchimento, nos termos do art. 236 da Constituicão
Federal, deverá se fazer mediante concurso pUblico.

Em diversos Estados da Federaçao já foram editadas leis reguladoras de
concursos para delegacão da titularidade das serventias. Já foram ate mesmo
realizados diversos concursos.

Assim, e fora de divida que a aprovação do projeto de que estamos
tratando, além de extremamente relevante, já se faz urgente.

Verificamos que, no transcorrer de sua tramitacão nesta Casa, a proposiçâo
recebeu alguns significativos aperfeiçoamentos.

Cabe destacar, em exemplo, o acréscimo de dispositivo estabelecendo que
a pontuaçao total atribulvel aos tItulos nao poderá exceder a 20% (vinte por
cento) do conjunto dos pontos distribuldos no concurso. Dessa forma,
garantiu-se uma justa e razoável proporcionalidade entre o peso atribulvel as
provas de conhecimento e o atribulvel a prova de tItulos. Por outro lado, fez-
se justiça aquetes que, ao longo dos anos, vêm adquirindo experiênCia no
trabatho diário nas serventias, mediante a especial valorização de seu tempo
de serviço entre os tItulos que poderão ser apresentados.

Também, no que tange a cornposiçâo da comissâo de concurso, julgamos
relevante a alteração feita no 1 0 turno, consistente na explicitação das
autoridades que deverão proceder a indicacâo dos respectivos membros.

Entendemos, contudo, que o projeto carece de uma disciplina mais clara e
Completa sobre as hipOteses de vacância da titularidade da serventia. A Lei
Federal n° 8.935, de 18/11/94, dispOe sobre a questão no art. 39, mas nâo de
modo suficiente. Corn o intuito de suprir essa lacuna, apresentamos, ao final,
a Emenda no 1.

Conclusâo
Pelo exposto, nosso parecer e pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 959/96

no 20 turrio, na forma do vencido no 1 1 turno, corn a Emenda n o 1,

L
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EMENDA N O 1
Acrescente-se ao art. 50 os seguintes § 1 0 e 20, renumerandose osdemas:
"Art. 50

§ 1° - Caso não haja substituto, caberá ao Governador do Estado designar
aquele que deverá responder pelo expediente.

§ 20 - Em caso de criação de serviço de tabelionato ou de registro, o
Governador do Estado desjgnará pessoa que preencha os requisitos
estabQleôjddS no art.-8 0 desta Wpara responder pelo expediente ate oprovimento por ôoncursô.".

Sala das Corn issôes, 3 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - José Bonifácio -

Marcos Helênio (voto contrário).
Redaçâo do Vericido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI NO 959/96
Dispae sobre os concursos de ingressoe de remocao nos serviços notarials

• de registro, previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994,
• dá outras providêncjas.

A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItulo I

Disposiçaes Gerais
Art. 1 0 - Notário ou tabeliao e oficial de registro ou registrador , sãoprofissionais do Direito dotados de fé p(iblica, aos quais e delegado 0

exercIclo da atividade notarial ou de-registro, pelo Governador do Estado.
Art. 20 - As delegaçoes Para o exercicjo das atividades notariais -e ,de

registro, previstas na Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994; são
criadas por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, conforme o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituicao do Estado.

§1 0 E vedada a acumulaçaode delegacaes, salvo nos municipios ou nos
distritos que não comportarern a instalacao de serviços autônomos, em razão
do volume de serviços ou dereceita.

§ 20 - Salvoern municIpio que for sede de comarca, ao serviço de registro
civil das pessoas naturals é acumulado o serviço notarial.

Art. 3 - delegaçao Para o exercIcio das atividades notarial e de registro11
depende de habilitaçao em concurso püblico de provas e de tItulos, realizado
pelo Tribunal de Justiça, Segundo -o disposto nesta lei e em resoluçao da
Corte Superior. - 	 -	 -

Art. 40 . - - As - vagas serão preenchidas alternadamente, sendo 2/3 (dois
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tercos) por concurso püblico de ingresso e 1/3 (um terco) por concurso de
remocâo, de provas e de titulos, atendendo-se, Para a alternatividade, a data
de vacãncia da titularidade ou, quando vagas na mesma data, aquela da
criacâo do serviço.

Parágrafo ünico - Para as vagas ja existentes, será observado o critério
cronológico de vacância, sendo as 2 (duas) prirneiras providas por concurso
de ingresso, e a terceira, por concurso de remocão e, assim, sucessivamente.

Art. 50 - Extinta a delegação a Notário ou a Oficial de Registro, o Diretor do
Foro desighará o substituto mais antigo, que estiver em exercIclo legal, Para
réspondér pelo expediente, e, na faltadeste, outro servidor, ate o provimento;
por concurso; da referida delegaçâo.

§ 1 0 - Em caso de vacância ou de criaçao de servico de tabelionato ou
registro, o 20-Vice-Presidente do Tribunal de Justica ordenará imediatamente
a abertura de concurso püblico Para seu preenchimento.

§ 20 - Nenhuma serventia notarial ou de registro perrnanecerá vaga, sem
aberturade concurso de ingresso ou de remocão, por mais de 6 (seis) meses,
salvo se provida, a qualquer titulo, ate a data da Lei Federal n° 8.935, de
1994.	 -

Art. 60 - Os concursos serão realizados corn a participaçâo, na comissão
examinadora, em todas as fases:

- de 1 (urn) representante da Ordem dos Advogados do Brash, indicado
pela Seção Minas Gerais;

II - de 1 (urn) representante do Ministério Püblico, indicado pelo Procurador-
Geral de Justica de Minas Gerais;

Ill - de 1 (urn) Notário e 1 (urn) Registrador, indicados pela Associaçâo dos
Notários e Registradores de Minas Gerais - ANOREG-MG.

Art. 70 - 0 concurso será presidido pelo Diretor do Foro e, de regra, será
realizado na sede da comarca em que existir a vaga, podendo, entretanto, ser
transferido Para outra cornarca vizinha ou Para a comarca da Capital, a
Critérlo do 2°-Vice-Presidente do Tribunal de Justica, quando for impossivel ou
drficjl constituir a comissão examinadora ou quando as circunstâncias assirn 0

recomendarem
Capitulo II

Do Concurso de Ingresso
Seção I

Dos Requisitos da Inscriçâo
Art. 8° - Para inscrever-se no concurso püblico de ingresso nos serviços

flOtariais ê de registro, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
- ser brasileiro nato ou naturalizado;
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extrato, em jornal da comarca ou da Capital, de circulação diana.

§ 1 0 - No edital, deverão constar:
I - as serventias vagas a serern preenchidas;
II - as matérias sobre as quais versarâo as provas de conhecimento;
Ill - os critérios de desempate;
IV - ostitulos que o candidato poderá apresentar e sua valoração;
V - os requisitos Para a inscriçâo.
§ 20 - Cópia do inteiro teor do edital será afixada no quadro de avisos do

forum das comarcas em que hajavaga posta em concurso.
Art. 12- Findóo prazo de inscniçOes, o 2°-Vice-Presidente do Tribunal de

Justica nomeará a comissão examinadora, designarã a comarca onde será
realizado o cóncurso, fazendo publicar a relação dos candidatos inscritos e
daqueles cujas inscriçães foram indeferidas.

Art. 13 - A comissão examinadora será presidida pelo Desembargador
Presidente da comissão de concurso quando realizado o concurso na Capital,
ou pelo Juiz Diretor do Foro, quando realizado em cornarca do interior.

Parágrafo ünico - Havendo grande nümero de candidatos inscritos ou
quando vánias forem as vagas postas em concurso, poderá o Tribunal de
Justica celebrar convênio corn entidade oficial ou particular, de reconhecida
Idoneidade, Para a elaboração, a aplicacão e a correcão das provas de
conhecirnento.

Art. 14 - Compete a comissão exarninadora:
- deliberar sobre o local, o dia e a hora Para realização do concurso, corn

Publicaçao no "Diârio do Judiciário", corn antecedência minima de 15 (quinze)
dias e afixação no quadro de avisos do fOrum da comarca;

II - aplicar e fazer a correçâo das provas de conhecimento, atribuindo-Ihes
Pontos dentro da variação estabelecida no § 3 0 do art. 17 desta lei;

Ill - analisar Os tItulos oferecidos pelos candidatos, atribuindo-Ihes pontos
dentro da variaçäo estabelecida no art. 20 desta lei;

IV - organizar a lista dos aprovados, fazendo o desempate entre Os

Candidatos quetenham obtido igual classificacão, e publicá-la no "Diário do
Judiciário" e no quadro de avisos do forum;

V - realizar, durante o processo seletivo e em caráter reservado, sindicância
Sobre os aspectos social e profissional da vida pregressa dos candidatos,
NO resultado terá caráter eliminatOnio;

VI - ericaminhar Para homologaçâo, findo o procedimento seletivo, o
processo do concurso ao Conseiho da Magistratura;

VII - cumpriroutras atnibuiçöes que Ihe caibam por forca desta lei ou do
ethtal do concurso.

pq
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II - estar em exercicio dos direitos civis e politicos;
Ill - estar em dia corn as obrigaçaes eleitorais;
IV - estar quite corn as obrigaçoes militares, se do sexo rnasculino;
V - ter, no mInimo, 21 (vinte e um)anosde idade, completos, na data do

encerramento das inscriçôes;
VI - ser bacharel em Direito por faculdade oficial ou reconhecida, corn

diploma registrado na forma da lei;
VII - comprovar conduta condigna Para o exercIcio da delegaçâo por meio

de apresentaçâo ,de folha corrida judicial, fornecida por certidão dos
Distribuidores Criminaisda Justiça Estaduale da Justica Federal, nos lugares
em que o candidato haja residido nos ültimos 10 (dez) anos;

VIII - comprovar capacidade fisica e mental Para o exercicio da funçao, por
meio de laudo firmado por junta médica oficial.

§ 1 0 0 concurso será aberto corn a publicação do edital, nele constando os
critérios de desem pate.

§ 21 - Do concurso püblico poderão participar candidatos não-bacharéis em
Direito que tenham completado, ate a data da primeira publicaçao do edital do
concurso de provas e titulos, 10 (dez) anos de exercIcio em servico notarial
ou de registro como titular, substituto ou escrevente jurarnentado, legalmente
nomeados.

§ 31 - No mesmo concurso não se fará inscriçâo de urn candidato Para mais
de uma vaga nem se deferirá inscrição àquele que, tendo obtido aprovacão,
haja renunciado antes da expediçao do respectivo ato de delegaçäo.

§ 4° - A validade de urn concurso expira corn a expediçao do ato de
delegaçâo do classificado, devendo ser imediatamente aberto outro em caso
de desistência ou renUncia antes da posse do interessado, ao qual flão
poderá se inscrever aquele que haja desistido ou renunciado.

§ 51 - A ausência do candidato a qualquer das provas de conhecimento
importa na sua desistência.

Art. 9°.- Ao concurso de remoção somente serâo admitidos os titulares de
serviços notariais e de registro que, por nomeação ou designacão, exerçam a
atividade por mais de 2 (dois) anos.

Art. 10 - 0 prazo Para inscriçao será de, no mInirno, 30 (trinta) dias a contar
da prirneira publicaçao do edital de abertura do concurso.

Seçao II
Do Edital de Abertura do Concurso

Art. 11 - 0 edital de abertura do concurso será expedido pelo 2 1-Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça e publicado pelo menos 3 (trés) vezes,
sendo 1 (urna) na Integra, no "Diário do Judiciário", e outras 2 (duas) por
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Das Provas de Conhecimento
Art. 15 - As provas do concurso serão elaboradas centraliZadamente pelacomissâo nomeada pelo 20-Vice-presidente do Tribunal de Justiça.
Art. 16 - As provas serâo escritas e realizadas em local; dia e hora

anunciados por aviso publicado no "Diârio do Judiciário e afixado no lugar
próprio do forum da comarca em que se realizar o concurso.

Parágrafo cinico - Se as provas forem realizadas em cornarca diversa, será
também afixado o aviso no lugar próprio da cornarca onde existe a vaga a ser
.peenchida..

Art. 17 - A aferição do conhecimento dar-se .-á por meio da aplicaçao de
provas de caráter eliminatório, cujas matérias serão especjficadas no edital,abordancjo Os seguintes temas:

- conhecimentos gerais sobre Direito Notarial e de Registro;
II - conhecimentos técnicos especIficos sobre as funçoes notarial e deregistro;
Ill - conhecimentos gerais de Direito.
§ 10 - 0 domInio da Lingua Portuguesa será avaliado em prova especifica,

ou como critério de correçao das provas escntas.
§ 21 - As provas de conhecimento serão teOricas e práticas, conforme for

especjficado no edital do concurso.
§ 30 - Os pontos a serem atribuIdos as provas variarão de 0 (zero) a 100

(cern), sendo eliminado o candidato que nao obtiver, em cada uma das
provas, o minima de 50 (cinqQenta) pontos.

Seçao IV
Da Prova de TItulos

Art. 18 - Os candidatos não eliminados nas provas de conhecjrnento
poderão apresentar tItulos, considerando ..se os seguintes:

- tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente
em serviço notarial ou de registro;

II - trabaihos jurIdicos de autorja (mica, publicados, e apresentacao de
temas em congressos relacionados corn os serviços notariais e registrais;

Ill - conclusäo de mestrado ou doutorado em matéria jurIdica;
IV - exercic,o da advocacja
V - aprovaçao em Concurso püblico para cargos de carreira jurIdica.
§ 1 0 - Aos titulos relacionados nos incisos I, II, Ill, IV e V será atribuIda,'respectivamente, pontuacao total maxima de 8% (oito por cento), 2% (dois

por cento), 2% (dois por cento), 4% (quatro por cento) e 4% (quatro par
cento) do total dos pontos distribuIdos no concurso.
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§ 20 - A apresefltacão dos tItulos far-se-6 mediante requerimento dirigido ao
presideflte da comissâO examinadora, no qual conste a especificacão
detaihada daqueles mencionados neste artigo.

§ 30 - A prova de tItulos será feita em reunião püblica da comissâo
examinadOra, facultado seu acompanhamento pelos candidatos em disputa.

Art. 19- Não constituem tItulo para fins do disposto no artigo anterior:
I - trabaihos cuja autoria não esteja comprovada;
II - atestado de capacidade técnica;
Ill - trabaihos forenses de rotina.
Art: 26 '- A avatiação dostItuIos apresentados pelos candidatos aprovados

nas prbvas de conhecimento será realizada em reunião da comissâo
examinadora, atribuindo-se ao conjunto de titulos, nos termos do edital,
pontuacão maxima de 20% (vinte por cento) do total dos pontos distribuldos
no concurso.

Secao V
Da Classificacão dos Candidatos

Art. 21 - A classificaçâo final dos candidatos e feita por serventia e definida
pelo total geral de pontos obtidos nas provas de conhecimento e de titulos.

Parágrafo (mica - Em caso de empate entre candidatos, a preferência na
classificaçâo respeitará a seguinte ordem:

I - o mais antigo na titularidade de serviço notarial ou de registro;
II - a mais antigo no servico püblico;
III - a mais idoso.
Art. 22 - 0 Presidente da comissão examinadora fará publicar no "Diário do

Judiciárió" o resultado final do concurso e determinará a afixacâo, no quadro
de avisos do forum da comarca, da classificacão dos candidatos a delegacão
de serventias postas em concurso.

Parágrafo Onico - Se o concurso for realizado em outra comarca, o aviso
será também publicado no quadra de avisos da comarca onde ocorreu a
vaga.

Secâo VI
Dos Recursos

Art. 23 - As decisOes relativas a recusa de admissão de candidatos, a
cancelamento de inscricão, a declaracão de inaptidão fisica e mental, a
eliminaçao fundada na sindicância a que se refere a inciso V do art. 14 e a
classificaçâo final dos aprovados serão passIveis de recurso ao Conselho da
Magistratura no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua pub!icacâo.

Secâo VII
Da Outorga da Delegacâo
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Art. 24 - Não havendo interposição de recurso, ou julgados os interpostos, a

comissão examinadora encaminhará o processo do concurso ao Conselho da
Magistratura para homologaçao e subseqUente cornunicaçào ao Governador
do Estado para outorgar a delegaçao respectiva, .com observância da ordern
de classificaçao no concurso.

Art. 25 - Outorgada a delegaçao, o serventuário tornará posse perante o
Secretário de Estado da Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicaçâo do ato, e entrará em exercIcio perante o Diretor do Foro, no prazo
delS(quinze)dias acontar da data daposse.

1°- No:atoda ppssoserventiiãrio apresentará declaraçao de seus bens
e prestará o comprbmisso de desémpenhar corn retidão as funçoes nas quais
foi investido, cumprindo a Constituiçao e as leis.

§ 20 - Para entrada em exercIcio, deverá o serventuário apresentar
documentaçâo comprobatória da posse.

§ 30 - Havendo motivo justo, os prazos previstos no 'caput" deste artigo
poderão ser prorrogados por 15 (quinze) dias, a critério da autoridade
competente para o ato. 	 -

§ 40 - No caso de remoção, o exercIcio deverâ ser assumido no prazo de 15
(quinze) dias a contar da publicaçao do ato.

§ 50 - Não ocorrendo a posse ou o exercicio dentro dos prazos marcados, a
delegaçâo será tornada sem efeito, independentemente da expediçao de
qualquer ato, devendo o concurso ser renovado.

Capitulo Ill
Do Concurso de Remoçao

Art. 26 - Ao concurso de remoçao somente serão admitidos os titulares de
serviços notariais e de registro que, por nomeação ou designaçào, exerçam a
atividade ha mais de 2 (dois) anos no Estado.

Art. 27 - No ato de inscriçâo ao concurso, o candidato a remoção deverá
comprovar:

- exercIcio da delegaçao em serviço notarial e de registro por mais de 2
(dois) anos, completados na data da primeira publicação do edital de abertura
do concurso;

II - regularidade dos serviços em sua serventia nos ültimos 2 (dois) anos,
bemcomo a regularidade de sua situação com relaçâo as obrigaçöes
trabalhistas, fiscais, previdenciárias e entidades de classe, corn apresentaçâo
das certidôes negativas;

Ill - prova de que, nos Ultimos 5 (cinco) anos, não fol punido
administrativamente nem fol condenado por crime contra o patrimônio, contra
a administraçao püblica e contra a economia popular ou por sonegação fiscal;
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IV - prova de aptidão fIsica e mental para o exercIclo da funcâo.
Art. 28 - 0 titular que tiver sido removido observará o interstIcio de 2 (dois)

anos antes de se candidatar a nova remoçao.
Art. 29 - Inexistindo candidatos ou interesse pelas vagas destinadas a

remoção, serão estas revertidas a concurso pOblico, antes da providência a
que se refere o art. 44 da Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Parágrafo Unico - A vaga revertida a concurso püblico nos termos do "caput"
deste artigo nao será computada para a fixacão da proporcionalidade a que
serefere p art. 40 desta lei.

Art. 30 - Aplicam-se ao concurso de rernoção, além do disposto nos arts. 80
e 26, no que couber, os critérios estabelecidos para o concurso püblico de
ingresso.

CapItulo IV
Disposicôes Finais e Transitórias

Art. 31 - 0 primeiro concurso, de ingresso e de remoçâo, para o provimento
das vagas existentes no Estado na data da publicaçao desta lei será realizado
na Comarca de Belo Horizonte, sob a direção do 2°-Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça.

Parágrafo ünico - Os demais concursos serão realizados na comarca,
obedecido o disposto no art. 7 0 desta lei.

Art. 32 - Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, por meio de
concurso püblico, a titularidade de servico notarial ou de registro, por
desinteresse ou inexistência de candidatos, o Diretor do Foro proporâ ao
Presidente do Tribunal de Justiça a extingâo do servico e a anexacâo de suas
atribuiçoes ao serviço da mesma natureza mais próximo ou aquele localizado
na sede do respectivo rnunicIpio ou de rnunicIpio contIguo, o que se fará por
resolucao da Corte Superior do Tribunal de Justica.

Art. 33 - 0 servico notarial ou de registro que, estando vago, nâo apresentar
receita ou volume de serviço que justifique sua manutençao ou instalaçao, ou
não tenha tido candidatos para provirnento, poderá ser acumulado a outro
serviço, de natureza idêntica ou diversa da mesma comarca, por proposta
justificada do Diretor do Foro, por meio de resolução da Corte Superior.

Art. 34 - Expedido o ato de delegacão, quem estiver respondendo pela
serventia assim provida transmitirá ao empossado toda a documentaçao que
componha o acervo cartorial, compreendendo os livros de escrituraçâo, as
folhas soltas ou as fichas, que os substituIrem, os documentos arquivados,
inclusive microfilmes, e,em caso de informatização, os programas ou Os
bancos de dados de que se componham, a fim de permitir a continuidade dos
serviços.
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Art. 35 - Aos titulares dos servicos notarial e de registro, bern como a seus

prepostos, aplicam-se os dispositivos da Lei Complernentar n o 38, de 13 de
fevereiro de 1995 relativos aos processos administrativos e as puniçôes
aplicáveis aos servidores do foro judicial.

Art. 36 - São mantidos, corn as respectivas acumulaçaes, os serviços
notariais e de registros existentes ern 5 de outubro de 1988.

§ 10 - Estando vago ou vagando-se serviço notarial ou de registro ao qual
estejam acumulados outros serviços, o Tribunal de Justiça, mediante
resqluçâo.da Corte SuperlQr, e desde que o volume de serviços e de receita a
cpmporte fra a iesaoumulaçao, observado o disposto no art.,5 0 d6r Let
Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994.

§ 21 Aregra do parágrafo anterior não e aplicável a acumulação prevista
no § 21 do art. 20 desta lei.

Art. 37 - Compete a Secretaria de Estado da Justiça a expediçâo de carteira
de identidade funcional aos Notários e aos Registradores e aos Escreventes e
Auxiliares não optantes referidos no § 2 0 do art. 48 da Lei Federal n° 8.935, de
18denovembrode1994 	 -

Parágrafo Unico - A Secretaria, no cumprimento das atribuiçoes, expedirá
normas pertinentes, inclusive quanto ao modelo.

Art. 38 - Esta lei entra em vigor em 30 (trinta) dias contados da data de sua
publicaçao.

Art. 39- Revogam-se as disposiçaes em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.461/97

Comissão de Administraçao Ptblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Arnaldo Penria, o Projeto de Lei n° 1461/97 dispoe
sobre a emissão de cédula de identidade para menores de 21 anos.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 17/10/97, a proposição, que tramita
em regime de urgência, recebeu pareceres favoráveis nas comissães a que
fol distribulda.

Em face do disposto no § 2 0 do art. 84 do Regimento Interno, retorna o
projeto a esta Comissão, para ser analisado no 2 1 turno.

V	 Fundamentaçao
A partir da vigência da Lei. Federal n° 9.434, de 1997, que dispöe sobre a

remoção de Orgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento, os postos de identificaçâo passaram a exigir a
presenca dos pals ou do responsâvel legal para a expediçao da carteira de
identidade do menor de 21 anos. 	 -

A medida se mostrou necessária em virtude da presunção decorrente da lei
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citada de que todas as pessoas são doadoras, salvo expressa manifestacão
em contrário, mediante a inscricão, na carteira de identidade ou na Carteira
Nacional de Habilitação, da expressão "não-doador de Orgãos e tecidos".

Nesse ponto, cabe salientar que a referida lei prevê a possibilidade de
alteracao, a qualquer tempo, da vontade do portador manifestada nos
documentos que rnenciona.

A inclusão, na carteira de identidade do menor de 21 anos de idade, da
expressão "menor não-doador de órgão e tecidos", conforme estabelecido no
projeto em análise, mostra-semeritória, porque possibilita seja dispensada a
presénça dos paiTnd procedimento de emissão da cëdUla de idéntidade do
menor, sem que esse fato venha a contrariar a lei civil. A esse propósito, o
Codigo Civil impede, em seus arts. 5 0, 61, 82 e 84, que o menor exerca, por si
mesmo, os atos da vida civil, exceto corn a autorizaçâo dos pals ou corn
suprimerito judicial.

Diante do exposto, constatamos que o projeto visa a corrigir uma situaçao
dificultadora da emissão da carteira de identidade do menor de 21 anos, o
qual, muitas vezes, não tern como levar seus pais ao posto de identfficação.

A iniciativa, portanto, se mostra razoável, justa e oportuna.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.461/97.
Sala das Comissöes, 3 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antonio Andrade -

Marcos Helênio - Ibrahim Jacob.
'OFICIO NO 33/98*

Belo Horizonte, 3 de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, a inclusa proposta de projeto de lei.
A proposta em tela cuida de sugestão proposta pelo Grupo de Trabaiho

constituido por membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do
Ministério Püblico e do Tribunal de Contas, corn o fito de analisar as
mudanças constitucionais em curso, tendo em vista a necessidade de
coerência na interpretacão e uniformidade de providências, que
consubstanciam inevitáveis reflexos no âmbito estadual.

Solicitando que o projeto ora encaminhado seja apreciado corn a urgencia
admitida pelo Regimento Interno dessa Casa, apresento a Vossa Excelência
meus protestos de elevado apreço e distirita consideração.

V João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
PROJETO DE LEI NO 1.790/98
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DispOe sobre a revisão dos pianos de carreira para os servidores do
Tribunal deContas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 A revisão do piano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas

será efetuada através de lei especIfica, no prazo de 180 (cento e oltenta)
dias, prorrogável por igual perlodo, uma Unica vez, contado da data depublicaçao desta lei. 	 -

Art. 20 - Os acréscjmos pecuniários percebidos pelos servidores do Tribunal
de Contas nâo serâo computados nern acumulados para fins de concesSâo
de,acresc,mos ulteriores ressalvadas as parceias adquiridas na forma da lei
em caráter définitivo.

Parágrafo Unico - Da aplicaçao do disposto neste artigo nao resultará
aumento de despesas para o Estado nem acréscimo, a qualquer tItulo, ou
redução na remuneraçao dos servidores.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 Revogam-se as disposicoes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Cornissoes de Justiça, de Adrninistraçao

Püblicá e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento interno.

* - Pubiicado de acordo corn o texto original.
OFiClO N O 9/98*

Belo Horizonte, de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Corn elevada honra, encaminho a Vossa Exceléncia a anexa proposta de

projeto de lei, para exame dessa augusta Assernbléia Legislativa.
Fundamenta..se a iniciativa na Constituiçao do Estado, art. 122, inciso i, e

na Lei Complementar O 34, de 12 de setembro de 1994, art. 2 0, -inciso V, eart. 18, inciso VIII. 	 -
al-proposta, na forma em que se encaminha, fundamenta-se em estudos e

sugestöes do Grupo de Trabail .io constituIdo por representantes dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministérlo
Póblico, corn vistas a adoçao de,providencjas uniformes face as mudancas
constitucionajs em curso.

Espera o Ministério PUblico, apOs - verificado o linteresse püblico, a
juridicidade da proposta ea adequaçao aos ditames constitucionais, a
aprovaçao do projeto, corn a urgência adrnitida nos termos do Regimento
Interno dessa coienda Casa Legisiativa; 	 -

Na oportunidade, renovo a Vossa Excejéncia protestos de real apreco e
distinta consideracao.
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EpamiflondaS Fuigêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI NO 1.793198
DispOe sobre a revisão do piano de carreira dos servidores do Ministério

Püblico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléla Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A revisão do piano de carreira dos servidores do Ministérlo Pübiico

do Estado de Minas será efetuada, por rneio de lei especifica, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual perlodo, uma ünica vez,
contado da data de pubiicaçâo desta lei.
'Art. 20 : Qs :acrescirnos pecuniários .percebidos pelos servidores do
Ministério PObilco nao seräo computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos uiteriores, ressalvadas as parceias adquiridas, na
forma da lei, em caráter-definitivo.

Parágrafo ünico - Da aplicaçâo do disposto neste artigo não resuitará
aumento de despesas, nem acréscimo, a qualquer titulo, ou reduçâo na
remuneraçao dos servidores.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposicôes em contrário."
* - Publicado de acordo corn texto original.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAçoEs

-0 Sr. Presidente despachou, em 3/6/98, as seguintes comunicaçôes:
Do Deputado.Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Leonidia Pereira Lima, ocorrido em 30/5/98, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputaclo José Militão (2), dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Paulo Aivares Lèite, ocorrido em 1°I6/98, nesta Capital, e do Sr. Eniwton G.
Vianna, ocorrido em 2/6/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Tereza Alves Ferreira, ocorrido em 2/6/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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AlAS

AlA DA 381 a REUNIAO ORDINARIA, EM 4/6/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende e Marcelo

Gonçalves
Sumário: Comparecimento - Abertura - 13 Parte: ja Fase (Expediente): Ata -

Correspondêncja: OfIcios n9s 33/98 (encarnjnha Projeto. de Lei n° 1.790/98),
d6 Presidente do Tribunal de Contas;9/8 (encaminha Projetó de Lei no
1.793/98), do Procurador-Geral de Justiça; OfIcios e telegrama - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentaçao de Proposicaes: Proposta de Emenda a
Constituiçao no 55/98, do Deputado Agostinho Patrüs e outros - Projetos de
Lei n°s 1.790 a 1.792/98 - Requerimento do Deputado Anivaldo Coelho e
outros - Comunicaçaes: Comunicaçao dos Deputados José Militão e Paulo
Schettino - 2a Parte (Ordem do Dia): 1  Ease: Abertura de. lnscriçôes -
Despacho de Requerimentos: Requerimerito do Deputado Anivaldo Coelho e
outros; deferimento - Votaçao de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Ermano Batista; questão de ordem; suspensao e reabertura da reunião;
Requerimento do Deputado Ermano Batista; deferimento - 2a Ease: Palavras
do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposiçaes: Requerimento do
Deputado Geraldo Santanna; aprovação - Requerimento do Deputado
Ronaiclo Vasconcellos; discurso do Deputado Raul Lima Neto; aprovação -
Votaçao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 959/96; prejudicialidade da
Emenda n° 2; requerimento do Deputado Gilmar Machado; deferimento;
votaçao do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; votaçâo do § 2°
do art. 5°, destacado; aprovaçao; votaçao da Emenda n o 1; aprovaçâo;
questâo de ordem; leitura da Emenda n o 3; votaçâo da Emenda n° 3; rejeiçao- Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 34/95; votaçao do projeto, salvo
emendas; aprovação; votaçao da Emenda n o 1; aprovaçao; votaçao da
Emenda n° 2; aprovacao; prejudicialidade da Emenda n o 7; votaçâo das
Emendas n°s 3 a 6; aprovaçâo; questao de ordem; leitura da Emenda n o 8;votaçao da Emenda n o 8; aprovaçao; leitura da Emenda n o 9; aprovação;leitura da Emenda n o 10; votaçao da Emenda no 10; aprovaçao - Votaçao, em10 turno, do Projeto de Lei n o 1.290/97; questão de ordem; suspensão e
reabertura da reuniâo; discursos dos Deputados Anderson Adauto e Raul
Lima Neto; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Ledo - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jinior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio JUlio - 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 TarqUinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João
Batista deOliveira -JoãoLeite - Jorge-Eduardo deOliveira - Jorge Hannas -
José Braga -José Henr.ique - José Maria Barros - Kerriil Kumaira - -Luiz
Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helêniô - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da atà da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Carlos Pimenta, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Joâo Leite, 1°-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIO NO 33/98
OFICIO NO 9/98

- Os OfIcios n°s 33 e 9/98 foram publicados na ediçâo de 5/6/98.
OFICIOS

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Seguranca PUblica,
encaminhando, em resposta a solicitaçâo do Deputado Adelmo Carneiro
Ledo, para a CPI do DOPS, as informacôes prestadas pela Chefe do
Departamento de Pessoal daquela Pasta. (- A CPI do DOPS.)

Do Sr. Alvaro Azeredo, Secretário da Casa Civil, comunicando que o
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Consul Honorário da Indonesia em Belo Horizonte, corn jurisdiçâo no Estado.
Do Sr. Wilson Roberto de Avelino, Presidente da Câmara Municipal de

Guaxupé, encaminhando moçâo de repüdio contra as verbas de subvencao
social distribujdas pelos Deputados desta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
n° 1.698198.)

Do Sr. José Tarcisio Mendes, Presidente da Cãmara Municipal de JanaUba,
solicitando sejam feitas gestaes junto ao Governador do Estado, para que
seja estendido aos, servidores pUblicos estaduals o mesmo que foi proposto
aos magistrados (- A Comissão de Administraçao Publica)

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Fédéral substituto da
Delegacia Federal de Agricultura em Minas Gerais - DFA-MG -,
encaminhando cOpia do extrato de convênio firmado entre esse Ministérlo e a
Associaçao dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado de Minas
Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 116, § 2 0, da Lei no 8.666, de
1993, e das Portarias Ministerjajs n°s 99, de 25/4/94, e 607, de 8110196. (- A
Comissão de Fiscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ruy Soares Leal, Superintendente de Negocios da CEF em
exercIclo, informando a liberaçao de recursos financeiros referentes a
contratos assinados corn esta instituiçao. (- A Comissäo de Fiscalizaçao
Finance,ra, para Os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100,
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José da Costa Carvalho Neto, Presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros, agradecendo convite para participar de audiência püblica da
Comissâo de Meio Ambiente e indicando os Srs. Marcelo de Paula Sales
Filho e Patricia Helena Boson para representá-lo. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

Da Sra. Helena Marques da Silveira, Presidente da 65a Subse(;ao da OAB
de PatrocInio.MG, sólicitando apolo para a rejeiçao do Projeto de. Lei fl°
1.609/98, do Governador do Estado, que dispae sobre aumento das taxas
judicjárjas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.609/98.)

Do Sr. VIlson Luiz da Silva, Presidente da Federaçao dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais, encamirihando a pauta de
reivindicacoes do Grito da Terra-Brasil/98 relativas a questâo agrária, a ser
negociada corn a Superintendência Regional do INCRA-MG. (- A Comissão
de Politica Agropecuaria.)

Do Sr. Paulo Roberto da Silva, Presidente da Federaçao dos Empregados
em Turismo e Hospitafldade do Estado de Minas Gerais, solicitando seja
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rejeitadO 0 Projeto de Lei n° 1.543/97, ou, pelo menos, seja acatada a emenda
apresentada ao projeto pelo Deputado Ronaldo Vasconcelios. (- Anexe-se ao
ProjetO de Lei n° 1.543/97.)

Da Sra. Iraci de Assis, solicitando empenho desta Casa em favor dos
funcionárioS e professores aposentados do Estado. (- A Comissão de
Administracão PUblica.)

TELEGRAMA
Da Sra. Regina Helena Pena Rodrigues Santiago, Presidente da União

Regional dos Goriseihos Municipais - Tirnôteo, manifestando seu apoio, a
aprovacão do Projeto de tel O 1,698/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.698/98.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacâo de Proposicães

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOeS:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO NO 55198

Dá nova redação ao art. 239 da Constituicão do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - C) art. 239 da Constituição do Estado passa a vigorar corn a

seguinte redação:
"Art. 239 - A arrecadação de impostos, taxas, contribuicOes e demais

receitas dos Orgãos e entidades integrantes da Administracão Püblica
Estadual será efetuada pelas instituiçOes financeiras oficlais estaduais, onde
houver, ou por cooperativas de crédito, para o que serão celebrados
contratos que assegurem a justa remuneracão pelos servicos prestados.".

Art. 2° - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniães, 	 de 	 de 1998.
Agostinho Patrüs - Jorge Eduardo de Oliveira - Cleuber Carneiro - Geraldo

Rezende - Kemil Kumaira - Rorneu Queiroz - Alvaro Antonio - Rêmolo Aloise -
AntOnio Julio - Miguel Martini - Paulo Piau - Wilson Pires - Alberto Pinto
Coelho - Ermano Batista - Antonio Andrade - Olinto Godinho - Arnaldo
Canarjnho - Ajalmar Silva - Dinis Pinheiro - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Ivair Nogueira - Sebastião Navarro Vieira - Jorge Hannas - Dimas Rodrigues -
José Henrique.

Justificaçao: As cooperativas de crédito são instituiçOes populares
legitimas, constituindo urna forma caracterIstica de entidade. A Carta Magna
de 1988 preceitua, no § 20 do art. 174, que a lei apoiará e estimulará 0

Pu
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A Constituicao do Estado seguiu a mesma diretriz da Carta Federal,
prevendo, no inciso VI do art. 233, que o Estado adotará instrunientos para o
apoio ao associativismo e o estimulo a organizaçao da atividade éconôrnica
em cooperativas, mediante tratamento jurIdico diferencjado.

Outro aspecto que justifica a medida é sua importância social, diante da
constataçao da existência de inümeros municIpios do Estado desassistidos
de agência bancária e da tendência irreversivel do setor bancário de encerrar
atividacjes de agendas localizadas em municIpios de pequeno porte
financeiro. 	 -

Esta proposta tern, assim, o intuito de permitir que as cooperatjvas de
crédito possam concretizar sua atuaçao, possibjlitando a arrecaciacao de
impostos, taxas, contribuicoes e demais receitas dos Orgãos e entidades
integrantes da Adrninistraçao Püblica Estadual, mediante a celebração de
contrato em que seja assegurada justa remuneraçao pelo serviço prestado.

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

PROJETO DE LEI NO 1.791/98
Declara de utilidade pbIica o Conselho Central Imaculada Conceiçao de

Venda Nova, da Sociedade de Sâo Vicente de Paula, corn sede no Municipio
de Belo Horizonte.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Conselho Central Imaculada

Conceiçao de Venda Nova, da Sociedacje de São Vicente de Paula, corn sede
no MunicIpio de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 29 de maio de 1998.
Paulo Schettino
Justificaçao: 0 Conselho Central Imaculada Conceiçao de Venda Nova, da

Sociedade de São Vicente de Paula, tern por objetivo orientar e assistir, por
melo das conferéncias vicentinas e dos conselhos particulares a ele
subordinados, as familias necessitadas, prestando-Ihes assisténcia espiritual
e auxiliando-as corn o fornecimento de géneros alimentIcios diversos, roupas,
medicamentos e ate mesmo em questoes relativas a moradia.

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares a aprovacão desteprojeto. 	 -
- PubIkdo vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exarne preliminar,

edo Trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, C/co art. 103, inciso I,
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do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI NO 1.792/98
Declara de utilidade pciblica a Creche Lindom - Lar Infantil Doloriza

Monteiro, corn sede no Municipio de Naque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Creche Lindom - Lar Infantil

Doloriza Monteiro, corn sede no Municipio de Naque.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário. 	 -
'Sala das Reuniôes, 2-dejunh6de 1998.
NO José
Justificação: A Creche Lindom - Lar Infantil Doloriza Monteiro, fundada em

22/7189, e uma entidade civil sem fins lucrativos que tern como objetivos
acolher e educar criancas e adoescentes carentes, bern como ministrar
ensino profissionalizante, proporcionar assistência as mães e promover
atividades socioculturais e recreativas, visando ao desenvolvimento social.

Por ser justa a sua reivindicação, merece a entidade receber o tItulo
declaratôrio de utilidade püblica.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento lnterno.

- E também encaminhado a Mesa requerimento do Deputado Anivaldo
Coelho e outros.

ComunicaçOes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçôes dos Deputados José

Militâo e Paulo Schettino.
28 Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
Abertura de lnscrigães

o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a
2° Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
comunicaçães da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
requerimentos. Estão abertas as inscriçães para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anivaldo Coelho e outros,

em que solicitarn a realizacâo de reunião especial no dia 29/6/98, corn o
objetivo de se comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XXI do art.
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232 do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data. 	
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Votacao de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ermano Batista, solicitando

seja atribuldo regime de urgéncia a trarnitáçao do Projeto de Lei n o 1.698/98,
de sua autoria, que dispãe sobre a aplicaçao do art. 6 da Lei n o 11.815, de
24/1/95, e dá outras providências. A Presidência vai renovar a votação do
requerimento.

Questão de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Sr Presidente, solicito a V. Exa. a

suspensao dos trabalhos -por -2 minutos, para que possamos fazer
entendimentos, já que houve urn entendimento de manhâ, e essa questão
nao fol exposta.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidência, em atençào a questao de ordem suscitada

pelo Deputado Gilmar Machado, suspende a reuniâo por 2 minutos, para as
entendimentos necessárjos. Estão suspensos as nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos Os trabaihos. Vern a Mesa requerimento

do Deputado Ermano Batista, solicitando a retirada de tramitação do seu
requerimento de pedido de urgência para o Projeto de Lei n o 1.698/98. A
Presidêncja defere a requerimento, nos termos do inciso VII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se.

21 Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a i a Fase, a Presidênciapassa a 21 

Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Pres,dente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reuniâo Os

Projetos de Lei n°s 1.026/96, 1.394, - 1.397, 1.403 e 1.546/97, em virtude de
sua apreciaçao na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã.

•	 Discussão e Votaçao de Proposicoes
o Sr. Presidente - Vern a Mesa -requerimento do Deputado Geraldo

Santanna, em que solicita a inversão da pauta desta reuniâo, de modo que a
Projeto de Lei no 34/95 seja apreciado logo após a Projeto de Lei n o 959/96,
ambos em fase de votaçao. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitanclo
a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n o 1.543/97
seja apreciadoem ültimo lugar, entre as matérias em fase de discussâo. Corn
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-a palavra, para encamirihar a votaçâo, o Deputado Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
DeputadaS, posso compreender a requerimento do nobre companheiro
DeputadO Ronaldo Vasconcellos e so faço usa da palavra para explicar a
importância desse projeto, porque, as vezes, nós podemos votar urn projeto
ate sem termos conhecimento da sua importância. Isso é mais do que natural
e comum, porque cada Deputado, evidentemente, tern a sua atividade, além
daquela de votar projetos aqui. Ele também defende seus projetos, tern suas
comissôes e atua. 	 -	 -.

Nós deverlamos ter màis inforrnação. Sugiro que seja afixado urn pequeno
histôrico no quadra, ou que a Deputado receba urn histórico urn pouco mais
completo de cada projeto em pauta.

o Deputado Ronaldo Vasconcellos quer protelar a votação desse projeto
pelo fato de as mentes ainda nâo terem assimilado sua importância. Esse é
urn projeto que dá oportunidade ao cooperativismo, que é a solução, porque
deu certo. 0 comunismo não deu certo. E burrice ainda existirem comunistas.
o modelo foi testado e nao deu certo. Está provado cientfficamente que a
economia baseada no cooperativismo, principalmente a producão, dá certo
em qualquer lugar, desde que a espIrito cooperativista seja genuino, o que,
infelizmente, nâo acontece no Brasil. 0 Deputado Anivaldo Coelho fez urn
requerimento louvável para que comernoremos a Dia do Cooperativismo,
ocasiâo em que estaremos presentes. Na area do garimpo, existem
cooperativas em que as membros são mais do que empregados ou escravos.
No Brasil, ha urn paradigma. Pais de familia recebern R$200,00, R$300,00 ou
R$400,00, a que e iniqüidade. Acostumamo-nos corn a lucro excessivo so
numa ponta e, também, corn impostos excessivos. Considerando-se a
produção, a cooperativismo é urn grupo de pessoas que trabaiha, enquanto a
lucro - ou a produçâo - e dividido equanimemente. Urn Diretor de cooperativa

- jamais ganha essas aberraçOes de diferenca, pelo que fizernos urna emenda
a esse projeto, para que a cooperativa tenha condição de concorrer as
Iicitaçoes, para que ela tenha urn espIrito cooperativista genumno, onde a
homern e a principal produto. Evidentemente, as companhias brasileiras de
terceirizaçao de serviço estão preocupadas. As vezes preocupo-me corn
companhias que trabaiharn corn mão-de-obra, porque a homem näa é urn
produto, não é urn simples objeto. 0 homem e a principal criaçâo de Deus, e
em torno dele devem girar todas as economias e todos os interesses. 0
empregado, a mão-de-obra, a trabaihador neste Pals não passa de urn vii
servo de paucos interesses. Isso e verdade. Se na sociedade, no
cooperativisrno e no corporativismo você machuca urn dedo do pé, seu corpo
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inteiro dOi, porque, se urn membro sofre, todos Os outros sofrem corn ele. Por
isso, nossa Nacão inteira sofre. Ate o rico sofre. Evidentemente, isso vai nos
possibilitar uma competiçao mais sadia, ate por parte das companhias de
terceirizaçao, motivo pelo qual vamos disdjtir esse projeto.

Encaminho favoravelmente a esse requerimento, porque acho que o projeto
deve ser discutido, aperfeiçoado, deve receber emendas boas, de sorte que o
Estado de Minas Gerais dê o primeiro passo para mostrar ao Brasil que a
solucâo está no cooperativismo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

OEeputad.o Øiirnar Machado . -Sr.Presidente. Que se faca a leitura da
Emendan° 3, para que tenhamos conhecimento dela. Já que não ha parecer
sobre ela, que seja, pelo menos feita sua leitura.

O Sr. Presidente.-. E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda a leitura da Emenda n° 3.

o Sr. Secretário (Deputado Rémolo Ajoise) - (- L&)
"Emenda n° 3 ao Projeto de .Lei n° 959/96, do Deputado Marcos Helênio.

Acrescente-se ao anteprojeto o seguinte artigo: 'Somente poderão concorrer
ao concurso de remoçâo de que trata o artigo os servidores que tenham
ingressado nos servicos notariais ou de registro por melo de concurso
póblico'.".

o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Em votação, a Emenda no
3, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Lei no 959/96 na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda n°
1. A Corn issão de Redaçâo.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 34/95, do Deputado Ivair
Nogueira, que fixa Os critérios populacionais para a criação, a fusão e 0
desmembramento dos servicos notariais e de registro. A Cornissão de
Adrninistraçao Püblica opinou pela aprovaçâo do projeto na forma do vencido
em 10 turno. No decorrer da discussão, o Deputado Geraldo Santanna
apresentou ao projeto as Emendas n°s 1 a 5; o Deputado Ajalmar Silva
apresentouas Emendas n°s 6 e 8; o Deputado Durval Angelo, a Emenda n° 9,
e o Deputado Marcos Helênio, a Emenda n° 10. Nos termos do § 40 do art.
196 da Resoluçao no 5.065, de 1990,, a Presidência vai submeter as emendas
A votaçao, independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputadosque o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Ern votaçao, a Emenda .n° 1, sem parecer. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votaçâo, a Emenda n° 2, sem parecer. Os Deputados que a aprovam
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permanecam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Corn a aprovação da
Emenda no 2, fica prejudicada a Ernenda n° 7. Em votação, a Emenda n o 3,
sem parecer. Os Deputados que a aprovarn permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n o 4, sem parecer.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda n o 5, sem parecer. Os Deputados que a
aprovam perrnanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votaçao,
a Emenda n° 6, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, nâo conhecemos o teor dessas

emendas, e seria necessário que nós, Deputados, tivéssemos esse
conhecimento, para podermos votar corn consciência.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Ibrahim Jacob que já
foram votadas seis ernendas. A Presidência vai solicitar do Secretário que
proceda a leitura das Emendas n°s 8, 9 e 10. A Presidência informa ao
Plenário que, a medida que forern sendo lidas as emendas, colocá-Ias-á em
votação. Corn a palavra, o Sr. Secretário.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
'Emenda n° 8, Apresentada no 2 1 tumo, ao Projeto de Lei n° 34/95. DC—se

as letras d e e das letras A, B, C e E do inciso I do art. 1, suprimindo-se, por
conseqUência, a letra f, a seguinte redação:

Letra A
d)- 1(um) OfIcio de Registro de Titulos e Docurnentos e Civil das Pessoas

JurIdicas;
e)- 1(um) OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdicães e

Tutela em cada distrito ou subdistrito.
Letra B
d)- 1(um) OfIcio de Registro de Titutos e Documentos e Civil das Pessoas

Juridicas;
e)- 1(um) OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de lnterdicOes e

Tutela em cada distrito ou subdistrito.
Letra C
d)- I (urn) Oficio de Registro de TItulos e Documentos e Civil das Pessoas

JurIdicas;
e)- I (urn) OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de lnterdiçöes e

Tutela em cada distrito ou subdistrito.
Letra D
d)- 1(um) OfIcio de Registro de TItulos e Docurnentos e Civil das Pessoas
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JurIdicas;".
O Sr. Presidente - Em votaçâo, a Emenda n o 8. Os Deputados. que a

aprovarn permaneçam corno se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Corn a
palavra, o Sr. Secretário para proceder a leitura da Emenda n° 9.

O Sr. Secretário - (- LC-:) - "Emenda n° 9' ao Projeto de Lei n o 34/95.
Acrescente-se o seguinte artigo: 'As autenticaçôes de documentos em
processos judicials no foro da Capital poderão ser realizadas pelo prôprio foro
judicial, que fará reverter a renda delas obtidas para o Poder Judiciãrio, que
rnanterá setor especIfico para esse
9 Sr .Presidente - Em- votacão,-a Emenda n o 9. Os Deputados que ia

aprovam permaneçam como se èncontrarn. (-Pausa.). Aprovada. Corn a
palavra o Sr. Secretário para proceder a leitura da Emenda n° 10.

o Sr. Secretário - ( -Lé:)
"Emenda no 10 ao Projeto de Lei no 34/95. 'Exclua-se o Municipio de

Governador Valadares da letra "B" do art. 1, incluindo-o na letra "C" do
mesmo artigo, corn a conseqüente alteração do nUmero de serventias nele
previstas'.". 	 - -

O Sr. Presidente - Em votacão, a Emenda n° 10. Os Deputados que a
aprovam permaneçam corno se encontrarn. (-Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 34/95 na forma do
vencido em 10 turno, com as Emendas n°s 1 a 6 e 8 a 10. A Comissão de
Redaçao.

Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.290/97, do Deputado José
Militâo, que dá nova redaçào ao art. 74 da Lei n° 11.406, de 28/1/94. A
proposiçâo procura regularizar a situaçao das pensôes pagas pela Caixa
BenefIcente da extinta Guarda Civil, transferindo-as para a responsabilidade
do Estado. A Comissão de Justiça conclulu pela constitucionalidade do
projeto corn a Emenda n° 1, que apresentou. As Comissôes de Administraçao
PUblica e de Fiscalizaçâo Financeira opinaram por sua aprovação corn a
Emenda n° 1, da Comissâo de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto a Comissão de Administraçâo PUblica, que opina pela aprovaçao do
Substitutivo n° 1.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, eu solicitaria a suspensão da

reunião por 2 minutos, para que possamos fazer entendimentos.
Suspensao da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a questão de ordem suscitada
pelo Deputado Gilmar Machado, suspende os trabaihos por 5 minutos. Estâo
suspensos nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estâo reabertos os trabalhos.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo a

tribuna nesta tarde porque percebi, por parte da maloria dos companheiros
Deputados Estaduais e dos membros da imprensa, uma certa curiosidade de
saber qual será o desfecho, dentro do PMDB, da escoiha de seu candidato a
Governador nas eleicães que se aproximam.
• Caros compartheiros Deputados, é importante deixar registrado desta

fribUna O paSel que 0 PMDB mineiro desempenha na sucessao presidencial.
A posição do PMDB de Minas foi praticarnente unânime na defesa de urn
candidato prOprio a Presidência da Repciblica. Entendlamos, já no ano
passado, que o ideal para o Pals, para o partido e para os brasileiros era o
PMDB ter uma candidatura prOpria a Presidência da Repüblica. Muito bern, a
posicão do partido confrontava corn a tese do atual Presidente da Reptblica,
Fernando Henrique Cardoso, a qual consistia em defender apenas 0 que
fosse melhor para ele. Fundamento minha afirmaçao no comportamento
adotado pelo Presidente desde o momento em que fol votada a emenda da
reeleiçáo no Congresso Nacional. Essa emenda interessava ao PSDB, e ao
Presidente da Repüblica interessava urna eleição plebiscitária. Mas, já no final
do ano, perceblamos a diminuição do indice de aprovaçâo do atual
Presidente da Repiblica junto a opiniâo püblica. Começamos, então, a
advogar a tese de que os brasileiros e as brasileiras poderiam nâo
acompanhar a tese do Presidente da RepUblica e, também, poderiam nâo
querer votar no candidato do PT, o eminente brasileiro Lula. Então,
advogamos a tese de que o candidato do PMBD seria o candidato alternativo
da sociedade brasileira. lnfelizmente, não fomos ouvidos, fomos a Brasilia, e
a nossa tese foi derrotada. Cinco meses se passaram, e, apenas a três
meses e poucos dias da Ultima convençâo do PMBD, verificamos qual é 0
quadro a que estamos assistindo hoje. Estarnos assistindo a cristalizaçâo da
tese que pregávamos: a necessidade de urn candidato próprio a Presidência
da Repüblica.

O PMDB nacional, estimulado obviarnente pela ala que faz parte do
Governo Fernando Henrique, tudo fez. Alguns Estados, é verdade, por
conveniência; outros, por interesse, como aconteceu de forma extremarnente
expilcita em Santa Catarina, onde ficou caracterizado que o apoio a Fernando
Henrique era em funçao de verbas e renegociaçâo de dividas.

Quero alertar os companheiros desta Casa sobre o sentimento do eleitor
brasileiro, que nâo aceita e não admite esse comportamento da classe
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politica, pois depois da convençâo do PMDB, onde ocorreram fatos que
chocararn a opiniâo pUblica, ficou explicitado para a sociedade brasileira
quern e, o que quer e do que é capaz o atual Presidente da Repüblica para
conquistar urn outro mandato. A partir da convenção do PMDB, ele começou
a cair em cada urna das pesquisas de opiniao. Assirn como outros institutos
de pesquisas, o Instituto Vox Populi, que todos conhecemos e sabemos que e
contratado pela Presidência da RepUblica, pelo PSDB e pelo Governador do
Estado, nao consegue, em suas pesquisas, conter e esconder esse
sentirnento que reflete o que pensam todos Os brasileiros, sejam eles
nascidos no Rio Grande do Su1,:emiMinasGerais, no Rio Grande do Norte ou
noAmazonas.-

Esse sentimento do eleitorado brasileiro eclodiu em nosso Estado.
Acompanhel "pari passu" o desejo e a voritade do ex-Presidente Itamar
Franco, urn grande brasileiro que conduziu tao bern os destinos do nosso
Pals enquanto Presidente. Meus amigos, esse mesmo mineiro, ilustre e
brilhante como outros mineiros que passaram pela histOria de Minas, no limiar
do século que se inicia, aceitou, mesmo sabendo das dificuldades que teria,
que seu nome fosse colocado a disposiçao do partido como candidato a
Presidência da RepCiblica.

Muito bern. Não conseguindo, o que restava a esse mineiro e brasileiro
ilustre a não ser trazer para Minas a sua candidatura a Governador do
Estado? Entretanto, todos os institutos de pesquisas indicam Itamar como o
grande nome para disputar a Presidência da RepCiblica. Isso acontece
exatamente porque o sentimento de Minas e o sentimento do Brasil. Nós,
mineiros, sabemos interpretar muito bern o sentimento de todos os brasileiros.

Meus amigos Deputados, o PMDB de Minas vai ten a grandeza que faltou
ao PMDB nacional quando não avaiiou como deveria o nome do ex-
Presidente Itamar Franco.

Por outro lado, tivemos o prazer de receber nas dependências do Poder
Legislativo, na sala de imprensa, o ex-Governador Newton Cardoso.

0 ex-Governador, durante todo esse processo que antecede a nossa
convenção, demonstra, sua posição firme de companheiro, de peemedebista,
e percorre 0 Estado de Minas junto corn todos nos, levando a bandeira do
partido; mostrando os acertos que nos, peemedebistas, tivemos enquanto ele
foi Governador. E hoje esses dois homens estão colocados na condiçâo de
pré-cand jdatosdo pMDB, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
nesta tarde para dizer a todos os mineiros que pretendem votar no PMDB
que, antes de definirem a qual candidato darâo seu voto, esperem o PMDB se
entender, para que caminhe rumoà eleiçao num processo tranquilo. Ocupo a
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tribuna nesta tarde para dizer a todos aqueles que apostam na divisão do
PMDB que perderão a aposta. 0 PMDB de Minas completa, neste ario, 30
anos, idade da maturidade. Teremos discernimento, inteiigência, e
tranquilidade, pois podemos buscar na experiência adquirida nos erros
praticados no passado a ponderacâo necessária para resoivermos essa
situacão. Desta vez será diferente. Os dirigentes maiores do PMDB,
juntamente corn os dois pré-candidatos a Governador, irão conseguir manter
a unidade do PMDB. Corn esses dois nomes unidos, com os dois pré-
candidatos disputando urn cargo eletivo, corn o PMDB-coeso, alcançaremOS a
vitóiia nas prôximas eieiçöes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o pnirneiro orador mostrou,

corn seriedade, corn entusiasmo, corn aspiracâo de vitôria, que o seu partido,
o PMDB, ha de apresentar uma opçâo para o povo de Minas, opcâo essa que
poderá chegar ao Paiácio da Libendade. Entretanto, preocupado fico, Sr.
Presidente, e temo que, mais uma vez - ja vi isso acontecer na histôria muitas
vezes -, urna paixão partidarista, não de partido, possa impedir que o Estado
de Minas realmente tenha candidato que seja uma opçâo para vencer.
Sabemos que o candidato Dr. Newton Cardoso, advogado, Governador, como
ficou comprovado em todas as pesquisas realizadas no Estado de Minas, não
consegue vencer a Governador Eduardo Azeredo no 2 0 turno, caso aconteça.
E- não vence no 1° turno. As rnesmas pesquisas, os mesmos institutos
também disseram e foram unânirnes e proclamaram em uniSSoflO que, se o
candidato for Itamar Franco, este ganha, tanto no 1° corno, se houver, no 21
turno. Nós acreditarnos que o Governador Eduardo Azeredo é urn hornem
que tem sensibilidade, é urn hornem que quer se reeleger para compietar a
execuçao de seu projeto, de seu piano de governo. Mas também sabernos
que o Presidente Itamar Franco e urna opção para os mineinos que querem
mudar, que querem urn niovo Governo. Eu nâo acredito que o ex-Governador,
mineiro, por adoção de seu coraçâo, va mudar essa opcão tranqüiia do
segmento de Minas Gerais que espera por urn norne da altura do Presiderite
da Repóbiica, itamar Franco. Em nenhum instante, em nenhum momento,
quis este Deputado denegnir a irnagern de quem quer que seja. Não quero
denegrin a irnagern do Governador Newton Cardoso. Mas tambérn tenho a
certeza de que os que pensam assirn estâo enganados, porque, certamente,
Newton Cardoso é urn homem inteligente e não quer colocar em risco a
tranqüilidade daqueles que esperam urn Governador que traga a bagagem da
expeniència de urn Presidente da Repüblica que instituiu o Piano Real, da
experiência de urn Presidente da Reptblica que assinou a Carta das Naçôes,
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comunjtárjas é livre, de urn Presidente que já sofreu, que já apanhou e jacometeu erros e, conseqüenternente tendo humildade, nao Os cometerá
mais. Tenho convicçâo de que o PMDBestá passando por urn momento de
séria reflexao, por parte de todos aqueles que são de urn partido que, se não
me engano, ainda não teve urn Presidente da Repüblica e poderia te-lo, rnas,
por causa da corrupção do coração, da corrupçâo do corpo partidãrjo, este,
naquele instante, rnesrno sabendo que Itamar, nas pesquisas, vencerja
faq!lTe^nte_atd Fernando Henrique Cardoso, com outros. inter,esss ou
Th xpJicavlrnentederrotqu ocancijdato deseu prOprio partido. Mas 0: Estadode Minas ( eraisrflão. Tern urn mineiro, cujas experjêncjas o capacitaram
para ser Governador ou para disputar uma eleiçao de alto nhvel e ser eleito
pelo povo de Minas. Portanto, crernos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o
PMDB, neste momento, precisa de reflexão, precisa exam mar-se a si prOprio,
precisa entender que e urn partido realmente do movimento democrático e
que dará oportunidacle ao povo de Minas de ter urn candidato mineiro a altura,
disputando, Segundo as pesquisas, corn o Governador Eduardo Azeredo.

Sr. Presidente, são eSsas as minhas palavras. Podem parecer inoporturias,
mas creio que vieram no rnomento, porque eSte e urn mornento em que eu
tambem estou muito preocupado corn as eieiçaes de Minas Gerais. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência
verifica, de piano, que não ha "quorum" qualificado para votação das
propostas de ernenda a Constituicao, mas que o ha para votaçao das demaismatérias da pauta.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 959/96, do Tribunal de Justiça,
que dispoe sobre os concursos de ingresso e de remoçao nos serviços
notariais e de registro, previstos na Lei Federal no 8.935, de 18/11/94, e dá
outras providêncjas. A Comissão de Administraçao PUbiica opinou pela
aprovaçao do projeto na forma do vencido em 10 turno e corn a Ernenda n o 1,
que apresenta. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opinou por sua
aprovaçao, na forma do vencido em 10 turno e corn a Emenda no 1, daComissão de Administraçao Pcsblica. No decorrer da discussão o Deputado
Gilmar Machado apresentou ao projeto a Emenda n o 2, e o Deputado Marcos
Helénjo, a no 3. A Presidência deixa de submeter a Emenda n o 2 a votação,nos termos do inciso VI do art. 287 da Resoiuçao n o 5.065, de 1990. Nostermos do § 40 do art. 196 da Resoiuçao n o 5.065, de 1990, a Presidéncia valsubmeter a Emenda no 3 a votação, independentemente do parecer.Vem a
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Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando a votacão
destacada do § 2° do art. 50 do Projeto de Lei n o 959/96. A Presidência defere
o requerimentO, em conformidade corn o disposto no inciso XVII do art. 232
do Regimento lnterrio.Em votacâo, o projeto, salvo emendas e destaque. Os
DeputadOs que 0 aprovam permanecam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, 0 § 20 do art. 50, destacado. Os Deputados que o aprovam
permanecam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, a Emenda no 1,
que recebeu parecer pela aprovacão. Os Deputados que a aprovam
permanecam como estão. (- Pausa.) Aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vamos, agora, entrar em

votacão, e o senhor pode verificar, de piano, a inexistência de "quorum".
Pedimos o encerramento da reunião.

EncerramentO
O Sr. Presidente(DePUtadO Romeu Queiroz) - A Presidência verifica, de

piano, a inexistência de "quorum" para a continuacão dos trabalhos e encerra
a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã,
dia 5, as 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FIsCAuzAcAo FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

Asdez horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala de Reuniôes da Mesa da Assembléia os
Deputados Francisco Ramaiho, Dilzon Melo, Geraldo Rezende, Elmo Braz e
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléla; Kemii Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvécio e Antonio Roberto, membros da ComissãO de
Fiscalizacão Finariceira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nómero regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara abertos os trabalhos, após o que é lida e aprovada a ata da reunião
anterior. Isso posto, o Presidente informa que a reuniâo tern por finalidade
apreciar processos de prestacão de contas da aplicacão de recursoS
liberados por esta Casa a tItulo de subvencâo social, auxhlios para despesas
de capital e transferências a municipios, nos termos do art. 3 0, III, da Lei no
11.815, de 24/1195, da Deliberação da Mesa no 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuidos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator no âmbito da Mesa, e José Braga,
relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os
quais, em conjunto, verificando as prestaçOes de contas, cada urn por sua
vez, emitem pareceres pela aprovacão dos processos das seguintes
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entidades: Ação Social São Pedro, Aliado Futebol Clube, Associaçao 10 Maio
Vila Vista Alegre, Associaçao Atlética Born Despacho, Associaçao Benef.
Cristâ Cultura Esporte Assist. Social, Associaçao Benef. Medina, Associaçao
Cornun. Bairro Nova Floresta, Associaçao Cornun. Bairro Rosário, Associaçao
Comun. Cornunidade Rochedo, Associaçao Comun. Distrito Quilombo,
Associação Comun. Pai Pedro Clube Arnizade, Associação Cornun.
Pequenos Prod. Rurais Jacaré, Associaçao Comun. Pró-Desenv. Santa Maria
SuaçuI, Associaçao Comun. Quartéis, Associação Cornun. Região Sul Bairro
BoaMorte, Asociaçao Comun. Rural Corrego Empoeira, AssociaçãoCornun.
Setor Nossa Senhora Aparecida Associaçao Desenv. Comun Conceiçao
Capim, Associaçao Desenv: Comun. Recréio, Associação Desenv. Social
Conseiheiro Lafaiete, Associação Filhas São Vicente Paulo, Associaçao
Mineira Paraplegicos, Associaçao Moradores Bairro Primavera Adjacéncias,
Associaçao Moradores Bairro São Diniz, Associação Pais Terap. Ocupac.
Brine ar - Centro Est. Especial, Associaçao Pequenos Produtores Rurais
Santa Maria Baixio, Associaçao Produtores •Aldeia Cima, Associaçao
Servidores do Legislativo do Estado- -Minas Gerais, Associacao União
Moradores Marilândia, Atlético Piumhiense Futebol Clube, Augusta
Respeitável Loja Maçônica Estrela Queluz, Augusta Respeitável Loja
Maçônica Sol Nascente no 144, Caixa Escolar Coronel ElpIdio Alves Ferreira,
Caixa Escolar Irene Borges Ara(ijo, Caixa Escolar Joviano Paula, Caixa
Escolar Professora Maria Antonieta Cunha Varoni, Casa Arnizade Sras.
Rotarianos Rio Pomba, Centro Comun. Bairro Cruzeiro Celeste, Conseiho
Desenv. Comun. Brejo Alegre, Conseiho Desenv. Cornun. Comunidade
Córrego Fundo Pedreiro, Conseiho Desenv. Cornun. Japecanga, Conseiho
Desenv. Comun. São Domingos Prata, Conselho Desenv. Comun. Souza,
Conseiho Desenv. Cornun. Valadôes, Conselho Particular Vicentino São
Gonçalo, Creche Cornun. Menino Jesus - Planura, Grupo Assist. Aristina
Rocha, Grupo, Assist. Social Comunitãria, Instituto Desenv. Social Cultural
Comun. Leopoldina, Loja Maçônica Mensageiros Paz, Nücleo Regional
Voluntários Combate Cancer, Obras Sociais ParOquia Nossa Sra. Piedade,
Prefeitura Municipal Centralina, Prefeitura Municipal Coronel Fabriciano,
Prefeitura Municipal Lagoa Patos, Prefeitura Municipal Muturn, Prefeitura
Municipal Paraopeba, Prefeitura Municipal Simão Pereira, Santa Casa
'Misericórdia Nepomuceno, Serviço Social ParOquia Nossa Sra. Carmo,
Sóciedade Benef. São Camilo - Resplendor, Sociedade Musical Sagrado
Coraçao Jesus,, Sociedade Musical Santa Cecilia - Rio Pomba, Sociedade
Pró-Melhorarnento Vila Fatima, Sociedade São Vicente Paulo - Dores lndaiá.
Submetidos a discussão e votaçao, são os pareceres aprovados, cada urn
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por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca 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 Reuniöes da Mesa da Assembléia, 2 de junho de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Rarnalho -

Elmo Braz - Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Navarro
Vieira - Sebastião Helvécio - Ermano Batista.

ATA DA REUNIAO PREPARATORIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECERSOBRE A PROPOSTADE EMENDA A coNsTlTulçAo-	 N° 53/98
As quinze horas e dez minutos do dia vinte e seis de maio de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissôes os
Deputados Wilson Pires, José Braga e Arnaldo Penna (substituindo os dois
ültimos aos Deputados Alencar da Silveira Jónior e Ermano Batista,
respectivamente, por indicacão das Lideranças do PDT e do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Wilson Pires, declara abertos os trabalbos e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
a designar o relator. 0 Presidente determina a distribuiçao das cédulas de
votação, devidarnente rubricadas, e solicita ao Deputado José Braga que atue
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivarnente, os Deputados Wilson Pires e Sebastião
Helvécio, ambos corn três votos. 0 Deputado Wilson Pires, eleito Presidente
da Comissão, agradece a escolha de seu nome e designa relator da matéria,
no 10 turno, o Deputado Ermano Batista. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a Iavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissôes, 4 dejunho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Arnaldo Penna -

Luiz Fernando Faria.
ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDUSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Gil Pereira, Raul
Lima Neto e TarcIsio Henriques, membros da Comissão supracitada.
Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara
aberta a reunião e solicita 20 Deputado Raul Lima Neto que proceda a leitura
da ata da reunião anterior. 0 Deputado TarcIsio Henriques requer a dispensa
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da leitura, o que é aprovado pela Comissão. 0 Presidente dá por aprovada a
ata e solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e Presidente
passa a palavra ao Deputado Raul Lima Neto, que faz a leitura de seu
parecer sobre o Projeto de Lei n o 1.644/98, que institui a Medalha Construtor
do Progresso e dá outras providências, mediante o qual conclul pela
aprovaçao do projeto, em turno ünico. Colocado em discussão e votação, e o
parecer aprovado. A seguir, a Presidência coloca em votação requerimento
do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja convidado a participar dos
trabaihos desta Comissão o Sr. Nelson e .$ouza Cunha, Diretor do Sindicato
de Empresas de Promoçao, Organizaçao e Montagem de Feiras, Congressos
e Eventos de Minas Gerais - SINDIPROM. Colocado em votaçâo, 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
trabaihos.

Sala das Comissôes, 3 de junho. de 1998.
Gil Pereira, Presidente - TarcIsio Henriques - Jorge Eduardo de Oliveira -

Paulo Piau.
ATA DA 23a REUNIAO EXTRAORDJNARIA DA COMISSAO DE

CONSTITuIçA0 E JusTIçA
As quinze horas do dia dois de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Hely TarquInio, Antonio
JUlio, Ivair Nogueira e Mauro Lobo (substituindo os dois Ultimos aos
Deputados João Batista de Oliveira e Ermano Batista, respectivarnente, por
indicaçao das Lideranças do PDT e do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqumnio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado AntOnio JUlio
queproceda a leitura daata 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. Passa-se a fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciaçao do
Plenárioda Assembléja. Submetidos a discussão e votaçao, cada urn por sua
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalide, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.708/98 (relator:
redistribuIcJo ao Deputado. Mauro Lobo), 1.736/98 (relator: redistribuldo ao
DeputadoAntônio Julio) e .0 parecer que conclui pela iflConstitucionaljdade,
pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei n o 1.703/98 (relator:
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Deputado Ivair Nogueira). 0 Projeto de Lei n o 1.699/98 teve sua apreciacäo
adiada, em virtude de pedido de prazo feito pelo relator e deferido pela
PresidOncia. 0 Projeto de Lei n o 1.715/98 teve sua discussão e votação
adiadaS, em virtude de distribuicão de avulsos do parecer pelo relator. Passa-
se a fase de discussãO e votação de pareceres sobre propOsicOes que
dispensam a apreciacão do Plenário da Assembléla. Submetidos a discussão
e votação, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela cohstitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei -n0s 1.578/97; 1.737, 1.738 corn a Emenda n° 1 e 1.739/98 corn a Emenda
no I (relator: redistribuldos ao Deputado Ivair Nogueira). Passa-se a fase de
discussão e votação de proposicães da ComissãO. Submetido a vótacão, é
aprovado o requerimento do Deputado AntOnio JUlio, em que solicita sejam
convidadas diversas autoridades a fim de se debater a Proposta de Lei
Complementar n° 34/98, que institul o Codigo de Defesa do Contribuinte. Nos
termos do art. 185 do Regirnento Interno, a Presidência determina o envio do
Projeto de Lei n° 1.703/98 ao Plenário, para inclusão do parecer ern ordem do
dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a próxirna reunião
ordinâria, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 3 de junho de 1998.
Hely TarqüInuo, Presidente - AntOnio JUlio - Antonio Genaro - Marcos

Helênio - João Batista de Oliveira - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 958 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAcAO

PUBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia três de junho de mil novecentos e

novénta e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados LeonIdio
Bouças, Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Ibrahim Jacob e Antonio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado LeonIdio Bouças, declara abertos Os trabalhos e solicita
ao Deputado Marcos Helênio que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Tendo sido aprovado requerimento solicitando a dispensa da leitura, o
Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam.
A seguir, inforrna que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta, comunica o recebimento das seguintes proposicOeS e as distribui aos
relatores a seguir citados: para receber parecer no 2 1 turno, Os Projetos de

Lei, nos 34/95 (Deputado Arnaldo Penna), 959/96 e 1.544/97 (Deputado
Ajalmar Silva); para receber parecer no 1 0 turno, os Projetos de Lei flos
1.596/98 (Deputado Marcos Helênio) e 1.701/98 (Deputado Arnaldo Penna).
Passa-se a i Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
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votaçao de pareceres sobre proposiçôes sujeitas a apreciação do Plenário.
Discutidos e votados, são aprovados Os pareceres que concluem pela
aprovaçao das seguintes proposiçães: em 1° turno, o Projeto de Lei
Complementar no 33/98 (relator: Deputado Antonio Andrade) e os Projetos de
Lei nos 1.461/97 (relator: Deputado Ajalmar Silva), 1.555/97 (redistribuIdo ao
Deputado LeonIdio Boucas), 1.642/98 corn as Emendas flOS 1 a 3 (relator:
Deputado Antonio Andrade), 1.654/98 (relator: Deputado Ibrahim Jacob) e
1.673/98 corn a Emenda n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça (relator:
DepütadoMarcos Helênio); em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.461/97 (relator:
Députádo Ajrnar Silva). Passa-se a 3 a Fase da Ordem do Dia,
comprèendendoa discussão e a votação de proposicoes da Comissão. E
aprovado, após discussão e votaçao, o Parecer de Redaçao Final do Projeto
de Lei n° 1.405/97, do Deputado Paulo Piau. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reuniâo extraordinária de logo mais, as 17-
horas, corn a finalidade de se apreciarem Os Pareceres para o 2 0 Turno dos
Projetos de Lei n°s 34/95 e 959/96, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 3 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidénte - Marcos Helênio - Ajalmar Silva - José

Bonifácio.
ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL
As dez horas do dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecern na Sala das ComissOes as Deputados Olinto Godinho, Carlos
Pimenta, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Anivaldo
Coelho, por indicaçao da Liderança do PT) e Bené Guedes, membros da
Comissão supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Olinto Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Carlos
Pimenta que proceda a leitura da ata da reunião anterior. 0 Deputado Adelmo
Carneiro Leão requer a dispensa da leitura, que e aprovada pela Comissão. 0
Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos Deputados que a subscrevam.
Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.698/98. Na
ausência do Deputado Wilson TrOpia, a Presidência redistribui o projeto ao
Deputado Carlos Pimenta. 0 relator solicita a distribuiçao de avulsos do
parecer, .e seu pedido e deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da
reunjão, a Presidêncja agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião extraordinária, hoje, dia
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4/6/98, as i 6h30min, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 4 de junho de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Carlos Pimenta - Bené Guedes - Adelmo

Carneiro Leão - Wilson Pires.

TRAMITAcAO DE pRoPoslçOEs
- PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.629/98

Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social
•	 -- 	 •Relatório

De iniciativa do Deputado Rorned Qdeiroz, a projeto de lei em epIgrafe visa
a declarar de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Unal, corn sede nesse municipio.

ApOs ter sido publicada, foi a proposição encaminhada a Comissão de
Constituicão e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma proposta.

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

Fundamentacão
A entidade em exame tern por objetivo a rnanutenção e a criacão de

unidades especializadas na educação de excepcionais, cornpreendendo sua
habilitaçao, reabilitaçao e inserçãO na sociedade. Além das atividades
exercidas dentro do estabelecirnento de ensino, prornove o desenvolvimento
de tarefas em outros locals, como colOnias de férias e clubes, visando a
socializaçao dos excepcionais. Realiza, também, importante trabalho de
orientaçâo e esclarecimento a sociedade e aos pais sobre a conduta que se
deve adotar para corn as portadores de deficiência.

Dessa forma, julgamos meritória a sua declaração de utilidade póblica.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.629/98
na forma proposta.

Sala das Comissães, 4 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.682/98
-	 Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.682/98, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa a

declarar de utilidade póblica a Associaçâo de Moradores Sem Casa do Bairro
Betânia e RegiOes de Bela Horizonte - ASCA -, corn sede no MunicIpio de
Bela Horizonte.
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade ConStitucionalidade e legalidacJe.
Vern agora o projeto a•esta Comissâo para deliberacao conclusiva em turno
ünico, na forma regimental. 	 -

Fundamentaçao
A entidade referida busca reivindicar o benefIclo da casa própria para seus

associados, tendo em vista o direito a urn padrão de vida digno, essencial a
qualquer ser humano.
.Com q propósito de motivâ-la a prosseguir corn seu valioso trabalho,
recorthecemos a convenléncia de declara-la de utilidade pOblica

Conclusâo
Em vista do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n°

1.682/98 em turno ünico, na forma proposta.
Sala das Corn issôes 4 de junho de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNIO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.683/98
Comissão do Trabalho, da Previcléncia e da Açâo Social

Relat6rjo
O projeto de lei em análise, do Deputado Francisco Ramaiho, propôe seja

declarada de utilidade pCiblica a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepcjonais - APAE - de Congonhas, corn sede nesse municipio.

Examjnado o projeto, preliminarmente, pela Comissâo de Constituiçao eJustiça, que concIulu P01 sua juridicidacje COnStitucionalldade e legalidade,
cabe agora a esta Comissâo deliberar conclusivamente sobre a matéria,conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
A APAE de Congonhas sintetiza seu espIrito filantrópico no trabalho que

realiza em prol do excepcional Entre os serviços a ele prestados, destaca-sea promoçao, de medidas de âmbito municipal que visem a assegurar-Ihe
perfeito ajustamento a sociedade e bem-estar. Além disso, a entidade
coordena e executa os programas e a politica da Federacao das APAEs do
Estado e da Federacao Nacional das APAEs.

Tais atividades demonstram o carâter social da instituiçao, tornando-a
merececlora do tItulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.683/98naforma proposta.
Sala das Comissöes, 4 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, relator.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.720/98

Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Açâo Social
Relatório

De autoria do Deputado Pericles Ferreira, o projeto de lei em epigrafe
propoe seja declarado de utilidade pUblica o Grupo de Apoio a Criança
Carente - Grupac -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Submetida a matéria, preliminarmente, a Comissão de Constituicâo e
Justiça, que não detectou impedimento legal ;A tramitacão, deve este
Orgão colegiado deliberar conclusivarnente sobre o projeto, conforme
preceitua óarL1 03,1, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
0 Grupo de Apoio a Crianca Carente e sociedade civil corn personalidade

jurIdica. Suas açôes tern como objetivos a assistência, o amparo e a protecão
As crianças necessitadas de 2 a 11 anos. Para tanto, fornece-Ihes
alimentaçâo e lazer, auxilia nos deveres escolares e na aprendizagem de
trabaiho artesanal. Colabora, também, corn o Conseiho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte e corn outros órgãos
governamentais e não governamentais.

A proposição em tela, que pretende outorgar o titulo declaratório de
utilidade pCiblica a referida entidade, é, pois, pertinente.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n°

1.720/98 na forma proposta.
Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.721/98
- 	 Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Pericles Ferreira, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade püblica o Lar Creche Pingo de Gente - LCPG -, corn
sede no MunicIpio 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 0 projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçâo
O Lar Creche Pingo de Gente e sociedade civil corn personalidade jurIdica e

seu objetivo principal e prestar assisténcia a crianca de urn a doze anos de
idade, em regime semi-aberto.
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A proteçao e o amparo a infância e obrigaçao primordial não sO do Estado,

mas de todo cidadão. Nas crianças são depositadas todas as expectativas de
urn futuro promissor e digno Para qualquer naçao. E necessário, par isso,
viabilizar seu preparo Para a vida adulta e Para a próprio exercIcio da
cidadania, coma faz a citada instituiçao.

Pertinente, pois, a declaraçao de sua utilidade pUblica.
Conclusão

Pelas razOes expostas, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.721/98na forma proposta.

	

Sala das Corn issôes, 4de junho del998- 	 -	 =Bené Guedes, relatOr.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.750/98

Comissão de Constituicao e Justiça
Relatório

0 Projeto de Lei n o 1.750/98, do Deputado Agostinho Patrüs, visa a declarar
de utilidade p(iblica a Associaçao Comunjtárja do Bairro Ponte Chave, corn
sede no Municipio de Carandal. 	 -

Publjcada em 14/5/98, vejo a matér,a a esta Comissão Para exame
preliminar, conforme dispôe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A Associacao mencionada e sociedade civil corn personalidade jurIdica

prOpria, sem fins lucrativos, está em funcionamento ha mais de dois anos, e
as membros de sua diretoria, de reconhecjda idoneidade, não são
remunerados pelo exercIclo de seus cargos.

Verifica-se, assim, que foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelaLei no 12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaraçao de utilidade pUblica de
entidades.

Não ha Obice, portanto, a tramitaçao da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidacie
e pelalegalidacie do Projeto de Lei n° 1.750/98 em sua forma original.

Sala das Comissôes, 3 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio Jcilio, relator - Marcos Helênio -

AntOnio Genaro - Sebastjão Navarro Vieira.
PARECER PARA 010 TURNO DA PROPQSTA DE EMENDA A

CONSTJTLJIcAO N o 53/98
Comissão Especial

Relatório
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De autoria de 1/3 dos membros desta Casa e tendo coma primeiro

signatário a Deputado Romeu Queiroz, a proposta de emenda a Constituicão
em análise altera as arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da Constituicão do Estado,
acrescenta artigo ao Ato das DisposicOes Constitucionais Transitôrias da
mesma Carta, dispondo sobre a destinação de recursos Para a cumprimento
de propostas priorizadas em audiências pUblicas regionais, e dá outras
providências.

Publicada no "Diana do Legislativo" de 1°/5/98, e cumpridas as formalidades
regimentals, fol a proposicâo encaminhada a esta Comissão Especial Para
receber parecer, nos termos do art. 201 do Regimento Initerno.

Fundamentação
A proposicão em tela altera dispositivos da Constituição mineira, visando a

disciplinãr e assegurar a execução das acOes de governo resultantes de
propostas priorizadas nas audiências pUblicas regionais realizadas pela
Assembléia Legislativa, corn a participacão dos Poderes Executivo e
Judiciário e do Tribunal de Contas.

Oportuno salientar que as primeiras propostas prionizadas em audiências
pUblicas foram definidas em 1995 e se acham consignadas no Anexo V da lei
orçamentária Para a exercIcio de 1996, identificadas cam o sImbolo "AP".

Por sua vez, as leis orçamentárias dos exercIcios de 1997 e 1998
apresentàram, no Anexo I, a Demonstrativo do Atendimento das Demandas
das Audiências PUblicas relativas aos exercIcios de 1995 e 1997,
discriminado por região e Orgão.

No primeiro semestre de 1997, durante encontro corn o Governador do
Estado do qual participaram representantes do Poder Legislativo, Prefeitos e
delegados eleitos em audiências pUblicas regionais, ficou acertado que seria
liberado o montante de R$38.000.000,00 Para execução de convênios corn
Prefeituras e entidades, de forma a atender as propostas constantes nos
orçanientos de 1996 e 1997, observados os cniténios de prioridade, custo
relativamente baixo e contemplacão nas leis orçamentárias de 1996 e 1997.

Segundo informacOes da Secretaria do Planejamento e Coordenação Gera[,
dos conv6nios assinados, foram repassados, ate então, cerca de
R$10.000.000,00, sendo que a liberação do restante está prevista Para 0
exerciclo de 1998.

As demandas das audiências pUblicas regionais ate agora contempladas,
entre outras, em 100%, ou seja, na sua integralidade, são as seguintes:

* - 0 quadro das demandas das audiéncias foi publicado na edição do
Diario do Legislativo" do cia 6/6/98.

Fonte: SEPLAN

1



rAl
208

Quanto as demandas das audiências pUblicas realizadas em 1997,
constantes na lei orcamentária para o exerciclo de 1998, Anexo I, importa
observar que a Secretaria de Assuntos Municipais - SEAM - eiaborou
cronograma para o seu atendimento, desde que as Prefeituras e as entidades
enviem a documentaçao necessária ate 8/6/98 e os convenios sejam
assinados ate 3/7/98.

Dos R$45.100.000,00 autorizados na lei orçamentária deste exercicio
financeiro para atendimento das demandas das audiências püblicas de 1997,
p SEAM destinou, na dotação orcamentaria 'Apoio ao Desenvolvimento
Regional - 0740 1834 493 0001 - Outras Despesas de Capital (con vênios
corn municIpios e entidades para realizaçâo de despesas de capital), o
montante de R$35.300.000,00.

Os R$9.800.000,00 restantes estão orçados no Fundo Estadual de Saüde,
UEMG, DER-MG, RURALMINAS e PMMG.

Dessa forma, a proposta de emenda a Constituiçao em tela traz grande
avanço e possibilita resultados mais concretos das audiências pCiblicas
regionais, na medida em que torna factivel o atendimento das reivindicaçaes
da populaçâo mineira nelas sintetizadas.

A proposiçao em apreço inclui as prioridades das audiências püblicas
regionais nos instrumentos de fiscalizaçao e controle externo da
administraçâo püblica estadual exercidos pela Assembléia Legislativa, corn
auxillo do Tribunal de Contas.

Para que a Constituiçao mineira nao agasaihe as chamadas normas em
branco, a proposta de emenda em exame capitula como crime de
responsabilidade o descumprimento da execução e do pagamento das
despesas decorrentes dos convênios firmados em decorrência das propostas
priorizadas nas audiências püblicas regionais realizadas em 1995.

No entanto, de modo a adequar o texto da proposta de emenda ao disposto
nos arts. 62, XIII e XIV, e 91 da Constituiçào do Estado, este relator apresenta
a Emenda n°i, uma vez que compete a Assembléia Legislativa processar e
julgar p Governador. do Estado, o Vice-Governador e os Secretários de
Estado por crime de responsabilidade, sendo certo que os demais auxiliares
diretamente envolvidos no processo de execução do orçamento estadual
responderão na forma da lei penal comum.

-	 Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer e. pela aprovaçao da Proposta de

Emenda a Constituiçao n o 53/98 no 10 turno, corn a Emenda n o 1, a seguirapresentada.
EMENDA No 1
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Dê-se ao parágrafo Onico do artigo a ser acrescido ao Ato das Disposiçães

Constitucionais Transitôrias, a que se refere o art. 5 1 do projeto, a seguinte
redação:

"Art. 50
"Art. ... ............

Parágrafo Unico - 0 descumprimento do disposto neste artigo importa em
crime de responsabilidade, na medida da culpabilidade, do Governador do
Estado, do Vice-Governador e do Secretário de Estado da Fazenda, bern
como na responsabilidade penal, se for o caso, dos seus auxiliares
diretamente envotvidos no processo de execução do orçamento estadual.".

Sala das Cornissôes, 4 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antonio Julio, relator - Ajalmar Silva.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N0765/96
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social

Relatôrio
De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em epigrafe visa

a declarar de utilidade püblica a entidade Obras Assistenciais Casa do
Caminho, corn sede no Municipio de Araxá.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituicâo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme as disposicOes regimentais.

Fundamentaçâo
A entidade mencionada e sociedade civil corn personalidade juridica. Tern

por princIpios básicos prestar assistência medico-odontológica a deficientes
fisicos e doentes rnentais acometidos de desvios comportamentais. Fornece-
lhes, também, moradia, alimentação, vestuário, medicarnentos, propiciando-
lhes uma vida digna.

Por ser uma obra rneritôria e de largo alcance social, a instituição se torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razOes aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

765/96 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 4 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.320/97
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária

Relatório
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210o Projeto de Lei n o 1.320/97, do Deputado Ronaldo Vasconcejios, autoriza

o Poder Executivo a implantar o Programa de Restriçao a Circulaçao de
Veiculos Automotores na Região Metropolitana da Grande Belo Horizonte e
dá outras providênc,as.

A proposiçao, uma vez distribulda as comissôes competentes, recebeu
parecer por sua juridicidade, ConStitucionalidade e legalidade, exarado pela
Comissão de Constituiçao e Justiça. A Comissão de Administraçao PUblica
também opinou favoravelmente a aprovaçao da matéria, no que foi seguida
pela .Cornissão de Meio Amb,ente, ouvida .a requeriento do autor. da

• pr9p9siçao. -
Nos termos regimentais, vem, agora, o projeto a esta Comissão para

receber parecer quanto ao aspecto orçamentario.
Fundamentacao

o programa proposto pelo projeto de lei em exame tern por finalidade evitar
a ocorrêncja de perIodos crIticos de poluição atmosférica e garantir a
observãr,cia dos padrôes de qualidade do ar na Regiao Metropolitana de Belo
Horizonte. Para tanto, o Poder Executivo fica autorizado a implantar as
medidas rlecessárias e indicadas entre 10 de malo e 30 de setembro, nos
anos de 1998, 1999 e 2000. A adesão ao programa será voluntária em 1998.

o projeto traz importantes conseqüências para a vida do cidadão comum e
repercute na dinâmica das empresas. Isso fica evidente na elaboraçao dos
critérios que nortearão a fixaçao das exceçöes, ou seja, a listagem das
atividades que não serão atingidas pelas restriçôes a serem impostas, como é-
o caso de empresas jornalistcas, transportadoras de valores, etc.

Programa semeihante levado a cabo em São Paulo apresentou resultados
satisfatOrjos. Nos termos do relatOrio apresentado pela Comissão de
Administracao PUblica, apOs o terceiro ano, melhoraram as condiçOes
ambientais no tocante a poluição do ar naquela cidade. A velocidade media
dos velculos aumentou em torno de 20%, o congestjonamento do tránsito
reduzju-se em 40%, ocorreram melhorias nos serviços de ônibus urbanos
sem necessidade de aumento da frota, econornizararn-se 40 milhOes de litros
de combustive!, reduziu-se em 17% o nümero de acidentes de trânsito sem
vitimas e em 28% o de veiculos quebrados nas vias de circulaçao. 0
programa paulista conta corn a aprovaçao de 70% da população.

E, sem dUvida, uma avaliação auspiciosa para o programa mineiro. E certo,
no entanto, que, na Grande BH, ainda não temos estatIstica nem dados
objetivos sobre os nIveis de poluiçao. São Paulo, no entanto, ha décadas
convive corn esse grave problema, associado ao do congestionamento do
trânsito. Na Grande BH, por enquanto, salienta-se o congestionamento, pelas
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próprias caracterIsticas da maiha viária e pela falta de educaçâo para o
trârisito. Assim, o apolo da população, ainda que modesto, parece-nos
seguro, embora seja do conhecirnento geral que uma série de medidas mais
simples deveriam ser adotadas antes do rodIzio. Parece-nos que o autor do
projeto, percebendo essa realidade, sugeriu que, no primeiro ano, a adesão
ao programa seja voluntária. Haveria tempo suficierite para a conquista do
apolo popular para o rodIzio de carros e a implantacão de outras medidas
paralelas.

Não existern,.portanto, efeitos orçamentários em decorrencia da aprovacão
dà proposição. A 'fiscalizacaô deverá ocorrer a partir de 1999, corn os
recursos normals, ja existentes. Em 1998, deverá ocorrer uma fiscalização de
controle, visando a educar e motivar o motorista e cidadão a praticar o
rodIzio. Poderão, também, ser utilizados recursos voluntários, a exemplo das
ONGs, que poderiam ajudar significativamente nessa fiscaflzaçâo e na
conquista do apoio popular.

Coriclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.320/97 corn

as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2, da Comissão
de Administracão Püblica.

Sala das Comissôes, 27 de maio de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.385/97

Comissão de Constituição e Justica
Retatôrio

De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epigrafe tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ou a fazer reverter aos municIpios
Os imóveis que menciona.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto fol publicado e, a seguir, encaminhado a esta Comissão, a qual
compete examiná-lo pretiminarmerite, atendo-se aos lindes de sua
competência.

Em conseqüência de requerimentos apresentados pelo autor da matéria e
aprovados em sessão plenária de 25/9/97, a proposição passa a ser
apreciada em reunião conjunta das Comissães de Constituicão e Justica, de
Administração Pübtica e de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária,
sujeitando-se a sua tramitacão ao regime de urgência.

Fundamentacão
De pronto, convém tembrar que a medida proposta diz respeito a bern de
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212dominio püblico, e, nessa circunstânc,a, a sua alienaçao depende de
apreciaçao da Assembléja Legislativa, exigida, ainda, a sançao do
Governador do Estado, conforme está previsto no art. 61, inciso IV, da
Constituicao mineira.

0 art. 10 da proposicao dispae, "in verbis":.
"Art. 10 - 

Fica o Poder Executjvo autorizaclo a doar ou a reverter aos
municipios as pracas de esportes Construldas pelo Estado ate a data da
publicaçao desta lei".

Pepreende-se de imediato que 0. ,-. da., proposicao não está!fltewarnente delineado, porquanto a identificaçao dos imOveis que se
encontram na citada situaçãó depende de urn detaihado levantamento em
todo o Estado, o que, certamente, foge ao alcance do cidadâo comum. Da
maneira como está o art. 10, deixa-se de atender ao princIpio de
transparéncia e de publicidade que deve caracterizar o ato administratjvo
pUblico. Justamente por esse motivo, julgamos oportuno ter esse artigo
vinculação corn urn anexo que contenha a descrição dos imOveis objeto dapropbsta.

Ademais, por força do mandamento contido no § 40 do art. 17 da Lei n.°
8.666, de 21/6/93, que institui normas para Iicitaçães e contratos da
administracao piblica, em todas as esferas do Poder, ha de se fazer constar,
na lei, a destinaçao do bern a ser alienado. Essa exigência constitui
importante instrumento de controle da coisa pUblica e reflete o zelo do
legislador federal corn a utilização a ser dada aos bens püblicos doados pelo
poder püblico.

Outra questao e a possibiljdade de que parte dos futuros donatários
manifeste-se contrariamente a transfer&ncia de domIrijo do imóvel ao
patrirnônio municipal, corn a alegaçao de inexistir interesse piblico que
justifique o recebimento do imóvel. DaI entendermos ser oportuno que se faça
incluir na proposiçao dispositivo que determine ao destinatárjo formahzar o
interesse pela doaçao ou reversão do irnóvel, dentro de 120 dias contados da
data da publicacão da lei, sob pena de se caracterizar renCinc,a tácita domunicipio.

Em virtude dessas consideracOes, cumpre-nos apresentar ao projeto oSubstjtut,vo no 1, ao final deste parecer.
Conclusâo

Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidadee pela Iegalidade do Projeto de Lei n.° 1.385/97 no 10 turno, na forma doSubstitutivo n.° 1, nos termos a seguir.
SUBSTITUTIVO N.° 1
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Autoriza o Poder Executivo a fazer doação ou. reversão dos irnóveis que

menciOfla.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou a fazer reverter ao

municipio as pracas de esportes construidas pelo Estado relacionadas no
Anexo I desta lei.

Paragrafo tnico - A alienacão dos imóveis descritos neste artigo condiciofla-
se a sua utilizacão como-centroS de prática de esporte e de lazer.

ArtP2-- os,tnuncIpibOflat6ri0Sdea0 formalizar junto a Secretaria de
EtadbdeRecurSOS Fumanos e AdministracãO seu interesse pela doacão ou
reversão, dentr6 de 120 (cento e vinte dias) contados a partir da data da
publicacão desta lei, sob pena de renLncia tácita.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 Revogam-Se as disposicães em contrário.
Sala das Comissães, 3 de junho de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antonio JCilio, relator - Antonio Genaro -

Sebastiäo Navarro Vieira - Marcos Helênio.
ANEXOI

(a que se refere o art. 1 0 desta lei)
* -0 quadro referente a este anexo foi publicado na edicâo do "Diário do
Legislativo" de 6/6/98.

PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.385/97
Comissão de Adrninistracão PCiblica

Relatôrio
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela objetiva

autorizar o Poder Executivo a doar ou a fazer reverter aos municlpios imOveis
que menciona.

Conforme os preceitos regimentals, a Comissão de Constituicão e Justiça
examinou preliminarmente a matéria e concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando-Ihe o Substitutivo n o i.

Em virtude de requerimento do Deputado Ajalmar Silva, aprovado em
sessão plenária de 25/9/97, esta ComissãO também passa a ser designada
para apreciar a matéria, cuja tramitacão subordina-se ao regime de urgéncla.

Fundamentacão
Os imóveis objetos da proposicão referem-se as praças de esporte

construldas pelo Estado ate a data de publicacãO da futura lei.
De acordo corn o autor do projeto, muitas pracas e outros imOveis de uso

popular que foram construidos pelo Estado em terreno do municipio
encontram-se, mediante contrato de comodato, sob a administracâo
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municipal. Ocorrem casos em que esses imóveis são administrados pelo
Estado, sem interferência da municipalidade. No entanto, em ambos os
casos, tern havido transtornos de toda ordern, motivados pela grande
distância existente entre a administradore o bern pUblico.

Dessa forma, pleiteia-se o retorno do bern ao patrirnOnio municipal, o que
solucionaria o problema e iria ao encontro da poiltica dos Governos Estadual
e Federal de descentralizacao dos serviços prestados a populaçao. Assim,
torna-se patente que a rnunicipalizaçao da gestão de bens püblicos
construldos pefo Estado configura medida das mais oportunas e coerentes
cbm .0 pensamento niodernode administraçao püblica.

Contudo, a bern do interesse social, cumpre-nos oferecer emenda ao
substitutivo, na qual se suprime do Anexo I a praça de esportes do Municipio -.
de Ubá, posto que esse imóvel está sendo utilizado ha mais de dez anos por
uma associaçao esportiva e social que vem arcando corn todos os onus
devidos a sua manutençao.

Conclusão
Em razão do exposto, opinanios pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.385/97 no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Cornissão deConstituiçao e Justiça, corn a Emenda n o 1, desta Comissão, a seguirredigida.
EMENDA NO 1 AO SUBSTITLJTIVO NO 1

Suprima-se do Anexo I, a que se refere o art. 1 0, o imóvel constante do
ntmero de ordem 132, a saber, a praça de esportes do Municipio de Ubá.

Sala das Comissães, 3 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Marcos Helênio - Kemil

Kumaira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.385/97

Comissão de Fiscal izaçao Financeira e Orcamentaria
Relatório

0 projeto de lei em tela e de autoria do Deputado Ajalmar Silva e tern por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ou a fazer reverter aos municIpios
Os imOveis que menciona.

Em cumprimento a disposicaes regimentais, o projeto foi apreciado
preliminarrnente pela Comissão de Constituiçao e Justiça, que, atendo-se aos
lindes de sua competêncja concluju pela juridicidade, pela constitucionaljdade
e pela legalidade da matéria, apresentando-Ihe o Substjtutjvo n° 1.

Em seguida, a Comissao de Administraçao Póblica opinou pela aprovação
da matéria na forma do Substjtutivo n o 1.

Agora, compete a este ôrgão colegiado emitir parecer sobre a proposiçao,
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limitando-se ao exame da sua possIvel repercussão financeira.

Em virtude de aprovacão de requerirnentos do autor do projeto, este está
sendo apreciado em reunião conjunta das referidas Comissães e sua
tramitação sujeita-se ao regime de urgência.

Fundamentacâo
O objetivo original da proposicão é 0 de autorizar o Poder Executivo a doar

ou a fazer reverter aos municIpios as praças de esportes e outros irnóveis de
uso pUblico construidos pelo Estado ate a data de publicação da futura lei.

Conforme bern observou o relator da Comissão de Constituicão e Justiça, o
texto legal deve -ser inteiramente preciso quanto aos seus objetivos e ao
objeto da norma que se está estabelecendo. Por isso, estamos de acordo
corn a proposta do Substitutivo n o i, que, alérn de dar outras providências,
discrimina, em anexo, Os imóveis cuja doacão ou reversão poderá ser feita ao
patrimônio dos municIpios.

Outras alteraçôes impostas pelo substitutivo que se nos afiguram oportunas
referem-se a inovacão de dispositivos que estabelecem a destinacão do
imôvel alienado, bern como a necessidade de que os municIpios manifestem
formalmente, junto ao Orgão estadual competente, o seu interesse pela
doacão ou pela reversão do imôvel dentro de certo prazo, sob pena de ficar
configurada renUncia tácita do presumIvel donatário.

No que tange a análise das conseqüências de ordem financeira ou
orçamentária que possam decorrer da aprovação do projeto, devemos
ressaltar que, embora haja transferência de domInio do imóvel, ele ainda
permanece na condição de bern püblico. Nessa linha de raciocInio, podernos
afirrnar que a ocorrência da hipótese aventada não acarreta reducão do
patrimônio pUblico.

Ademais, isso certamente redundará em reducão de despesas correntes
custeadas pelos cofres estaduais, porquanto o onus da manutencão e da
conservacão dos imóveis, seja corn o pagamento de funcionários, seja corn a
realização de obras reparadoras ou ampliadoras, estará a cargo do municipio
donatário.

Por fim, queremos dizer que estarnos de acordo corn a Emenda n° 1, da
Comissão de Administraçâo Ptblica, por consideré-la pertinente, dados Os

motivos expostos por seu relator.
Conclusão

Em vista do exposto, conclulmos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.385/97 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, corn a Ernenda n o i, que [he foi aferecida
pela Comissão de Administracâo PUblica.
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Sala das Comissôes, 3 de junho de 1998. 	
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Hely TarquInio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antonio Julio
- Ajalmar Silva - Kemil Kumaira.

PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI No 1.462/97
Comissâo de Educaçao, Cultura, Cléncia e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Anderson Adauto, dispOe sobre a

implantacao do Fundo de Manutençao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e.de.Valorizacaodo Magistérlo,. d. que trata a Lei Fedecal O

9.424,.de24/12f96. 	 ':.
Exarninada preliminarrnente pela Comissão de Constituiçao e Justiqa,t a

matéria recebeu parecer. pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade na forma do Substitutjvo n o 1, por ela apresentado. Vern agora a
proposiçao a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos
regimentals.

- . 	 Fundamentaçao
0 Fundo de Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorizaçao do Magisterlo, conhecido como Fundão, foi instituldo pela Lei
Federal no 9.424, de 24/12/96, e está automaticarnente implantado nos
Estados e no Distrito Federal desde janeiro do ano em curso.

0 Fundão tern como objetivos assegurar a distribuiçao de
responsabilidades e recursos entre Os Estados e Os municIpios no que tange
a manutençao do ensino fundamental, obrigatOrio e gratuito, conforme
imperativo constjtucional, e reduzir as disparidades regionais e locals quanto
aos gastos pibIicos por aluno desse nIvel de ensino.

O projeto de lei em tela visa a estabelecer, no âmbito estadual, critérios
para o cumprimento da norma federal que disciplina a matéria, tendo mesmo
reproduzjdo vários de seus comandos.

Tal como foi apresentada originalmente, a proposiçao contém vIcios de
natureza constitucional e de mérito que prejudicam sua tramitação. Analisada'
pela Comissão de Constituiçao e Justiça, a matéria recebeu substitutivo corn
vistas a sua adaptaçâo jurIdica e, corn a nova forma, passaram a ser
contempladas duas questOes fundamentals a viabilizaçao do Fundão no
âmbito do Estado: instituiçâo do conselho para acompanhamento e controte
social dos recursos distribuIdos e dlferenciaçao dos valores por aluno,
Segundo o nIvel de ensino e o tipo de estabelecimento.

Considerarnos a nova forma dada a proposição conveniente e oportuna,
tendo em vista , a situaçao atual da educação, que exige preceitos objetivos
para a ação do Estado, mormente no que toca ao seu financiamento.

217
Conctusâo

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.462/97
no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de Constituicão e
Justica.

Sala das ComissOes, 6 de rnaio de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado, relator - Marco Regis -

Anderson Adauto.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.741/98

. CornissâodeAdministracâo PUblica .
LReIatôrio

O projeto de lei em tela, db Deputado Romeu Queiroz, tern como objetivo
criar serventias do foro extrajudicial no MunicIpio de Montalvânia.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/5/98, foi a proposicão distribuida
as ComissOes de Constituição e Justiça, de Administração Püblica e de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária.

Em 13/5/88, a matéria foi apreciada na Comissão de Constituicão e Justica,
que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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

•	 Fundamentação
O projeto de lei em epIgrafe objetiva dotar o MunicIpio de Montalvânia dos

serviços do foro extrajudicial mediante a criaçao de serventias.
Apesar da transformaçâo do municIpio em sede de comarca, sua populaçao

continua tendo que se deslocar a cidades vizinhas, principalmente Manga,
para utilizar os servicos cartorários. Tal deslocamento, além de oneroso,
prejudica a celeridade dos processos judiclais, que sempre dependem dos
serviços do foro extrajudicial.

Para se ter uma idéia do incOmodo causado a população pela falta dessas
serventias, para se obter uma simples certidão do registro de determinado
imóvel localizado naquele municIpio, o interessado tern que viajar ate Manga,
que fica a mais de 60km, onde funcioria o cartôrio registrador competente.

Por se tratar de uma delegacâo do poder püblico, tais servicos devem ser
prestados da forma mais eficiente possIvel, sem onerar excessivamente o
cidadâo, como tern ocorrido no caso. Assim sendo, se for aprovado esse
projeto, ficará o problema resolvido em definitivo, ja que, conforme previsto,
será criada uma serventia de cada serviço, a exceçâo do de notas, que, como
de praxe, contará corn duas serventias.

Diante desse quadro, nâo ha como deixar de acolher a pretensão
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Conclusão
Pelas razães aduzidas, somos pela aprovaçâo, em 10 turno, do Projeto deLei no 1.741/98.
Sala das Corn issaes, 27 de malo de 1998.
LeonIdio Bouças, Presjdente - Arnaldo Penna, relator - Ibrahim Jacob -

Antonio Andrade - João leite - Marcos Helénjo (voto contrário).
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.741/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarja
.RelatOrjo 	 .

De autoria do Dèputado Romeu Queiroz, b Projeto de Lei n o- 1.741/98
dispae sobre a criação de serventias do foro extrajudicial no MunicIpio de
Montalvânja.

A proposiçao foi distribulda as cornissOes competentes, tendo a Comissão
de Constituiçao e Justiça opinado pela juridicidade, pela legalidade e pela
constitucionalidade do projeto. Ouvida quanto ao mérito, a Comissão de
Administraçao Püblica manifestou-se favoravelmente a aprovaçao do projeto.
Nos termos regimentais, o projeto vern, agora, a esta Comissâo para receber
parecer quanto ao aspecto orcamentarjo.

Fundamertacao
A proposiçâo tern o escopo de criar serventias do foro extrajudicial no

MunicIpio de Montalvânia. Ha cerca de dez anos, a municipaljdade fol
transformada em sede de cornarca, pois o nivel de desenvolvimento
econOmico e social atingido por sua area de influência justificava a decisão.
Já naquela epoca, era evidente a necessidade da instalaçao dos respectivos
servicos cartorjajs. Hoje, em decorréncia dessa falha administrativa, os
moradores enfrentam inümeros transtornos, percorrendo longas distâncias
para usufruir dos serviços de cartOrio extrajudicial, e os processos judiclais
em geral, estrangulados pela burocracia ineficaz - tornam-se mais demorados
quando depencjem de urna simples autenticacao ou reconhecimento de firma.

Nâo existem impedimentos sob o àngulo orcamentario, a aprovaçao do:
projeto. A. ativ,dacje notarial e de registro é exercida em carãter privado,
mediante delegaçao do poder pCiblico, conforme dispae o art. 236 da
Constituiçao da Repüblica. Ademais, a receita de emolumentos cartoriais do
Estado nãoserá acrescida corn a instalação de novos cartórios, p015 haverá,
tâo-sornente rnodificaçao do local de atendimento da demanda dos serviços.

Apresentamos a Emenda n o 1 para corrigir repetição de dispositivo e a n o 2
para oficializar situação ja existente relativa aos serviços de registro civil das
pessoas naturals, interdiçao e tutela.
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Conclusão 	 -

Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no
1.741/98 corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDAN°1
Suprima-se o inciso VI do art. 10, renumerando-se os demais.

EMENDAN°2
Acrescente-se ao art. 1 1 o seguinte paragrafo ünico:
"Art. 1°- ......
Parágrafo Unico - A serventia a que se refere o inciso I deste artigo

corrésponde a existente e em funcionamento no MunicIplo de Montalvânia.".
Sala das ComissOes, 4 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - José Braga -

Sebastjão Helvécio - Marcos Helênio (voto contrário).
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.758/98

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

0 Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem no
256/98, o projeto de lei em epigrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter o imóvel que especifica a Marina Machado Real.

Publicada em 22/5/98, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme preceituam as disposiçOes regimentais.

Fundamentacâo
0 imóvel objeto da proposição, constituldo de urn terreno corn area de

10.582m 2, situado no Municipio do Divino, foi havido pelo Estado por meio de
desapropriação, corn a finalidade de, no local, ser construldo urn posto de
fiscal ização da Secretaria da Fazenda, que foi desativado por ter-se tornado
inviável econornicarnente. Como não ha previsão de afetação do bern ao
interesse ptbIico, o Governador do Estado propOe que ele reverta a antiga
proprietária, contra o pagamento do valor pago, devidarnente atualizado.

No caso de desapropriação, a retrocessão é a obrigaçâo que se impOe ao
expropriante de oferecer o bern ao expropriado, mediante a devolução do
valor da indenização (Cadigo Civil, art. 1.150), desde que não tenha sido dado
ao imóvel o fim para o qual foi desapropriado. A previsão legal para isso
decorre do fato de que os bens do patrimOriio pUblico não são passIveis de
reivindicaçao por via judicial (Decreto-Lei n o 3.365, de 1941, art. 35), irnpondo,
no caso, a ediçao de norma autorizadora que constitui a ónica fonte irnediata
de direito que vincula os atos tendentes a realizar transacöes corn os bens de
dominlo póblico.

No tocante a matéria em questão, entretanto, foi dada ao bern a destinação
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proposta inicialmente, motivo pelo qual não podemos considerar o caso como
retrocessão. 0 que propãe o Governador do Estado, portanto, é uma venda
preferencial ao particular por considerá-la uma questão de justica.

Concluéâo
Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.758/98 na forma proposta.
Sala das Comissôes, 3 de junho de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antonio JUlio -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.608/98

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçao
Relatôrio

De autoria do Deputado Rêmolo AloIse, o projeto de lei em análise visa a
definir grafia para nome de municIpio.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n o 1, a proposição vem agora
a esta Comissão para receber parecer no 2 1 turno, na forma regimental. Em
anexo, segue a redaçao do vencido.

Fundamentaçao
0 projeto em questão tern por objetivo precIpuo estabelecer "Piumhi" como

grafia do nome daquela cidade. A utilização de várias grafias para o nome da
cidade tem causado transtornos e celeumas, gerando dUvidas ate mesmo nos
mais letrados.

Por isso, buscou-se na histOria da cidade o nome a ser definitivamente
consolidado, a fim de se solucionar tal impasse.

Trata-se de proposição que atende aos reclamos daquela comunidade,
conforme documento anexo ao processo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 1 turno, do Projeto de Lei

no 1.608/98 na forma do Substitutivo n o 1 ao vencido no 10 turno.
SUBSTITUTIVO NO I

Define grafia para nome de municIpio,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a grafar-se "Piumhi" o norne do municIpio a que se refere o §

20 do art. 1 0 da Lei n o 202, de 1 0 de abril de 1841.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30- revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 4 dejunho de 1998.
José Henrique, Presidente - José Militão, relator - José Braga.

Redaçao do Vencido no 10 Turno
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PROJETO DE LEI N o 1608/98
Altera o § 2 0 da Lei no 202, de 1 0 de abril de 1841.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 § 20 do art. 10 da Lei n° 202, de 10 de abril de 1841, passa a

vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 1°- ......
§ 20 - A do Piumhi desmembrada do MunicIpio da Vila Nova da Formiga,

corn a denominação da Vila do Piumhi, compreendendo a Freguesia do
mesmo nome.".

Art 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 Revogam-se as disposicOes em contrário.
PARECER SOBRE A EMENDA NO 1 AO SUBSTITUTIVO N O I E SOBRE 0
SUBSTITUTIVO N O 2, APRESENTADOS NO 1 0 TURNO, AO PROJ ETO DE

LEI N O 1.698/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

Relatôrio
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n o 1.698/98 foi

examinado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi
examinado pelas CornissOes de Administraçâo PUblica e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, que opinaram por sua aprovacão na forma
original. Posteriormente, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n°
1.

Em Plenário, o projeto recebeu a Emenda n o 1 ao Substitutivo n° 1 e o
Substitutivo n o 2, que agora são objeto de exame desta Comissão, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A natureza e a importância da matéria tratada pelo Projeto de Lei no

1.698/98 fazem corn que a proposição deva ser analisada de forma acurada,
porém em tempo hébil para que as medidas que ela propOe sejam
implementadas o mais rapidamente possivel.

De acordo corn esse raciocIriio, isto e, acreditando que a atuação proposta
para o Conselho Municipal de Assistência Social deva iniciar-se corn a major
brevidade possIvel, discordarnos da Emenda n o 1, que dilata o prazo para que
os municIpios instalem seus Conselhos Municipais de Assisténcia Social.

Embora reconheçamos o mérito da consulta popular feita para a elaboração
do Substitutivo n° 2, julgamos que ele não oferece resposta as necessidades
sociais de forma mais adequada e oportuna que o Substitutivo n° 1, pois este
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ültimo dispôe sobre a matéria de maneira abrangente e detalhada. Além
disso, especifica as atribuiçöes municipais, o que faz corn que o controle da
aplicaçao das verbas seja feito em instância mais próxima do usuário.

Em acréscimo, ao encaminhar exclusivamente a determinados fundos Os
recursos destinados a subvençao social, auxIlio para despesa de capital e
transferência aos municIpios, para acôes de assistência social, a programas
de atendimento a criança e ao adolescente, e desenvolvimento das ago-es e
dos serviços de saüde, o Substitutivo n o 2 restringe a liberdade do Poder
Executivo na execução de seus prograrna.

Conclusâo
Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda n o 1 ao Substitutivo no i e do

Substitutivo n° 2, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei n o 1.698/98.
Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Bend Guedes -

Wilson Pires - Adelmo Carneiro Lefflo.
COMUNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAçOES
- 0 Sr. Presidente despachou, em 4/6/98, as seguintes comunicaçôes:
Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência do falecimento do Sr. Daniel

Pereira Daher, em 23/5198, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-.se .)
Do Deputado José Militão, dando ciência do falecimento do Sr. José Miguel

Parente Ribeiro Couto, em 2/6/98, no MunicIpio de Pouso Alegre. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 1322 REUNIAO DE DEBATES, EM 5/6/98
Presidência do Deputado Agostinho Patrs

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 12 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios - 2a Fase (Grande Expediente): - Apresentacâo de
Proposiçöes: Projeto de Lei n'.1.794/98 - Cornunicaçäes: Comunicacães da
Comssão.de Assiintos Municipais e do Deputado Jorge Hannas - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - 2a Parte - Abertura de
Inscriçôes - Leitura de Comunicaçöes - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Maria Olivia - Agostinho PatrUs - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Anderson Adauto -
Antonio Andrade - Arnaldo Canarinho - Dimas Rodrigues - Hely Tarquinio -
Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - José Militão - Marco Regis - Olinto Godinho - Pericles Ferreira- Raul
Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho PatrUs) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos Os

nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ja Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marco Regis, 2 1-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado TarcIsio Henriques, 1 1-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Joâo Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, informando, em atençâo

a pedido do Deputado Durval Angelo (viabilizacao do acesso ao Sistema
Integrado de Administracão Financeira), que esta Casa deverá indicar a
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Superintendência Central de Contadoria Geral daquela Secretaria os nomes
dos Administradores de Segurança para cadastramento no Sistema de
Segurança. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.517/98.)

Do Sr. César Masci, 1°-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando moçâo em defesa da independência dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, em razão de o Deputado Djalma Diniz
haver proposto mandado de segurança contra aquela Casa, para impedir a
continuacão dos trabaihos da CPI para averiguar os repasses de verbas de
subvençao social a entidades corn sede e foro em Belo Horizonte. (- Anexe-
seaoProjetode Lei n°1.698198.)

Do Sr. AluIzio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, encaminhando
122 processos de legitimaçao de terrenos urbanos, que foram baixados em
diligência por esta Casa, devidamente sanados. (- A Comissão de Politica
Agropecuária.)

Do Sr. Rend de Oliveira e Sousa JUnior, Chefe de Gabinete do Secretário
da Fazenda, encaminhando os Demonstrativos Contábeis da Administraçâo
Direta, Indireta e Fundos, referentes -ao més de abril de 1998, em
cumprimento as disposiçôes do Tribunal de Contas do Estado. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. LUcio Henrique Passini, servidor pUblico estadual, solicitando
empenho desta Casa para que o contido na Emenda n° 8 ao Projeto de Lei n°
1.546/97 seja estendido as demais categorias abrangidas pela legislaçao,
especialmente as mencionadas no art. 40 da Lei n° 11.728, de 30/12/94. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.546/97.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçôes

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

- Nesta oportunidade, é encarninhada a Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N O 1.794/98

Declara de utilidade pciblica a Conferência de Nossa Senhora do Sagrado
Coraçao, corn sede no Municipio de Capelinha.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Conferência de Nossa

Senhora do Sagrado Coraçao, corn sede no Municipio de Capelinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniôes, 10 de junho de 1998.
Paulo Schettino
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Justificação: A Conferéncia de Nossa Senhora do Sagrado Coraçao tern

como objetivos proporcionar assistência médica, ambulatorial, hospitalar e
odontológica a pessoas carentes; doar material necessário a construcão e a
ampliação de residéncias na localidade; doar cestas básicas, tecidos,
vestuários, calçados, roupas de cama e banho, material de limpeza e higiene
e cobertores; incentivar manifestaçOes folclóricas, artisticas, culturais e
desportivas e manter creches para fllhos de trabalhadores.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares a aprovação deste
projeto:

- Piib1icadö,aió projeto às'Comissães de Justica, para exarne preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

Comunicacôes
- São também encaminhadas a Mesa cornunicaçães da Comissão de

Assuntos Municipais e do Deputado Jorge Hannas.
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
D Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Agostinho PatrUs, é

uma honra, e uma alegria para nos, neste Dia Mundial do Meio Ambiente,
termos "quorum" numa sexta-feira, digo mais, nurna sexta-feira em plena
época de campanha eleitoral, em que flÔS, os Deputados, ternos que sair,
temos que trabaihar, ternos que visitar nossas bases.

Eu não poderia deixar de falar urn pouco e agradecer a Deus, porque
percebemos, nobre Presidente, que o espirito de Deus move-se no sentido de
nos trazer, nos Ultimos dias que estamos vivendo, a consciência da
irnportância do meio ambiente.

Sei que V. Exa. é urn ambientalista, ate mesmo pelas suas raIzes, pelos
seus antepassados, porque o povo brasileiro é formado por urna mistura de
todas as ragas, e V. Exa., que ja foi Presidente desta Casa, vem do LIbano -
os cedros do LIbano! -, e não somente por isso: o Libano é citado nas
Escrituras como urn pals ambientalista. Assim o era a época dos profetas;
assirn o era a época dos salmos de Davi.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a natureza e toda a criação de Deus
gernem, como a mulher que está corn dor de parto, aguardando dar a luz, o
conhecimento aos flihos de Deus sobre a importância de convivermos em
harmonia corn o ambiente em que estamos colocados.

Quando e dito que a natureza e toda a criação gemem é porque as árvores
São vivas, Os rios são vivos.

Hoje, está ocorrendo, paralelo a esta reunião, urn fôrurn em que se discute
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a salvação de urn importante rio brasileiro. Diria o mais irnportante, porque e o
rio da integração nacional, e o rio que percorre a maior extensão geográfica
dentro do territOrio nacional, o rio São Francisco. 0 rio São Francisco, que là
foitão decantado, tao colocado em versôs, poemas e trovas por sua beleza e
hoje agoniza, recebendo esgotos de Belo Horizonte, recebendo o descaso
das indUstrias que nele despejarn poluentes, como as de Pirapora, a
Antarctica e tantas outras. Urn rio que ja foi undo, undo e traz paz e hoje
recebe o esgoto de tantas cidades ribeirinhas, mesmo daquelas que tern
estaçâo de tratamento de água. A COPASA-MG é a grande poluidora, porque
não trata, e oseu tratarnento perversoeeflganoso haja vista o testemunho
de Três Marias e Januária, que-estãolá aos olhos de todos.

Agradeço esta oportunidade a Deus e aos companheiros, porque pudemos
falar urn pouco sobre esse tao importante tema, o rneio ambiente, e saber que
o conhecimento nos leva a mudar de atitudes. Crernos que o Brasil tern
condiçães de ser urn pals que lega a sua nacâo, urn territOrio que lega ao seu
povo urn dos maiores privilégios, que é o de usufruir das belezas
maravilhosas, cênicas dos nossos rios, -de nossas rnatas, de nossa fauna, de
nossa ictiofauna. Parabéns a esta Casa por esse fOrum e parabéns aos Srs.
Deputados, que, tenho certeza, são ambientalistas.

21 Parte
Abertura de lnscricaes

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa A 2a Parte da reunião, compreendendo as comunicaçoes da
Presidência e de Deputados e os oradores inscritos. Estão abertas as
inscriçOes para o Grande Expediente da prOxirna reunião.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das cornunicaçaes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipals -
aprovaçao, na sua 740 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 1.692/98, do
Deputado Mauro Lobo (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Jorge Hannas
- falecirnento do Sr. Agripino Heringer, em Manhuaçu (Ciente. Oficie-se.).

Encerrarnento
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicacoes a serem feitas

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 8, as 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 940 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçA0
PUBLICA
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As dez horas do dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e

oito; comparecern na Sala das Comissães os Deputados Leonldio Bouças,
Arnaldo Penna, AntOnio Andrade, Marcos Helênio, Ibrahim Jacob e João
Leite, mernbros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Leonldio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Dispensada a leitura em virtude de requerirnento aprovado pela Comissão, o
Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam.
Em seguida,informa que a reunião-se destina a apreciar a matéria da pauta e
comunica o recebimento dos Projetos de Lei n

os 1.214 e 1.259/97, para os
quais designa como relatores, no 10 turno, os Deputados Ibrahim Jacob e
Arnaldo Penna, respectivamente. Passa-se a 1 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçâo de pareceres sobre proposiçôes
sujeitas a apreciaçao do Plenário da Assembléia. Na ausência do relator de
substitutivos e emenda apresentados em Plenário aos Projetos de Lei nos
1.290 e 1.397/97, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo
Penna. Este emite parecer sobre o Substitutivo n o i ao Projeto de Lei no
1.290/97, concluindo por sua aprovação. Submetido a discussâo e votação, é
aprovado o parecer. 0 Deputado Arnaldo Penna emite parecer pela rejeicão
da Emenda no 2 ao Projeto de Lei no 1.397/97 e pela aprovacâo do
Substitutivo no 1 ao mesmo projeto. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer. 0 Deputado Marcos Helênio, relator da Emenda no 2, apresentada
em Plenário, ao Projeto de Lei n o 1.403197, apresenta parecer pela aprovacão
da matéria. Submetido a discussão e votaçâo, e o parecer aprovado. Os
Deputados Antonio Andrade e Ibrahim Jacob, relatores dos Projetos de Lei
nos 1.642 e 1.654/98, respectivamente, solicitam o prazo regimental para
emitir parecer, o que Ihes e concedido pelo Presidente. Submetidos a
discussão e votaçâo, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 10 turno, dos Projetos de Lei n

os 1.666 e 1.741/98 (relator:
Deputado Arnaldo Penna). Passa-se a 2 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçao de proposiçOes de deliberacão
conclusiva da Comissão. 0 Presidente passa a direcão dos trabaihos ao
Deputado Ibrahim Jacob. Este coloca em votacâo o Requerimento no
2.599/98, do Deputado Leonldio Bouças, que é aprovado. Reassurnindo a
Presidência, o Deputado Leonldio Bouças passa a discussão e a votação de
proposicôes que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votaçâo, são aprovados os Pareceres de Redacão Final dos
Projetos de Lei n

os 947/96, 1.138, 1.337, 1.338, 1.339 e 1.162197. 0
Presidente passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, que apresenta
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requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Carlos Cotta, Presidente da
COMIG, para prestar esclarecimentos sobre o edital de Iicitaçao para
exploraçâo do Grande Hotel de Araxá. Submetido a votação, e o
requerimento aprovado. Cumprida a firialidade da reunião, a Presidêncra
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissoes, 3 de junho de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Ajalmar Silva - Ibrahim Jacob - Marcos

Helênio-Antôrjio
AlA DA 45a REUNIAO ORDINARIA DA COMlSSO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As quiruze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de malo de mu

novecentos e noventa e oito, corn parecem na Sala das Corn issães os
Deputados Carlos Pimenta, Wilson Trópia, Bend Guedes e Anivaldo Coelho,
membros da Comissão supracitada. ncontra-se presente, tambérn, o
Deputado Ivo José. Na ausência do Presidente, o Deputado Carlos Pimenta
assume a Presidéncia e, havendo nümero regimental, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson TrOpia que proceda a leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos rnembros presentes.
Após, o Presidente distribui os Projetos de Lei n°s 1.704, 1.724, 1.694, 1.695,
1.717 e 1.735/98 ao Deputado Wilson TrOpia; os Projetos de Lei n°s 765/96,
1.493 e 1.441/97, 1.726, 1.720 e 1.742198, ao Deputado Anivaldo Coelho; os
Projetos de Lei n°s 1.284/97, 1.716, 1.719, 1.721 e 1.740/98, ao Deputado
Bend Guedes; os Projetos de Lei n°s 1.722 e 1.731/98 e o Projeto de Lei
Complementar no 27/97, ao Deputado Carlos Pimenta. A seguir, a Presidência
passa a discussão e a votação de proposiçães que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléja. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, no 20 turno, os Projetos de Lei n°s 1.376/97 na forma do vencido
no 10 turno (relator: Deputado Bend Guedes) e 1.391/97 (relator: Deputado
Anivaldo Coelho). Submetidos a discussão e votaçâo, são aprovados, em
turno ünico, Os Projetos de Lei n°s 1.635, 1.660 e 1.671/98 (relator: Deputado
Carlos Pimenta); 1.653/98, 1.661/98 corn a Emenda n o 1 e 1.672/98 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 1.639/98 (relator: Deputado Wilson TrOpia);
1.648198 corn a Emenda n o 1 (relator: Deputado Bend Guedes). Ato continuo,
a Presidéncia submete a discussão e votação os Pareceres de Redaçao Final
dos Projetos de Lei n°s 1.464, 1.474, 1.481 a 1.483, 1.486 a 1.489, 1.523,
1.573 a 1.575, 1.580, 1.586 a 1.588 e 1.591/97; 1.598 a 1.600, 1.602, 1.603,
1.605 . a 1;607, 1.611, 1.616, 1.620 e 1.627/98, os quais são aprovados. A
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seguir, 0 Presidente inforrna que a reunião se destina a ouvir os Srs. Silvio de
Carvaiho Mitre, Secretário da Habitacão; Saulo Manoel da Silveira, Vereador
a Cârnara Municipal de Ipatinga, e Marcos Landa, Coordenador do Movimento
de Luta pela Moradia, para debaterem a reforma urbana e a poiltica
habitacional para moradia popular. A seguir, a Presidência anuncia a
presenca das seguintes pessoas: Srs.VinIcius Varella, Vice-Prefeito Municipal
de Ipatinga; Luiz Fernando, Diretor do Departamento de Habitaçâo da
Prefeitura Municipal de lpatinga; João Batista Martins, Vereador a Cãmara
Municipal de Ipaba; Guilherme Franca de Souza, Antonio de Pádua, Uzânia
Aparecida Gomes e Ivone Pereira Casfrä, representantes da União NacionaF
por Moradia Popular - Regional Minas Gerais; AntOnio Cosrne Damião,
Coordenador da FAMOBH; Dora Maria Silveira, Presidente da Associação
Habitacional de lpatinga; Márcio de Alrneida Silva, Vice-Prefeito Municipal de
lapu; Iraci Rodrigues e Edinilson Fonseca, Vereadores a Câmara Municipal
de Ipatinga; Geraldo da Silva Souza, Presidente do PT de lapu; Cleusa Maria
Fatima Nascimento, representante da Associação Habitacional Social do
Serrano; Djalrna Silva, representante do Nücleo Moradia para Todos - BH;
Astésia Soares Bicaiho, representante da Associacão dos Sem-Casa do
Bairro Santa Cruz; Jorge Souza Batista, representante da Central
Metropolitana dos Sem-Casa; Antônia Puertas, Coordenadora de Autogestão
da URBEL; Rogério Eustãquio, representante da União Nacional por Moradia
Popular de Esmeraldas; Carlos Medeiros, representante da Secretaria
Municipal de Planejarnento de Belo Horizonte; Monica Cadaval Bedê, Diretora
da URBEL; Celina Marques, Assessora do Departarnento Habitacional de
Ipatinga; Marilda de Oliveira Souza, representante da Federação de
Associação de Moradores e Movimentos Sociaus de lapu; Maria Perpétua
Euzébio, representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia; MarIlia
de Jesus Xavier, representante da Federacão de Vilas e Favelas de Santa
Luzia; Alonso da Silva Rezende, representante da Associacão Comunitária
dos Amigos da Vila Maria; Sérgio Aparecido, representante da SINTAPPI;
Maria Geralda Mota, representante da Associaçao dos Sem-Casa do Baurro
Lagoa. Ato continuo, o Deputado Carlos Pirnenta passa a Presidência ao
Deputado Bend Guedes, e este passa a palavra ao Deputado Ivo José, autor
do requerimento que rnotivou o convite. A seguir, a Presidência passa a
palavra ao Sr. Silvio de Carvalho Mitre, para fazer sua explanação, e, após,
aos demais expositores, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam
dos debates todos os parlarnentares e convidados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares e dos
convidados, convoca os rnernbros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 	
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Saladas Comissôes, 2 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Anivaldo Coelho - Wilson TrOpia.

AlA DA 14 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissôes os
Deputados João Leite, TarcIsio Henriques, Ivair Nogueira e Durval Angelo,
mernbro da supracitada. Comissão. Havendonimero., regimental, o
Presidente, Deputado João Leite declara abertos Os trabalhos. esoljçita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
procede a leitura da seguinte correspondência: ofIcio da Sra. Judite Faria
Siqueira, enviando cópia de expediente remetido ao Sr. Marcelo Leonardo,
Presidente da OAB-MG, no qual solicita providéncias a firn de ser
reenquadrada no cargo TEC VA da FHEMIG; carta anônima solicitando a
implantaçao de escolas profissionais nos cárceres; ofIcios do Sr. Francisco de
Assis Morais Brandão e outros, denunciando irregutaridades no concurso
püblico para Aspirante a Detetive da Secretaria da Segurança PUblica, cujo
edital foi publicado no "Minas Gerais" de 18/9/91; do Sr. Adriano Carlos da
Silva, nascido em Governador Valadares, solicitando ajuda desta Comissão
para ser transferido da Penitenciária de Segurança Maxima Nelson Hungria
para outro estabelecimento onde esteja mais perto de sua familia; do Sr.
Geraldo Magela Cassiano Rosa e outros, detentos das celas 04 e 06 da
Delegacia de Tôxicos e Entorpecentes, solicitando ajuda desta Comissão a
fim de serem transferidos para uma penitenciária onde possam cumprirsuas
sentenças com dignidade; carta anônima de policiais que prestam serviço na
Delegacia deJanaüba, encaminhando cópia de documentos enviados ao Sr.
Francisco Eustáquio Rabelo, Superintendente Geral de Poilcia Civil, nos quals
solicitam providências em relaçao a maneira como estão sendo tratados pelo
Delegado .Raimundo Nonato; oficios do Sr. Warlem Xavier, detento da
Delegacia de TOxicos e Entorpecentes, solicitando ajuda desta Comissão
para ser transferido para uma penitenciária; dos detentos da cadeia püblica
de Minas Novas, denunciando a precária assistência médico-odontologica e a
falta de banho de sot nessa cadeia; do Sr. Orlando Alves Ferreira, solicitando
reduçao da pena de seu irmão, .MaurIlio Alves Ferreira, e a melhoria das
condiçôes da cadeia ptblica de Barbacena; do Secretário-Geral da
Presidéncia do STJ, em atençao a requerimento desta Comissão de
agilizaçâo da açao penal referente a tragédia da Vita Barraginha,.
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comunicando que não fol possIvel a identdicação desse processo e
solicitando maiores informaçães; carta anônima denunciando crimes de
pistolagem em lavra de alexandrita, no Municipio de Antonio Dias; ofIcios do
Sr. Expedito Ferreira de Melo, detento da Penitenciária José Maria Alkrnin,
solicitando garantia de vida; do Sr. João Batista Fonseca Soares, detento,
solicitando que esta Comissâo tome as providências cabIveis em relação ao
expediente que a ela enviou em 27/10/97; do Sr. José de Souza Lacerda,
Presidente da Associaçao dos Servidores da PolIcia Civil do Estado de Minas
Gerais, agradecendo o convite para participar do Seminário Legislativo sobre
Direitos Huthanose jnformando que, por motivos diversos, :não poderá dele
participa. Após,o Presidenté redistribul o Projeto de Lei n o 1.424/97 ao
Deputado Durval Angelo e designa os Deputados TarcIsio Henriques e Ivair
Nogueira para relatarem, respectivamente, os Projetos de Lei n°s 1.114 e
1.390/97. 0 Deputado João Leite, em virtude de o Deputado João Batista de
Oliveira ser o autor do substitutivo ao Projeto de Lei n o 547/95, retifica a
distribuiçao feita anteriormente e designa o Deputado Ivair Nogueira para
relatar a referida matéria. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposicOes
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, o Deputado
Durval Angelo emite parecer mediante o qual conclui pela aprovacâo, no 11

turno, do Projeto de Lei n o 1.424/97 corn as Emendas n°s 2 e 3 e a
Subemenda n° I a Emenda n° 1. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Deputado lvair Nogueira emite parecer
mediante o qua[ conclui pela aprovação, no 10 turno, dos Projetos de Lei n°s
1.613/98 e 1.470/97, este corn as Emendas n°s 1 a 11. Colocados em
discussâo e votação, são aprovados os pareceres. Passa-se a 3a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçâo de proposicOes da Comissão. 0
Presidente lê o relatOrio da visita a Penitenciária de Seguranca Maxima
Nelson Hungria, em 9/5/98. Colocado em discussão e votaçâo, é aprovado o
relatório. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os rnembros da Comissão para a
prôxirna reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissães, 3 de junho de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - TarcIsio Henriques

- João Batista de Oliveira.
ATA DA 9a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE

INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A APURAçAO
DE DENUNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS GERAIS,
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TAIS COMO VIOLAçAO DE DIREITOS HUMANOS, SONEGAçA0 FISCAL,
FRAUDES NA PREMIAçAQ E ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS COM AS

DENUNCIAS, ENTRE OUTROS DELITOS
As quinze horas e trinta minutosdo dia vinte e sete de maio de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Alencar da Silveira Junior, Antonio Roberto, Paulo Schettino,
Durval Angelo e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada
Comissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Alencar da
Silveua JUnior, declara abertos Os trabalhos e solicita ao Deputado Durval
Angelóque ptoceda :a Ieiturada. ataT4a reuni .o anterior.. 0 Deputado Paulo
Schettino requer a -dispensa da leitura, o qué e- aprovado pela Comissâo. 0
Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos Deputados que a subscrevarn.
A seguir, acusa o recebimento de oficios do BH Bingo Ltda., informando que 0
Sr. Paulo César Salvador Aguiar, Diretor dessa empresa, se encontra
viajando; do Sr. Carlos Alberto Azevedo, por meio do qual encaminha
atestado medico do Sr. Jorge Alberto Escobar Barboza, comprovando sua
enfermidade; do Sr. André BragançaLanna, que encaminha atestado medico;
do Sr. Santo Ramos Pelizaro, que encaminha atestado medico; e procuração
do Sr. Laércio Otávio Martins, que nomeia o Sr. Geraldo José Morals seu
procurador perante a CPI. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao
Deputado AntOnio Roberto, que apresenta requerirnentos solicitando a
intimação do Sr. José Alonso Dias para prestar depoirnento perante a
Comissão e dos Srs. Saulo José Guimarães de Castro, Antenogenes Antonio
da Silva JUnior, e Carlos Alberto Isaias, do Ten. Luiz Mendes e dos Srs. José
Miranda Souto, José PorfIlio da Silva, Adauto Ribeiral Magalhães, Homero
Gontijo Morals, Elizabeth Bahia e Sueli Silva, para prestarem depoimento
perante a Comissão na reunião de 29/5/98, em Bambul. Submetidos a
votação, cada urn por sua vez, são aprovados os requerimentos.
Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs.
MaurIclo Gonçalves, David Thomas Netto, Santo Ramos Pelizaro, Laércio
Otávio Martins, Ricardo Alexandre do Nascimento, Jaime Barbosa, Joel
Moreira Batitucci, Rivadávia Salvador, André Bragança Lanna, Jorge Miotto,
Jorge Alberto Escobar Barboza e Paulo César Salvador Aguiar. Em seguida,
são ouvidos, cada urn por sua vez, os Srs. Geraldo José Morais, Ricardo
Alexandre do Nascimento, Romualdo Hatty, representando o Sr. Jorge Miotto,
MaurIcio Goncalves e David Thomas Netto, os quais, após apresentarem
suas qualfficacaes, são inquiridos pelos membros da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, cujo conteUdo consta, na Integra, nas notas
taquigráficas, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
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convoca Os membros da Comissão para a prôxima reunião ordinária,
determifla a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Bambul, 29 de maio de 1998.
Alencar da Silveira JUnior, Presidente - AntOnio Roberto - Paulo Schettino -

Irani Barbosa.
ATA DA 102a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUIcAO E

JUSTIA
As onze horas do dia três de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das ComissOes os - Deputados- Hety Tarqüinio, João
Batista de Oliveira, Marcos Helênlo, SebastiãoNavarro Vieira, Antonio Julio e
AntOnio Genaro, membros da supracitada ComissãO. Havendo -nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Hely TarqUmniO, 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 a leitura da
ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão,
o Presidente dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A Presidência acusa o recebimento das
seguintes proposicOes, para as quaus designa os relatores a seguir citados:
Projetos de Lei n

os 1.762/98 (Deputado Antonio Genaro); 1.765 e 1.767 a
1.771/98 (Deputado Sebastião Costa); 1.761 e 1.766/98 (Deputado Marcos
Helenio); 1.763 e 1.764198 (Deputado João Batista de Oliveira). Passa-se a
fase de discussão e votacão de pareceres sobre proposicOes sujeitas a
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência determina a retirada da
pauta dos Projetos de Lei n°s 1.578/97, 1.703, 1.708 e 1.736 a 1.739/98, em
vista de terem sido apreciados na reunião anterior. Submetidos a discussão e
votação, cada urn por sua vez, são aprovados pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.699/98 (relator: Deputado Antonio JUlio) e 1.715/98 na forma do Substitutivo
no I (relator: Deputado Hely Tarqümnio); e pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei no 1.728/98. A Presidência
informa que o Projeto de Lei Complementar no 32/98, que recebeu parecer
concluindo por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, teve
sua discussão adiada em virtude de pedido de vista por ela deferido. Passa-
se a fase de discussão e votação de pareceres sobre proposicOes que
dispensam a apreciacão do Plenário. Submetidos a discussãO e votacão,
cada urn por sua vez, são aprovados pareceres que concluem pela
constitucionatidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.558/97, 1.748 e 1.751/98 (relator: Deputado Antonio Genaro); 1.561/97
(relator: Deputado Marcos Helênio); 1.749 e 1.750/98 (relator: Deputado
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Antânio Julio). Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio do
Projeto de Lei h° 1.728/98 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 reuniâo
extraordinária, hoje, dia 3/6/98, as 15 horas, corn a finalidade de se apreciar o
parecer sobre o Projeto de Lei n o 1.758/98, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 3 de junho de 1998.
Hely TarqUmnio, Presidente -.Antãnip Genaro - Antonio JUlio- Sebastião

Costa.' 0

TRAMITAçA0 DE PROP0SIcOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.269/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epIgrafe tern
par escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de São Sebastião
da Vargem Alegre o irnóvel que especifica.

Nos termos regimentais, a proposiçao foi apreciada preliminarmente pela
Comissão de Constituicão e Justiça, que se manifestou , par sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma em que foi apresentada.

Dando prosseguimento a tramitação do projeto, cumpre a este Orgão
colegiado examiná-Io, agora, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentaçâo
Em 1962, a MunicIpio de Miral doou ao Estado urn terreno urbana corn area

de 728m 2, localizado no Distrito de São Sebastião da Vargem Alegre, a firn de
que nele se instalasse uma unidade escolar da rede estadual. 0 donatôrio
deu fiel cumprimento a essa destinação e, apOs algum tempo, transferiu o
educandário para outro local.

Em 1988, foi sancionada lei autorizando a Poder Executivo a fazer reverter
o imOvel ao patrimônio do doador anterior, contrariando manifestacao feita na
ocasião pela Secretaria daEducacão, a que o imôvel estava vinculado.

0 Distrito de São Sebastião da Vargem Alegre tornou-se municIpio em
1997, e, nessa condiçao, sua administração manifestou interesse em utilizar 0
imôvel para abrigar instalaçOes da Prefeitura.

Consultada novamente a Secretaria de Recursos Humanos e
Administraçao, esta manifestou-se favorável a transferéricia do imôvel ao
recém-criado municIpio, conforme consta no auto do processo.

No que tange a análise das possIveis repercussOes financeiras que possam

235
advir do acato da proposicão, ha de se ressaltar.que a doaçâo do imOvel não
acarretará gastos para nenhuma das partes envolvidas na transacâo. Na
verdade, ela redundará em economia para o Estado, já que este ficaria
desincumbido dos encargos devidos as reformas do prédio, que se fazem
necessárias regularrnente.

Se par urn lado a pretendida transferência do imOvel nos afigura pertinente,
par outro, cumpre-nos tecer algumas consideraçOes sobre o projeto, para
então propor-Ihe modificaçOes.
:A -primeira questão que, se nos apresenta problernática diz respeito a

nécesàidade imposta par léi 'dè se fazerem -constar no texto da proposicão
disposiçaes impositivas do uso a ser dada ao imôvel, bem como da sua
reversão ao patrimônio do doador, se nao Ihe for dada a destinacão prevista
na lei, par urn determinado perlodo. Tais prescriçOes não foram observadas
no projeto original, mas o fato e que a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, em
seu art. 17, § 40, estabelece que no instrumento de doacão de bern pUblico
imóvel constarão obrigatoriamente os encargos, a prazo de cumprimento e a
cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato.

Por fim, não devemos nos furtar ao dever de propor outra redaçâo ao
"caputdo art. 10, a fim de meihor ajustá-lo a técnica legislativa.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n°

1.269/97 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° i, nos terrnos que se
seguem.

SUBSTITUTIVO NO 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de São Sebastiâo da

Vargem Alegre o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de São

Sebastião da Vargem Alegre a imôvel constituido par urn terreno corn area de
728m2 (setecentos e vinte e aito metros quadrados), situado naquele
municIpio, registrado sob o n o 5.628, a fls. 78 do livro 3-H, no Cartório de
Registro de lmóveis da Comarca de Miral.

Parágrafo unico - 0 imôvel descrito neste artigo destina-se a abrigar as
instalaçOes da Prefeitura Municipal.

Art. 21 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio do Estado Se,
findo o praza de 3 (três) anas contados da data de lavratura da escritura
püblica de doaçaa, nao Ihe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 41 - Revogam-se as disposicoes em contrário. 	
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Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
Kemil Kurnaira, Presidente Sebastjâo Navarro Vieira, relator - Sebastjão

Helvéclo - José Braga - Marcos Helênio.'
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.462/97

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em apreço cuida
a implantaçao do Fundo de Manutençao e Desenvolvirnentodo Ensino

Fundamental e de Yalorizacão do Magisterio, nostermos da Lei Federal no
9.424, de 24/12/96.

A proposiçao foi examinada pelas comissôes competentes. A Comissão de
Constituiçao e Justiça manffestou-se por sua juridicidade, legalidade e
constitucionalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A
Comissão de Educaçao , Cultura, Ciência e Tecnologia emitiu parecer
favorável ao projeto quando do exame de mérito. Conforme dispôe o
Regimento Interno da Casa, vem, agora, oprojeto a esta Comissão para ser
objeto de parecer quanto aos aspectos orçamentarios.

Fundamentacao
Especificarnente, o projeto cuida da implantaçao do chamado Fundão da

Educaçao, no que se refere aos aspectos de acompanharnento e controle,
repartiçao, transferéncia e aplicaçâo de seus recursos. Essa importante tärefa
está a cargo de conselhos especiais a serern constituldos nas diversas
esferas de governo, federal, estadual e municipal. Para tanto, o Executivo
Estadual, de acordo corn o disposto na lei citada, teve prazo ate 30/6/97. para
criar seu conseiho, para efeito do exercIcio de suas funçaes ainda em 1997.

São recursos vinculados ao Fundo:
- dos Estados e do Distrito Federal: 15% do ICMS; FPE; QP-IPI-

Exportaçao devida aos Estados;
II - dos municIpios: 15%, de cada uma das seguintes fontes: QP-ICMS

transferida aos municIpios; FPM; QP-lPl-Exportacao devida aos municIpios.
Os membros do conseiho não poderao ser remunerados, e é vedada a

constituição de estrutura administrativa para seu funcionamento. A secretaria
de Estado competente deverá prover as condicôes para o funcionamento do
conseiho corn os recursos orçamentarios existentes. Portanto, a aprovaçao
doprojeto de lei não acarretaefejtos orcamentarios adicionais.

E importante salientar que os Estados da Federaçao que providenciaram
em tempo as medidas estabelecjdas pela Lei no 9.424, de 30/12/96, foram
objeto de prioridade em 1997 quanto a complernentaçao de recursos para 0

237
setor educacional . Assim, nesses Estados, os municIpios cuja parcela
obrigatOria da arrecadacão destinada ao setor não atingiu o valor de
R$300,00 por aluno tiverarn direito a recursos extras provenientes do Fundão

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.462/97

na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
Kemil Kumaira Presidente - Sebastião Helvecto relator - Marcos Helên!o -

José Brága Sebêtiãô Navàrro Vieira
- PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.485/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto de lei em tela
tern por escopo autorizar o Poder Executivo a alienar imóvel urbano, de
propriedade do Estado, ao patrimônio do MunicIpio de DivinOpolis.

Em cumprimento aos ditames regimentais, a Comissão de Constituicão e
Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria e concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1.

Agora, cumpre a Comissâo de Fiscalizacão Financeira e Orcamentâria
apreciar o projeto, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
Em 1974, a Prefeitura Municipal de DivinOpolis doou ao Estado urn imôvel

composto de terreno corn I .800m 2 e dois prédios, os quals deveriam abrigar
as instalaçöes da cadela, de escola pi:iblica e da Câmara Municipal.

0 Estado atendeu a destinacão prevista no instrumento de doação, ate que,
em 1995, atendendo ao interesse manifestado pelo Chefe do Executivo
Municipal e de acordo corn a Resoluçâo da Câmara Municipal no CM-029/96,
firrnou a Prefeitura contrato administrativo de autorização de uso especial de
parte do citado imóvel pelo prazo de dois anos, a fim de que fosse utilizada
pela usuária, em especial a Câmara Municipal.

Justamente pelo fato de o agente donatário ter dado cumprimento fiel a
destinaçao do imóvel, a Comissão de Constituiçâo e Justica chamou a
atencao para o fato de que a forma apropriada de alienação, no caso, e a
doaçao, e, não, a reversão, como consta no projeto original. Assim
entendendo, tornou-se imperioso, por força de mandamento constante no art.
17 cIa Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, fazer constar no texto da lei os
encargos decorrentes da doação. Além disso, aquele órgão colegiado viu-se
na contingencia de proceder a correçoes dos contomos do imôvel objeto da
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proposição. Em razâo dessas consideraçoes, foi proposto o Substitutivo no 1.

Em que pese a oportunidade dessa medida, cumpre-nos, por nosso turno,
observar que o citado dispositivo legal, no § 40, exige, ainda, que conste, no
instrumento de doaçao corn encargo, o prazo de seu cumprimento, bern como
a cláusula de reversão do irnóvel ao doador na hipOtese de não se Ihe dar, no
perlodo, a destinaçao prevista. Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo
no 2.

Quanto ao exame propriarnente dito das questOes atinentes as possIveis
repercussôes :financeiras devidas a aprovaçâo, do projeto de lei, çonvém
ressaltar que, certarnente,elas nâo acarretarão despesas de nenhUrna
espécie para o Estado nern para o -municIpio. Pelo contrário, a alienação
resultará em reduço de gastos custeados pelos cofres estaduais, visto que,
obviamente, o municIpio donatário terá a seu cargo a responsabilidade pela
manutençao do imóvel.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no

1.485/97 na forma do Substitutivo no -2, -a seguir apresentado, e pela
prejudicial idade do Substitutivo n o 1.

Substitutivo no 2
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de DivinOpolis o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder -Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de

Divinôpolis o imóvel constituido de urn terreno retangular, corn area de
1.470M2 (mil quatrocentos e setenta metros quadrados), situado naquele
municIplo, na Rua São Paulo, tendo 49.00m (quarenta e nove metros) de [ado
e 30.00m (trinta metros) de frente, contados a partir de 60.00m (sessénta
metros) da Avenida 1 0 de Junho, registrado sob o n o 44.978, a fis. 271 do livro
AT, no CartOrio de Registro de lmôveis e Hipotecas da Comarca de
Divinôpolis.

Parágrafo ünico - A alienação do imóvel descrito neste artigo condiciona-se
a sua utilização pela Câmara Municipal de Divinopolis.

Art. 20 - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura püblica de
doaçao, não the tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.

Art. 3°- Estalei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 Revogam-se asdisposiçaes emcontrário.
Sala das Comissaes, 4 dejunho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helénio -
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Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Helvécio. -

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.350/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, a projeto de lei em tela tern por

objetivo autorizar a Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Paula Cândido o
imóvel que especifica.

A proposicâo foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, cabendo,
agora, a este Orgao colegiado apreciá-la no 2 0 turno.

Fundamentação
0 imOvel que se pretende alienar ao MunicIpio de Paula Cândido constitui-

se de urn terreno urbano corn 8.770m 2, que se destinará a construcão de
praça de esportes para uso popular.

Quanto aos aspectos financeiros decorrentes da efetivacâo da medida
proposta, cumpre-nos ressaltar que eta não acarretará despesas para o
erário, tampouco qualquer repercussão na lei orçamentária, apesar de gerar
redução no ativo permanente do balanco patrimonial do Estado.

A par dessa constataçâo e levando em conta, ainda, as beneficios soclais
advindos da pretendida alienação, consideramos louvável a iniciativa da
proposição.

Conclusào
Em face do aduzido, apinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.350/97 no 20 turno, na forma originária.
Sala das Comissöes, 4 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José Braga -

Sebastião Navarro Vieira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 1998

AlAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 8/6/98
Presidência do Deputado TarcIslo Henriques

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

-ornparecem os Deputados;.
Cleuber. Ca - Maria Olivia - Agostinho Patrus - Dimas Rodrigues -

Djalma Diniz r Geraldo Santanna - José Henrique - Marco Regis - Olinto
Godinho - Pericles Ferreira- TarcIsio Henriques - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado TarcIsio Henriques) - As 201115min, a lista de

comparecirnento nao registra a existência de nümero regimental. A
Presidència deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a especial de amanhã,-dia 9, as 9 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária também de amanhã, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na ediçao anterior.).

ATA DA l a PARTE DA 379a REUNIAO ORDINARIA, EM 2/6/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco

Ramalho
Sumário: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do

Deputado Miguel Martini - Palavras do Deputado Djalma Paes.
Composiçao da Mesa

0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro)- A Presidência convida a
tomar assento a mesa os membros da comitiva da Assembléia Legislativa do
Estado de Pernambuco, integrada pelos Exmos. Srs. Deputado Djalma Paes,
Presidente; Deputado Sebastião Rufino, 1 °-Secretário; Charles Ribeiro,
Diretor-Geral; Alvaro Krause, Secretário-Geral da Mesa; e Carlos Santana,
Diretor Legislativo.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia registra,- corn satisfaçâo, a presença da comitiva do Estado

de Pernambuco nesta Casa, presença esta capitaneada pelos Deputados
Djalma Paes e Sebastiäo Rufino, respectivamente, Presidente e I °-Secretário
da Assembléla Legislativa desse Estado. Integram a comitiva as Srs. Charles
Ribeiro, Alvaro Krause e José Carlos Santana, respectivamente, Diretor-
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Geral, Secretário-Geral e Diretor Legislativo da referida Casa Legislativa.

Queremos em nome da Presidência, dar as boas-vindas a essa comitiva,
esperando que possa desfrutar de tudo aquilo que a nosso Estado tern a
oferecer aos seus ilustres visitantes. Queremos dizer ao Presidente Djalrna e
ao Secretário Sebastião Rufino que esta Casa se abre corn muita alegria e se
abre inteiramente ao trabaiho que eles vêm aqul desernpenhar, qual seja a de
pesquisar e avaliar os diversos setores da nossa Casa. Realmente, a nossa
Assembléia procura ter, cada dia mais, uma cara cidadã, uma cara
cornpativel corn a que a sociedade e Os mineiros, por sua cidadania, esperam
dè nós.<A Assembléiä hoje uma Casa aberta que nao se encastela aqui, no
Palácio da- lnconfidênciä, más que quer ter permanenternente, e tern, essa
postura cidadã.

Realmente, envaidece-nos saber que nossa Casa se preparou e se prepara
para urn desernpenho eficiente e transparente, em que o cidadão mineiro
pode achar urn suporte a sua vida no cotidiano e a sua própria cidadania.

Estejam, pois, Srs. Deputados de Pernambuco, a vontade em nossa Casa.
Ficaremos muito alegres se a sua experiência aqul for produtiva para 0
grande Estado de Pernambuco.

Palavras do Deputado Miguel Martini
o Sr. Presidente - Pediria ao Deputado Miguel Martini, Presidente da

UNALE, que, em nome dos Deputados mineiros, saudasse os nossos
visitantes neste momento.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro; Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco, Deputado Djalma
Paes, amigo e companheiro de outras caminhadas, pela UTI e pela UNALE;
Deputado Sebastião Rufino, corn quern tivemos a honra e o prazer, ha 15
dias, de estar na comitiva que visitou o Papa João Paulo II; Srs. Deputados e
Deputadas, rninhas senhoras e meus senhores, é uma honra poder saudar
esses companheiros que nos visitam; gostaria de dizer que, através da
UNALE, essa integração e esse relacionamento tern sido e continuarão sendo
estimulados, cada vez mais. Na verdade, cada Assembléla, cada Estado,
considerando-se as dimensöes do nosso Pals, tern uma realidade especifica
e, as vezes, diferencas muito grandes. Ao mesmo tempo, o trabalho e a papel
do legislador e a missão do Poder Legislativo tern muito em comum,
guardando as particularidades locais. Essa integracão e essa proximidade
devem ser feitas, nao aperias através das informaçôes, como também
através dessas visitas. Ha pouco tempo, recebemos a delegaçâo do Rio
Grande do Sul, de Goiás e da Argentina. Agora, estamos receberido essa
delegação de Pernambuco. Queremos exatamente isso, trocar experiências.
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Na verdade, quando eles vêm aqul conhecer algo da Assembléia, eles vêrn,
ao mesmo tempo, trazer experiências vitoriosas dos seus Estados. Para nOs,
é uma grande honra poder recebê-los aqul, nesta Casa, que pertence a todos
nOs, e que é a Casa Legislativa porexcelência. Sintam-se em casa e,
verdadeiramente, na famIlia - ate podemos dizer: na famIlia UNALE. Todos
nós fazemos parte da mesma famulia.

Finalmente, ao encerrar, gostaria de dizer que a UNALE, que congrega não
so os Presidentes de Assernbléias e os demais parlamentares, mas também
o corpo técnico das Assernbléias Legislativas, tern avançado a passos largos
no sentido de se integrar -e de faze ,r com que o nosso federalismo seja mais
fortalecido.

Corn isso, corn certeza, todo o povo brasileiro e a democracia ganham.
Corn muito prazer, cedo urn aparte ao Deputado João Leite.

o Deputado João Leite (Em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Nesta oportunidade, gostaria de saudar, também, a delegaçao de
Pernambuco, que muito nos alegra corn sua presença na Assembléia
Legislativa, nesta tarde. Saüdo especialrnente o Deputado Sebastião Rufino,
árbitro da FIFA e grande desportista, que ate disse ao Deputado Francisco
Ramaiho que me expulsou; graças a Deus, não me expulsou. Foi urn grande
árbitro, corn uma história belIssirna no futebol brasileiro. E mais urn
desportista atuando corno parlamentar, trazendo ao parlarnento a sua
experiência. Assirn, é corn alegria que recebemos a delegaçao de
Pernambuco, que inclul o nosso árbitro e agora parlarnentar Sebastião Rufino.
Muito obrigado, Deputado Miguel Martini. 	 -

o Deputado Miguel Martini - Eu é que agradeço. Deputado Djalrna Paes,
Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco e Presidente do PSDB
pernambucano; Deputado Sebastião Rufino, 1 °-Secretário dessa Casa; Srs.
Charles Ribeiro, Alvaro Krause, José Carlos Santana, respectivamente,
Diretor-Geral, Secretário-Geral da Mesa e Diretor Legislativo dessa
Assembléja, quero dizer que e urna alegria e urn prazer recebê-Ios. Voltern
sernpre, porque a Casa é nossa. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Djalma Paes
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Djalma Paes, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco.
o Deputado Djalma Paes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

companheiros, para nOs é urna grande satisfação eaté urna grande honra
estar hoje na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Aqui viemos
por conhecer a história deste Estado e sua tradição democrática. Aqui viernos
aprender neste intercâmbio para fazer corn que Pernambuco tarnbém possa
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ter em sua Assernbléia as condicOes necessárias para o fortalecimento do
processo democrático, que é o que todos nOs, parlamentares, buscamos.
Entendo que este é o momento, neste Pals, de fortalecermos o parlamento.

O objetivo desta troca de experiências e conhecer experiências vitoriosas
dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, para aproveitá-las em nosso
longInquo Pernambuco, de modo a alcançarmos o que todos nOs almejamos:
que a juncão de todos esses conhecimentos possibilite não sO o acesso da
sociedade a discussão democrática, mas tarnbém o aperfeiçoamento da

- razão- de -ser - do - parlarnento. Isso fortalece não so o Poder, mas,
principalmente, opovoquehabitaOs--EStadOS ea Nacao. 	 - -

Msim, para nos, e uma grañde honra e satisfacão estar aqul corn vocês.
Agradecemos a acolhida que aqui-tivemos. Estamos na Assernbléia desde
cedo e fomos recebidos pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelos dernais
companheiros da Mesa e por funcionárioS que, corn a simpatia que é peculiar
ao povo rnineiro, tern nos levado e nos mostrado o que é, na verdade, esta
grandiosa Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Deixo a todos vocês o nosso abraço e o do povo pernarnbucano, irmão de
vocês, irmão nas dficuldades - urn povo que, acima de tudo, apesar de todas
as dificuldades por que hoje passa corn a seca, como vocês tern visto pela
televisão, continua firrne na -busca de seu direito de cidadão e do
fortalecimento das instituicães dernocráticas. Muito obrigado.

-	 ATA DA 2763 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 3/6/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordern do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votaçao de Proposicôes:
Requerirnento do Deputado João Leite; aprovação; verificação de votacâo;
inexistência de "quorum' para votação; anulação da votacão; chamada para
recomposicão de "quorum'; existéncia de ntrnero regimental para votacão;
suspensão e reabertura da reunião; requerimento do Deputado João Leite;
deferimento - requerimentos dos Deputados Rêmolo Aloise e GlIrnar
Machado; aprovaçâo - lnexistência de "quorum' qualificado para votaçäo das
propostas de ernenda a Constituição - Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
no 34/95; designacão de relator; emissão do parecer pelo relator; votaçâo do
Substitutivo no 5; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos n

o
s I a 4;

votação da Emenda n o i; rejeicão; votacão das Ernendas n
os 2 a 6; rejeicão -

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.297/97; votação do Substitutivo
no 2; aprovação; verificação de votaçâo; inexistência de nUmero regimental
para votação; anulacâo da votacão; questão de ordem; chamada para
recornposiçâo de "quorum"; existência de nómero regimental para votacão;
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244renovacao da votação do Substitutivo n o 2; rejeição; votação do Substitutivono 1; rejeiçâo; votação do projeto; rejeiçâo - Votaçao, em 10 turno, do Projetode Lei no 1.632/98; aprovação - Existêncja de "quorum" para discussâo -

Discussâo, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n o 54/98;encerramento da discusso - Discussâo, em 2° turno, do Projeto de Lei no
1.123/97; encerramento da discussão - Discussâo, em 1° turno, do Projeto deLei no 1.459/97; encerramento da disctjsso - Discussão, em 10 turno, doProjeto de Lei n o 1.322/97; apresentaçao das Emendas n o

s I a 3;encerramento da discussao; encarnjnhamento do projeto corn as ernendasà
comisaode. Eduèaço - Discussâo, em 1° turn o, dos Projetos de, Lei nos
1;427 e 1.581/97, 1.645 è 1.650/98; encerramento da discussão - Questão de
ordem - Encerramento

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Marcelo Goncalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - AIlton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Jtnior Alvaro Antonio - AmbrOsjo Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro -
Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarqUinio - Ibrahim
Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Joâo Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - Kemil Kumaira - Leonidjo Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Oljnto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastiâo Navarro Vieira - Tarcisjo Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O \Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz ) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existêncja de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Osnossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0 -Secret6rio, para proceder a leiturada ata da reuniào anterior.

la Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funçaes de 2°-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem restriçOes.

245

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

passar 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votacâo da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o veto

A Prôposição de Lei no 13.620 e o Projeto de Lei no 959/96, em virtude da sua
apreciação em reunião extraordinária realizada ontem, a noite, bern coma a
Projeto de Lei n° 1.698/98, que, por ter recedo-ernendas na referida reunião,
foi devolvido a Comissão do Trabalho.

Discussão e Votacão de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado João Leite, em

que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que a Proposta de
Emenda a Constituicão no 44/97 seja apreciada logo após a Proposta de
Emenda a Constituição no 34/97. Em votaçao, a requerimento. Os Deputados
que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antonio JUlio - Pero verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrânico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 22 Deputados; não ha "quorum" para

votação. Par este motivo, a Presidência torna a votação sem efeito e, nos
termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno, vai determinar seja feita a
chamada para a recomposicao do "quorum". Corn a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 44 Deputados. Ha "quorum"

para votação da matéria constante na pauta.
Suspensão da Reuniâo

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reuniâo par 2 minutos
para que sejam finalizados as entendimentos para a votaçâo de alguns
projetos. Estâo suspensos as trabaihos.

Reabertura da Reuniâo
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Vern a Mesa requerirnento do Deputado João Leite, em que solicita a

retirada do seu requerimento pedindo a inversâo da pauta. A Presidência
defere a requerimento nos termos do inciso VII do art. 232 do Regimento
I nterno.

Vern -â Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando a
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inversâo da pauta da reunião, de modo que os projetos em fase de votacão
sejam apreciados primeiramente e na seguinte ordem: Projetos de Lei nos
34/95, 1.297/97 e 1.632/98. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que
O aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 	 -

Vern a Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que, corn
base em acordo firmado pela totalidade dos Lideres, solicita a inversâo da
pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei n o 1.733/98 seja apreciado
em Ultimo lugar, e o 1.543/97, em penUltimo lugar. Em votaçao,
requerimento. Os Qeputados que oaprovam .perrnarieçam como se
encontram.(-Pausa.) Aprovado. A Preskiencja verifica, de piano, que inexiste
"quorum" qualificado Para avotaçâo das propostas de emenda a Constituiçao,
mas o ha Para votação dos projetos constantes na pauta.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 34/95, do Deputado Ivair
Nogueira, que fixa os critérios populacionais Para criaçao, fusão e
desmembramento dos serviços notariais e de registro. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionaijdade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que
apresentou. A Comissão de Administraçao Pübiica perdeu prazo Para emitir
parecer. A Comissão de Defesa do Consumjdor opinou por sua aprovaçao na
forma do Substitutivo no 2, que apresentou. A Comissão de Fiscaiizaçao
Financeira opinou por sua aprovaçao na forma do Substitutivo no 2, da
Cornissâo de Defesa do Consumidor, corn a Emenda no 1, que apresentou, e
pela rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto a Comissão de Administraçao PUblica, que perdeu
prazo Para emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento
interno, a Presidêr,cja designa o Deputado Geraido Santanna Para emitir
parecer sobre as Emendas n°s 2 a 6 e sobre Os Substitutivos n o

s 3 e 4 e
indaga se S. Exa. se encontra em condicôes de emitir o seu parecer ou se
fará uso do prazo regimental. (- Pausa.)

O Deputado Geraido Santanna - Perfeitamente, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Geraldo Santanna.
O Deputado Geraido Santanna - (- Lê:)

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 2 A 6 E SOBRE OS SUBSTITUTIVOS
NOS 3 E 4 AO PROJETO DE LEI NO 34/95

- 0 parecer em epIgrafe foi publicado na ediçao de 4/6/98.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n o 5, salvo emenda. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Corn a aprovaçao do Substitutivo no 5, ficam prejudicados os
Substitutivos no

s I a 4. Em votaçâo, a Emenda n o 1, da Comissão de
Fiscalizacâo Financeira, que recebeu parecer pela rejeiçao. Os Deputados
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que a aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votacão, as Emendas n

os 2 a 6, que receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.)
Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 34/95 na
forma do Substitutivo no 5. A Comissão de Administração Póblica.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.297/97, do Deputado Anderson
Adauto, que autoriza o Poder Executivo a realizar as pericias solicitadas pelo
Poder Judiciário Para pessoas de parcos recursos financeiros, por meio da
Secretaria da SaUde e do DER-MG. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto ná forma do Substitutivö n o 1, que apresenta. A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais opina por sua aprOvacâo na
forma do Substitutivo n o i, apresentado pela Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovacão na forma do
Substitutivo no 2, que apresenta. Em votaçâo, o Substitutivo no 2. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Pericles Ferreira - Peço verificaçâo de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificaçâo de votação por melo do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados; ha 5 Deputados em

reunião de comissaes; nâo h "quorum" Para votaçâo. Por este motivo, a
Presidéncia torna a votação sem efeito.

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

fizesse a recomposição do "quorum", Para que pudéssemos continuar a
processo de votaçâo, porque verificamos a entrada de outros Deputados em
Plenário.

O Sr. Presidente - Em atençao a questão de ordem suscitada pelo
Deputado Gilmar Machado, a Presidência vai determinar seja feita a chamada
Para a recomposiçâo do "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, Para
proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 38 Deputados; corn a

presença de 5 Deputados em reuniâo de comissoes, temos urn total de 43
Deputados. Existe, portanto, "quorum" Para votaçâo. A Presidência vai
renovar a votaçâo do Substitutivo no 2 ao Projeto de Lei no i .297/97, do
Deputado Anderson Adauto. Em votacâo, o Substitutivo n o 2. Os Deputados
que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em
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votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto original. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.632/98, do Deputado Dinis
Pinheiro, que revoga dispositivo da Lei n o 12.734, de 31/12/97, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovação. Em
votacao,oprojeto..Osneputados que 0. aprovam permaneçam corno se
encontram (- Pausa ) Aprovado A Comissão de Fiscalizaçâo Financeira
- A Presidência verifica, de piano, que não existe "quorum" para votaçâo dos
demais projetos constantes na pauta, mas o ha para discussão dos demais
projetos.

Discussão, em 10 turno, da Proposta de Emerida a Constituiçao n o 54/98, do
Deputado Gilmar Machado, que acrescenta parágrafo ao art. 34 da
Constituiçao do Estado. A Comissâo Especial opina pela aprovaçao da
proposta na forma do Substitutivo n° 1-, que apresenta. Em discussão, a
proposta. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.123/97, do Deputado
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imOvel ao
Municipio de Miradouro. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela
aprovaçâo do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussâo, o
projeto. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussâo, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.459/97, do Deputado Paulo
Piau, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de iturama
a propriedade do imOvel que especifica. A Comissão de Fiscalizaçao
Financeira opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido em 10 turno.
Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.322/97, do Deputado Gilmar
Machado, que altera dispositivos da Lei n o 11.052, de 25/3/93, e dá outras
providências (o objetivo do projeto é estender a outras entidades estudantis a
autorizaçao legal para emitirem carteira de estudante.). A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educaçâo
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira
opina pela aprovaçâo do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. 'Não ha oradores inscritos. -

- Vém a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI NO 1.322/97

EMENDAN°1
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D&-se ao inciso VI do art. 21 a seguinte redaçâo: -
"Art. 20 -...........................................................
VI - associacão municipal de estudantes do ensino fundamental e médio:
a) quando no municIpio houver apenas uma entidade representativa, esta

será credenciada;
b) quando no municIpio houver mais de uma entidade representativa, será

credenciada aquela que for escoihida pelos estudantes em eleiçao direta
coordenada por uma comissão composta, paritariamente, por representantes
dasentidadesenvolvidas."..
--Sala.das Reuniães,-;-de iIide1998.
Arnaldo CanarinhO
Justificação: No municIpio em que houver várias entidades estudantis, e

impossivel atribuir a todas competência para expedir carteira de estudante.
Seria pulverizar essa competência, e a carteira passaria a nâo ter nenhum
valor. Nada mais democrático, entâo, que dar aos estudantes o direito de
escoiher, por eteiçâo, a entidade por elas consideradas a mais representativa.

EMENDA NO 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As entidades criadas após a publicacão deste lei somente poderâo

emitir carteiras decorridos dois anos de sua regular constituição.".
Sala das Reuniôes, 3 de junho de 1998.
Gilmar Machado
Justificaçâo: Esta emenda justifica-se pela necessidade de impedir que

sejam criadas entidades sem compromisso com os interesses estudantis,
movidas unicamente pelo propósito de comercializar carteiras de meia-
entrada, deturpando, assim, o fim que se pretende, qua] seja garantir a
independéncia financeira das entidades que verdadeiramente representam Os
estudantes.

EMENDAN°3
De-se ao inciso VI do art. 20 de que trata o art. 1 0 do Substitutivo no I a

seguinte redaçâo:
"Art. 20 -................................................................
VI - entidades gerais de representaçâo de estudantes secundaristas

municipais.".
Sala das Reuniães, 3 de junho de 1998.
Gilmar Machado
Justificacäo: Esta emenda, com a adoçâo de nome genérico, pretende

impedir que haja confusâo quarito aos nomes por que são tratadas as
entidades de representaçâo estudantil municipais.



rAl

C
0

E
0

0

0

250
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussâo. No decorrer da discussâo, a

Deputado Arnaldo Canarinho apresentou ao projeto a Ernenda n o 1, e o
Deputado Gilmar Machado, as Emendas n°s 2 e 3. Nos termos do § 2 0 do art.
195 da Resoluçao n o 5.065, a Presidéncia val devoiver o projeto e as
emendas a Comissão de Educaçâo para receberem parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.427/97, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a permutar imOvei que especifica. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscaiizaçao Financeira opina pela aprovaçao do projeto. Em discussão, o
projëto.. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projetóde Lei n o 1.581/97, do Deputado Antonio
JUlio, que estabelece normas para que as sociedades sejarn declaradas de
utilidade pUblica estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda n o 1, que
apresenta. A Comissâo de Administraçao PUblica opina por sua aprovação
corn a Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discusso, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.645/98, do Deputado Paulo
Piau, que altera a Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispoe sobre o IPVA e dá
outras providências. A Comissão de Justica conclul pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovaçâo.
Em discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 ° turno, do Projeto de Lei n o 1.650/98, do Governador do
Estédo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, mediante doação,
imOvel ao Municipio de Carmo do Rio Claro. A Comissão de Justica conciui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta. A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo.

Questâo deOrdem
o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Ao pedir vénia a V.Exa, a Mesa e aos.

meus companheiros, gostaria de parabenizá-lo pela condução competente
dos trabalhos. Agora, sim, este Deputado, que estava errado, pede o
encerramento, de piano, da reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuaçaodos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reuniâo ordinária de logo mais, as 14 horas, cam a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também de hoje, as 20
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horas, nos termos do edital de convocacão. Levanta-se a reunião.

ATA DA gia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de junho de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Geraldo Nascimento, José Miiitão, Ambrásio Pinto e Joâo Leite,
membros da supracitada Comissão. Está presente, tambérn, o Deputado Raul
Lima Neto. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Nascimento, declara aberta a reuniâo e solicita ao Deputado Joâo Leite que-
proceda a leitura da ata da reuniâo anterior, que, lida e aprovada, e subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidente inforrna que a reuniâo se
destina a ouvir os representantes do DETRAN-MG, do Batalhão de Trânsito,
da BHTrans, da Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL- e da Câmara Municipal
de -Belo Horizonte, os quals discutirão a prograrna de restriçao a circulaçâo de
veIculos automotores na Grande Belo Horizonte. Apos, a Presidente informa
que se encontra em poder da Mesa e a disposiçâo dos Deputados a
correspondência enviada pelo Sr. Amaro CustOdio da Silva, lider comunitário
do Conjunto Habitacional Paulo VI, de Bela Horizonte, em que solicita a
Comissão seja elaborado urn projeto de lei, para conter as abusos cometidos
pela COPASA-MG, que vêm contribuindo para a caos social do Estado.
Passa-se a discussâo e a votaçâo de proposicOes da Comissão. 0 Deputado
Joâo Leite apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos em reunião
da Comissão os representantes da Caixa EconOmica -Federal, da Associação
dos Mutuários, do Ministério PUblico Federal e do PROCON-BH, para
discorrerem sobre os probiemas enfrentados pelos mutuários do SFH. ApOs,
o Deputado José Militâo apresenta requerirnento, em que solicita seja ouvido
em reunião da Comissão o Presidente da Associacâo dos Servidores Civis do
Brasil-ASCB-, para discorrer sobre as novas medidas adotadas, relativas a
suspensão de benefIcios aos associados, bern como a forma de atuaçâo
dessa entidade. Submetidos a votaçâo, cada urn par sua vez, são Os

requerimentos aprovados. A seguir, a Presidente informa aos Deputados e
aos demais participantes que serão ouvidos nesta reunião as Srs. Betinho
Duarte, Vereador a Câmara Municipal de Belo Horizonte; AntOnio Carlos
Pereira, Presidente da BHTrans; Manoel Pereira Bernardes, Presidente
interino, representante do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente
da Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL-; Oliveira Santiago Maciel, Delegado
de Poilcia Classe Especial, representante do Sr. Jairo Lélis Filho, Diretor-
Geral do DETRAN-MG; e Major Reinaido Martins, Subcomandante,

rq
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representante do Ten.-CeL Gilson Ferreira Campos, Comandante do Batalhâo
de Trânsito. Ato continuo, a Presidente tece as consideraçães inicials sobre a
realizaçao da reunião e, em seguida, passa a palavra aos convidados, para
que facam a sua exposiçâo e respondam as perguntas formuladas pelos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. 0 Vereador Betinho
Duarte defende a implantaçao de rodIzio de velculos em Belo Horizonte; a
Presidente interino da CDL, Manoel Pereira Bernardes, considera a medida
impopular; a Presidente da BHlrans, Antonio Carlos Pereira, afirma que o
.rodiziqnão . e soluçao para o trânsito; o Subcomandante do Batalhão de
Trânsito,. Major ; inaldoMartjns considera que a medida mais adequada
para melhorar olluxo de velculos é a fiscalizaçao. 0 Presidente tece as
ültimas consideraçaes e agradece aos convidados pela participaçao e pelos
valiosos subsIdios prestados aos trabalhos da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prôxima reunião ordinána,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militâo - Antonio Andrade - Joo

Leite.
AlA DA 120a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCAUzAçA0 FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As nove horas do dia vinte e oito de malo de mil novecentos e noventa e

alto, reünem-se na Sala das ComissOes as Deputados Kemil Kumaira,
Sebastião Navarro Vieira, José Braga, José Militão, José Henrique e Miguel
Martini (substituindo as três ültimos aos Deputados Mauri Torres, AntOnio
Roberto e Sebastiâo Helvécio, par indicaçao das Lideranças do PSDB, do
PMDB e do Bloco Social Pragressista, respectivamente), membros da
Comissão supracitada. Havendo nt:imero regimental, a Presidente, Deputado
Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e salicita ao Deputado José Braga
que proceda a 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 ouvir, em audiência püblica, a Sr. Domingos Poubel,
Secretário de Controle Interno e Externo da Secretaria do Ministéria da
Fazenda, que ira proferir palestra sabre a experiéncia federal no que diz
respeito ao controle interno e externo na Uniâo, nos Estados e municIpios.
Foram convidados, também, para participar dos trabaihos desta reunião Os
Srs. Fued Dib, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, Auditor - Geral do Estado; Ltcia Helena
Ciccarini Nunes, Coordenadora da Unidade Estadual de Coordenaçao do
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Projeta de Modernizacâa e Reestruturaçao da SEF-MG; Luiz Carlos de Melo,
Delegada Federal de Contrale; Maria Celeste Cardoso Pires, Secretária -
Executiva do Comitê de Finanças e Cantrole da SEF-MG: Paulolinta Pereira,
Diretor da Superintendéncia Central da Contadoria Geral da SEF-MG; Osmar
Teixeira de Abreu, Diretor da Superintendência Central de Auditoria da SEE-
MG. Cam a palavra, o Presidente, Deputada Kemil Kumaira, autar do
requerimento que mativou o convite, tece suas cansideraçOes iniciais. A
seguir, a Sra. Lucia Helena Ciccarine Nunes, em name do Poder Executivo,
agradece o convitepara participar , desta audiência püblica e explica a
Progràma Nacional de IAodemizaçâoda Açâo Fiscal. Após, o Presidente
passa a palavra ao Dr. Domingôs Poubel, que faz detalhada explanaçâo
sabre o controle interna e externo no âmbito dos três Poderes. Finalizada a
palestra, abre-se amplo debate entre as Deputados, Os convidados e o
palestrante, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidente agradece ao palestrante pelos valiosos subsIdios
prestados aos trabaihos da Comissão; agradece, também, a presença dos
Deputados e dos convidados, convoca os mem bras da Corn issâo para a
próxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalho.

Sala das Comissães, 4 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - AntOnio Roberta - José Braga - Sebastião

Navarro Vieira - Durval Angelo.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.694/98

Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social
Relatório

0 Projeto de Lei n° 1.694/98, do Deputada Paula Pettersen, visa a declarar
de utilidade pUblica a Associacao Comunitária Esportiva Confianca do
Corrego do Bugre, corn sede no MunicIplo de Aimorés.

A matéria foi objeto de exame preliminar da Comissâo de Constituicaa e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, canstitucianalidade e legalidade.
Vern agora a projeta a esta Comissâo para deliberacao conclusiva, confarme
preceituam as disposiçOes regimentais.

Fundamentação
A referida Associaçâo presta relevante serviço assistencial a comuriidade

de Aimorés. Seu trabaiho está voltado para o combate a fome, a proteçâo da
familia e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência fIsica.

Pelas atividades de eminente caráter filantrOpico que realiza, julgamos a
Associação merecedora do titulo declaratório que Ihe está sendo outorgado.
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Pelo exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.694/98 na
forma apresentada.

Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.704/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do. Deputado Alencar da Silveira Jünior, ,o projeto de lei em

epigrafe visa a declarar de utilidade publica a Associaçao de Apoio
Cornunitár,o do Bairro Saudade, corn sede no Municiplo de ltabir,to.

Apos ser publicada, foi a proposiçao encaminhacia a Comissâo de
Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade elegalidade, apresentando-Ihe a Emenda n o 1.

Cabe agora a esta Comissao deliberar conclusivarnente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A Associacao em tela foi constitu Ida em 1989, corn o objetivo de promover

o desenvolvimento da cornunidade do Bairro Saudade.
Para o efetivo cumprimerito desse objetivo, a entidade incentiva a

populaçao a estudar seas problemas para, em seguida, juntas, elaborarem
projetos de melhoramento.

Em vista de a entidacie satisfazer Os anseios de seus assoclados no que
tangeasojuçao dos seus problemas mais importantes, nada mais pertinente
do que elevá-la a categoria daquelas reconhecidarnente de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.704/98

corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituicão e Justiça.
Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.71 6/98
Comissâo do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epigrafe

objetiva declarar de utilidade pUblica a entidade Obra Social Sitio da
Esperança, corn sede no Municiplo de Visconde do Rio Branco.

ApOs ter sido publicada, fol a proposiçao encarninhada a Comissão de
Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, Constitucjonaljdade e
legalidade.
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A referida entidade vem realizando, ha, aproximadamente, seis anos, urn

relevante trabalho de recuperacão de jovens e adultos alcoôlatras ou
drogados.

Para alcançar esse objetivo, desenvolve, além de terapias de suporte,
atividades nas areas industrial, agropecuária e comercial, visando a
reintegracão dessas pessoas na- sociedade. Ademais, procura amparar
pèssóas portadoras de AIDS, gestahtes e idososdesamparados.

Por realizar urn trabaiho de grande importância, e justo declarar de utilidade
pUblica a referida entidade.

Conclusâo
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.716/98

na forma original.
Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.717/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatôrio
De iniciativa do Deputado Kemil Kumaira, o projeto de lei objetiva declarar

de utilidade pOblica a Associaçao dos Moradores da Cabeceira de São Pedro
- ASMOC -, corn sede no MunicIpio de Teófilo Otôni.

Após ter sido publicada, fol a proposição encarninhada a Comissão de
Constituição e Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma proposta.

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

Fundamentacão
A entidade em apreço tern como principal objetivo prestar a comunidade

assisténcia médica e odontolôgica.
Para tanto, organiza campanhas de combate a doencas transrnissIveis e

infecto-contagiosas, que, atualmente, tern aumentado de forma assustadora.
Ademais, incentiva o aleitamento materno e presta servicos de apoio a
maternidade, a infãncia e a adolescência. Visando a combater a fome,
incentiva a comunidade a produzir alimentos básicos, a criar hortas
comunitárias e realiza projetos de recuperaçâo ambiental.

Dessa forma, entendemos ser justa a declaraçao de sua utilidade pUblica.
Conclusão



rAl
256

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.717/98
nos termos em que foi apresentado.

Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.719/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a declarar

;de.t4Hidade püblica a Tadeu:-. ASSJT -,com
FedenoMunicIpio.deUberàba..,

Exarninada preliminarmente a thatéria péla. Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionaljdade e legalidade e
Ihe apresentou a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivarnente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Assistência Social São Judas Tadeu é uma sociedade civil com

personalidade jurIdica. Tern por princIplo atuar em programas de prestaçao
de servicos de assisténcia a saude, combate a fome e a pobreza, habilitação
e reabilitaçao de pessoas portadoras de deficiência. A instituiçao oferece,
tambérn, cursos profissionalizantes as pessoas carentes do municIplo, os
quais são ministrados por voluntários, contribuindo, assim, para 0
aprimoramento da mão-de-obra e o aumento do orçamento familiar dos
menos favorecidos.

Tais iniciativas fazem a entidade merecedora do titulo declaratórjo de
utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razôes expostas, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.719/98 corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Corn issães, 9 de junho de 1998.
Bend Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.722/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em exame visa a

declarar de utilidade püblica a Creche Timothy Hugh Farrier, corn sede no
MunicIpio de Uberlândia.

A matéria foi encaminhada prelimiriarmente a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitaçao.
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Deve esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos regimentais.
Fundamentaçâo

A Creche Timothy Hugh Earner é uma entidade filantrópica, e seu objetivo é
amparar crianças carentes, de 3 meses a 7 anos, cujas mães necessitam
trabalhar fora.

A instituiçâo, sediada em Uberlândia, trabaiha, portanto, para levar
tranquilidade a diversos lares da comunidade, cuidando da alimentaçáo e da
educacão das criancas durante as horas de trabaiho materno. Merece, assim,
o tItulodeclaratôrio de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.722/98

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 9 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.724/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acão Social

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

por escopo declarar de utilidade pUblica a Igreja Pentecostal Novo Céu e
Nova Terra, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Cornissão de Constituiçâo e Justica apreciou preliminarmente a matéria,
cohforme dispöe o Regimento Interno, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento a tramitacão, compete agora a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, atendo-se aos lindes de sua
competência.

Fundamentação
A referida Igreja e uma sociedade civil que tern por finalidade pregar e

difundir o Evangelho do Salvador e Senhor Jesus Cristo; prestar assistência
social a comunidade, em especial as viUvas e aos ôrfãos.

Para tanto, pode criar e manter, dentro de suas possibilidades financeiras,
centros educacionais, orfanatos, asilos e outras instituiçöes congênereS.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.724/98

em turno Unico, na forma proposta.
Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.726/98
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RelatOrio
0 projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, propãe

seja declarada de utilidade pUblica a Associação Pro-Global do Alto Bonito
Defensora das Crianças Desamparadas, do Adolescente, das Muiheres
Solteiras e dos Veihos da Vila Nossa Senhora Aparecida de São Lucas, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituiçao e
Justiça,. que concluiu porsua juridicidade, cOnstitucjonajjdade e legaliciade,
cabe agora esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a materia
conforme preceitua o art 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Associação em tela e voltada para a proteção e a defesa dos interesses

das pessoas menos favorecidas.
Para levar avante esse trabaiho, desenvolve atividades de assistêncja

social, promove o congracamento dos associados, mantém intercâmbjo corn
outras entidades congêneres, pleitela melhorias para os bairros e as
comunidades, incentiva a cultura e o esporte, zela pela proteção do meio
ambiente.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
ptblica.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.726/98na forma proposta.
Sala das Corn issOes, 9 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.731/98
Cornissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
0 projeto de lei ern exame, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, objetiva

declarar de utilidade püblica a União dos Moradores do Bairro Palmeirense,
corn sede no MunicIpio de Ponte Nova.

Publicada, fol a matéria encaminhacia, para exame preliminar, a Comissão
de Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Cornissão deliberar conclusivarnente sobre a
proposição, em obediência ao que dispoe o Regimeruto Interno.

Fundamentaçao
A referida entidade tern por objetivo identificar e analisar os problemas dos
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moradores do Bairro Palmeirense, buscando melos para solucioná-los. Além
disso, executa e estimula iniciativas de caráter esportivo e cultural.

Tais atividades demonstram a importância da instituição, tornando-a
merecedora do titulo declaratório de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas razães aduzidas, sornos pela aprovacáo do Projeto de Lei n° 1.731/98

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 9 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARATURNO UNIC000 PROJETO DE LE! NO 1.735/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em tela tern

por escopo declarar de utilidade pCiblica a Associação Comunitária dos
Peqüenos Produtores e Moradores do Corrego da Lages e Adjacência -
ACOPPMCLA -, corn sede no MunicIpio de Itaipé.

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria,
coriforme dispOe o Regimento Interno, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento a tramitação, compete agora a este Orgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, atendo-se aos lindes de sua
cornpetência.

Fundarnentação
A ACOPPMCLA e sociedade civil sem fins lucrativos, corn sede no

Municipio de Itaipé, e constitul Orgão representativo da comunidade da Lages
e de grupos da vizinhança.

Destacam-se, entre seus objetivos, os seguintes: proteção a saüde das
mães, das crianças e dos velhos; cornbate a fome e a pobreza; integraçâo de
seus beneficiários no mercado de trabaiho; proteção do meio ambiente;
implantaçao de obras de infra-estrutura relativas a saQde, ao saneamento
básico, a habitação, a comunicaçâo, a eletrfficacão e ao estimulo a produção
e ao beneficiamento de produtos agropecuários e divulgação da cultura e do
esporte.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.735/98

em turno Unico, na forma apresentada.
Sala das Comissães, 9 de junho de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.740/98
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RelatOrio
De iniciativa do Deputado AIlton Vilela, o projeto de lei em epIgrafe tern por

objetivo declarar de utilidade pUblica a Comunidade Kolping São Vicente
Ferrer, corn sede no MunicIpio de São Vicente de Minas.

A matéria fol apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, CoflStitucionaljdade e legalidade na
forma apresentada.

Agora, compete a este órgâo cplegiado dejiberar conclusivamente, sobre o
projelo; atendo-se ao1irnjtes de suacompetencia

Fundarnentacao
A Comunidade Kolping São Vicente Ferrer é entidade civil de direito

privado, de natureza filantrópica e, consequenternente sem fins lucrativos.
De acordo corn o art. 2 0 do seu estatuto, constituern suas finalidades a

assisténcia social para prornogão integral das pessoas; a promoçao de açOes
corn vistas a formaçao religiosa; o desenvolvimento de atividades de lazer,
esporte e cultura e o inceritivo, o apoio eo desenvolvirnento de atividades de
cunho comunjtárjo.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.740/98

em turno ünico, como redigido originalmente.
Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Bend Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.742/98
Corn issão do Trabaiho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio
O Projeto de Lei n° 1.742/98, do Deputado Francisco Ramalho, visa a

declarar de utilidade pUblica a Associaçao de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Pirapora, corn sede nesse municipio.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhacia a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, Constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberagao conclusiva em turno
(inico, na forma regimental.

Fundamentacao
A entidade mencionada exerce atividades direcionadas para a reabilitaçao e

a educaçao do excepcional, tendo em vista o objetivo major - a sua
integraçao social, ünica maneira de se conseguir o seu completo bem-estar.

Para que ela possa prosseguir corn o seu trabaiho, reconhecemos a
convenjência de declarã-Ia de utilidade püblica.
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Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei no
1.742/98 em turno Unico, na forma proposta.

Sala das Corn issães, 9 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.715/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n o 1.715/98 institul a

politica de-regulaçãó dos servicos pUblicos concedidos ou permitidos, cria a
Agenda Estadual de Regulação de Serviços Püblicos - ARSEMG - e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/4/98, a proposicão foi distribulda
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.

Fundamentação
A proposição em exarne faz parte de urn conjunto de medidas que integram

o processo de reforma do Estado, cujo escopo é tornar a atuação estatal mais
radional e eficiente, principalmente no que concerne a prestaçâo de servicos
a população.

Ha décadas assumindo o duplo papel de prestador e regulador desses
serviços, o Estado, diante da crise financeira que o acomete e procurando
adaptar-se as tendéncias mundiais, necessita buscar junto ao setor privado
novos investimentos para fazer face ao atendimento das crescentes
dernandas sociais, por meio de efetiva parceria corn esse setor.

Dessa forma, o poder püblico, gradualmente, deixa a funçâo empresarial e
passa a desempenhar funçâo reguladora e fiscalizadora, ficando a iniciativa
privada cada vez mais responsável pela execuçäo dos servicos pUblicos,
mediante delegação, sob a forma de concessão, permissão ou outras
sirnjlares

A idéia não é nova, haja vista que o iristituto das concessôes está bern
arraigado no direito positivo brasileiro. A criacâo de uma agência reguladora e
fiScatizadora dos serviços póbticos, na forma proposta, constitui a verdadeira
tflovacao, vindo na esteira da nova concepção sobre o papel do Estado que
está sendo introduzida pelas reformas em andamento nas várias esferas de
governo.

Trata-se de rernodelaçâo institucional da burocracia estatal, visando a
possibilitar que o poder püblico exerça sobre os serviços prestados pela
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Para tanto, a agenda reguladora deve gozar de ampla autonomia decisOria,
de modo a conduzir a politica regulatOria dentro de rigidos padrôes técnicos,
objetivando, primordialmente, zelar pelá quaUdade dos serviços prestados e
promover a competiçao entre Os concessionários.

Feita essa pequena contextualizaçao do projeto, passamos ao exame de
seus aspectos jurIdicos.

No seu conteUdo essencial, a proposiçao não apresenta vIcios que
inviabilizen, a sua trarnitação nesta Casa. Fol atendido o princIpio da reserva
de iniciativa consagrado no art..66 III "e",. imineira, que exige a
iniciativa do Chefe do Executivo para os projetos de criaçao de autarquias
naquele Poder.

Ha, entretanto, no texto do projeto, algumas correçôes que devem ser
feitas.

Primeiramente, observa-se que a competência propriamente reguladora da
Agéncia não foi sufictentemente sistematizada e explicitada no art. 13, corno
foram as competênc,as de fiscalizaçaoe de resoluçao de conflitos. Assim,
propomos a arnpliaçao do rol das atribuiçaes da ARSEMG para detaihar a
sua competência normativa, que, ahás, é da essência das agendas
reguladoras, tal corno são conhecidas hoje.

o parágrafo Unico do art. 3 0, por conter lirnitação as opçöes do Chefe do
Executivo na conduçao das questôes relativas as concessOes e as
permissOes, contraria, a nosso ver, a disciplina constitucional da repartição de
competéncias entre os três Poderes. Corn efeito, de acordo corn o sistema
constitucional vigente, ha de ser respeitado o poder discricionário do
administrador püblico para decidir, levando em consideração as
especificidades de cada caso concreto, sobre a conveniêndia de a execução
dos serviços ficar a cargo da própria administraçao ou ser delegada a
iniciativa privada.

o art. 60 do projeto enumera as sançães administrativas a que se sujeitam
Os concessionárjos e os permissionários, entre elas incluindo a intervençao e
a rescisão do contrato. De acordo corn as leis federais pertinentes ao terna e
corn a doutrina, o instituto da intervençao não possui natureza ou finalidade
punitiva. Caracteriza-se, diversamerite, como procedimento de que a
administraçao pode se valer em situaçães excepcionais, para garantir a
continuidade e a regularidade do serviço. Já a rescisão é espécie de extinção
do contrato rnediante consenso ou decisão judicial e, portanto, não pode ser
aplicada como sanção, por ato administrativo unilateral.

o art. 10 contempla previsão genérica de remuneraçao da ARSEMG pelos
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concessiOflárioS e pelos permissionárioS por ela fiscalizados. Ocorre que a
exigência de que o particular realize pagamento a órgão ou entidade do poder
pbIico pelo exercIcio de atividade de poder de poilcia consubstancia tipica
imposição tributária, notadamente de taxa. Ainda que se Ihe dê outro nome, a
prestação pecuniária exigida nessas circunstâncias tern a natureza de taxa e
deve se submeter a disciplina constitucional e legal das taxas. Dessa forma,
reputarnos indispensável que a cobranca que se pretende fazer receba, no
projeto, o tratamento próprio a instituição de urna taxa.

0 art. 12 relacionaos serviços pOblicos estaduais delegáveis que poderão
ser objeto de regulacâo e fisd lizaçâopela ARSEMG. 0 inciso V, que se
refereo tratamento de esgoto sanitério, deve ser suprirnido, pois tal serviço,
tradicionalrnente, e de cornpetência municipal. Outrossim, reputamos também
equivocada a mençâo, nos incisos V, VI e IX, dos servicos de vistoria de
veiculos, de guarda de velculos apreendidos, bern corno de realizacão de
exarnes de sanidade fisica e mental para fins de habilitacão para direção de
veIculos. Tais atividades se revestem de carãter meramente instrumental e
secundário em relaçâo ao serviço de habilitacão para conducão de velculos,
desemperihado privativamente pela administracáo. Assirn, fica claro que as
mencionadas atividades nao constituem servico pibIico delegável, mas,
apenas, atividades meios que a administracâo pode terceirizar mediante
credenciamento ou contrato de prestacão de servico.

De outra parte, consideramos essencial incluir no texto do projeto previsao
para que o controle da adrninistracâo da Agência seja feito rnediante contrato
de gestão a ser celebrado entre a diretoria da autarquia e o Chefe do Poder
Executivo. 0 contrato de gestão é urn instrurnento moderno e inovador, que, a
par de garantir ampla autonomia gerencial para a entidade autárquica,
representa urn poderoso instrumento de controle por melo dos resultados.

Também notamos que falta ao projeto previsão da participaçâo direta dos
usuários na fiscalizaçâo dos serviços prestados. A medida se justifica não so
por suas repercussães favoráveis ao fortalecimento do exercicio da cidadania
no Estado, como também porque a Lei Federal n° 8.987, de 1995, que
contérn normas gerais sobre concessôes e perrnissôes, determina a
forrnaçao de cornissôes compostas paritariamente por representantes dos
usuários, do poder concedente e dos próprios concessionários, para
acompanhamento e fiscalizacão periodica dos serviços.

Finalmente, verificarnos que o projeto estabelece que a direçâo da
ARSEMG caberá a urn Conseiho Diretor composto de cinco Conseiheiros,
sem, entretanto, proceder a criaçâo dos cargos correspondentes, o que,
como se sabe, so pode ser feito med iante lei.
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Corn o intuito de corrigir o projeto nesses pontos e realizar outros
aprimoramentos propomos, ao final, o Substitutivo n° 1.

Conclusâo
Por todo o exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.715/98 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N O 1
Cria a Agência Estadual de Regulaçao de Serviços Püblicos de Minas

Gerais 7 ARSEMG-, dispãesobre seu funcionamento e estrutura .e dá outras
providêncjas.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Da Constituiçao
Art. 10 - Fica criada a Agência Estadual de Regulação de Serviços Püblicos

de Minas Gerais - ARSEMG -, entidade vinculada a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coorderiaçao Geral, de natureza autárquica, dotada de
autonomia administrativa e financeira, corn sede e foro na Capital e jurisdiçâo
em todo o territór,o do Estado.

Parágrafo ünico - A sigla ARSEMG, os termos autarquia e Agência
equivafem, nesta lei, a denominaçao legal Agenda Estadual de Regulaçâo de
Serviços Püblicos de Minas Gerais.

Capitulo II
Das Finalidades e das Atribuiçöes

Secao I
Das Finalidades

Art. 20 - A ARSEMG tern por finalidade regular e fiscalizar a uso ou a
exploraçào por terceiros, corn finalidade lucrativa, de bens pertencentes ac,
Estado, assim como a prestação, em regime de concessão ou permissão,
precedidos ou não da execuçao de obra püblica, dos seguintes serviços
püblicos:

- construção, pavimentacão, restauração, conservaçâo e ampliação de
rodovia e de obra rodoviária;

H - construço, recuperaçâo conservaçao e ampliação de terminal de meio
de transporte de pessoas e bens;

Ill - produçao, transporte e distribuição de gas canalizado;
IV - transporte coletivo rodoviário intermuriicipal; 	 -
V - inspeção de segurança nos veIculos licenciados ou registrados pelo

Departamento de Trànsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -;
VI - serviço cuja regulaçao, controle ou fiscalização tenha sido atribulda ao
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Estado, em virtude de convênio corn a União ou corn municIpio;
VII - outros servicos concedidos ou permitidos, de cornpetência do Estado.
Art. 30 - A regulacâo e a fiscalizacâo, pela ARSEMG, dos serviços pUblicos

concedidos ou permitidos tern os seguintes objetivos:
I - garantir o cumprimento das exigências de regularidade, continuidade,

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação dos
serviços;

II - estimular a competitividade e a realizacâo de investimentos, de modo a
garantir, em media e longo prazos. melhoria do atendimento as necessidades

III - garantir a rnodicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos,
mediante fixaçâo, acompanhamento, controle, revisão ou reajuste dos
sistemas tarifãrios;

IV - assegurar a observância das normas legais e contratuais, o
atendimento do interesse püblico e o respeito aos direitos dos usuários;

V - propiciar, mediante o estImulo a composição voluntária, a rápida solução
dos conflitos entre o poder concedente e as concessionários, permissionários,
cessionários e autorizados e destes entre si OU corn os usuãrios e
consumidores.

Art. 40 - No desenvolvimento de suas atividadeS, a Agenda observará Os

princIpios da Iegalidade, da moralidade, igualdade, irnpessoalidade,
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, publicidade e celeridade.

Secão II
Das Atribuiçôes

Art. 50 Compete a ARSEMG:
- cooperar corn os dernais órgâos e entidades da adrninistracão pUblica

direta e indireta na implementação da polItica estadual de prestaçâo de
servicos pUblicos por delegacão;

II - propor ao Governador do Estado, por interrnédio da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG -, a pIano geral
de rnetaS para a delegagâo de serviços püblicos estaduais;

III - expedir normas sobre a prestacão de serviços pUblicos estaduais por
delegacao;

IV - expedir norrnas sabre a utilizaçâo de bens püblicos, par terceiros, corn
finalidade Iucrativa;

V - disciplinar o cumprirnento das obrigaçães de universalizacâo e de
continuidade dos servicos püblicos atribuIdos aos concessionárioS e
permissionárioS

VI - fixar critérios, norrnas, diretrizes, recomendaçOes, procedimentos
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comerciais, econômico-finaricejros e técnicos para a realizaçao de Iicitaçao
destinada a outorga de concessäo ou permissâo;

VII - estabelecer, corn vistas a preservar a competitividade de mercado,
limites, restriçôes ou condiçôes, apIicveis a empresas, grupos ernpresariais
e acionistas, relativas a obtençao e transferêncja de concessôes, permissães,
cessôes e autorizaçaes, bern como autorizar a subconcessão;

VIII - instruir os concessionários, permissionários, cessionários, autorizados
e usuários ou consumidores sobre as suas obrigaçôes contratuals e
regulamentares;

- fiscal izar .a prestaçâo dos seMços bern como o uso ea exploraçao .de
bens pCiblicos por terceiros, corn finalidade lucrativa;

X - requisitar informação de qualquer pessoa, Orgão, autoridade ou entidade
püblica ou privada, guardando o sigilo legal quando for o caso, bern como
determinar diligências que se façarn necessárias ao exercIcio de suas
funçoes;

XI - controlar as tarifas dos serviços pUblicos concedidos ou permitidos,
procedendo a sua revisão ou reajuste quando necessário;

XII - estabelecer rnecanismo para garantir a publicidade das tarifas dos
serviços püblicos concedidos ou permitidos;

XIII- expedir resoluçao e instruçao visando a prevenir infracaes e conflitos
de interesses;

XIV - cornpor administrativamente conflitos de interesses decorrentes da
concessão ou perrnissão de serviços püblicos bern como da concessão,
permissão, cessâo ou autorização do uso ou exploraçao de bens pUblicos;

XV - reprirnir violação aos direitos dos usuários e orientá-Ios sobre seus
direitos e deveres;

XVI - apurar infraçôes e aplicar as penalidades prevIstas nesta lei, nos
contratos de concessão ou permissão e nos atos de cessão ou autorizaçao;

XVII - ordenar providência corn vistas a cessação de infraçao ou de
descumprimento de obrigaçâo estipulada ern contrato e fixar prazo para seu
cumprimento;

XVIII - recomendar ao Governador do Estado que proceda a intervençâo
em concessionária ou em permissionaria, a fim de garantir a continuidade e a
regularidade dos serviços;

XIX - recornendar ao Governador do Estado que proceda a encampação do
serviço concedido ou permitido, por motivo de interesse püblico;

XX - requisitar dos órgäos do Poder Executivo Estadual as medidas
necessárias ao cumprimento desta lei;

XXI - firmar contrato ou convênio corn órgão ou entidade pUblica nacional e
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submeter previarnente ao Governo do Estado, por intermédio da SEPLAN-
MG, os atos a serem celebrados corn organisrno estrangeiro;

XXII - firmar convênio corn órgão ou entidade da União ou de rnunicipio do
Estado, corn o objetivo de assumir a regulacao, o controle ou a fiscalizacao
da prestação de servicos püblicos constitucionalmente atribuldos a União ou
aomunicIpio;

XXIII - aprovar, previamente a sua publicação e assinatura, os editais de
Iicitação e os contratos de concessão ou permissão, zelando para que neles
conste referéncia expressa aos dispositivos legais aplicáveis e definicão das
obrigaçôes dos concessioiarios ou permissionarios perante Os usuarios ou
cc,risumidores, a cornunidade e opoder pUblico;

XXIV - contratar, observada a Iegislagão aplicável, serviços técnicos
especializados, neles incluIdas a perIcia e a auditoria, aprovando, em cada
càso, a remuneraçâo e as demais despesas;

X)(V - decidir sobre a celebraçâo, a alteraçâo e a prorrogação dos contratos
da Agência, bern como sobre a nomeaçâo, a exoneraçao e a demissâo de
servidores;

X)(VI - adquirir, alienar e administrar seus bens;
XXVII - elaborar e encaminhar a SEPLAN-MG proposta de orçamento.
Paragrafo ónico - A competência normativa a que se referem os incisos III e

IV será exercida nos termos de decreto, de modo a evitar a superposição de
atribuicôes no âmbito da administração püblica estadual.

CapItulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 60- A ARSEMG tern a seguirite estrutura orgânica:
I - Unidade Colegiada Superior:
Conselho Diretor;
II - Unidade de Direçâo Superior:
Diretoria-Geral;
III - Unidades Adrninistrativas:
a) Ouvidoria;
b) Diretoria Econôrnica;
c) Diretoria Técnica;
d) Diretoria Juridica;
e) Diretoria de Administraçâo e Finanças.
Parágrafo ünico - A competência das unidades administrativas será

estabelecida no regulamento da ARSEMG.
Art. 70 - Compete ao Conselho Diretor:
I - deliberar sobre as relaçães entre o poder concedente, os
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concessionários e permissonários e Os usuários e consumidores;

ii - decidir, em instância final, processo administrativo instaurado nos termos
,destalei;

lii - organizar as pianos e os programas de tçabalho anuals e plurianuals da
ARSEMG;

IV - aprovar a proposta orçamentária anual e aprovar o relatôrio anual das
atividades da Agenda;

V - determinar as unidades internas a adoção de providências
administrativas e judiciais necessarias a execuçâo de suas decisães
i.,VI - elaborar a regimentointerno do Conseiho;

Vii - elaborar o regulamento da ARSEMG e submete4o a aprovação do
Governador do Estado.

Art. 80 - A direçao da ARSEMG será exercida pelo Conseiho Diretor,
composto de 5 (cinco) cidadãos de ilibada reputaçao, corn pelo menos 15
(quinze) anos de experiência profissional comprovada em area relacionada
corn os objetivos da Agenda e notórios conhecirnentos em area técnica
pertinente.

§ 1 0 - Os membros do Conseiho Diretor serâo indicados pelo Governador
do Estado e por ele nomeados apôs aprovaçao da Assembléia Legisiativa.

§ 20 - 0 mandato dos Conseiheiros é de 5 (cinco) anos, não coincidentes,
admitida 1 (uma) reconduçâo e observado o disposto no art. 37.

§ 30 - Na hipótese de vacância, a novo Conseiheiro cumprirá a periodo
remanescente do mandato.

§ 41 - 0 regimento interno da ARSEMG disciplinará a substituição dos
Conseiheiros em seus impedimentos, bern como durante a vacância.

§ 50 - Urn dos Conseiheiros será o Presidente do Conseiho e Diretor-Geral
da ARSEMG.

§ 60 - 0 Presidente do Conselho e Diretor-Geral será escoihido pelo
Conseiho Diretor, observado sistema de rod Izio, na forma e nos prazos
definidos no regimento interno, para mandato não inferior a 2 (dois) anos.

§ 70 - No ato da posse e no fim de seus mandatos, os Conseiheiros
apresentarâo declaração de bens.

Art. 90 - Está impedido de exercer a funçao de Conselheiro da ARSEMG
aquele que:

- tenha vinculo de parentesco, por consangüinidacie ou afinidade, ate o 2°
grau, corn administrador, sóciogerente ou membro do Conseiho Fiscal de
empresa submetida a jurisdiçao da ARSEMG;

ii - seja acionista ou sócio de empresasubrnetjda a jurisdiçâo da ARSEMG
ou de empresa controladora daquela;

269
III - tenha ocupado, nos 12 (doze) meses anteriores a nomeacão, cargo de

administrador ou conseiheiro de empresa submetida a jurisdicão da
ARSEMG, ou corn ela mantenha vInculo empregatIcio, ainda que suspenso o
respectivo contrato de trabaiho;

IV - tenha exercido, nos 12 (doze) meses anteriores a nomeacão, cargo de
direção em entidade sindical ou associação de ciasse representativa de
empresa submetida a jurisdição da ARSEMG ou de empregados dela;

V - tenha exercido, nos 2 (dois) anos anteriores a nomeaçâo, mandato
eletivo-:em nIvei municipal, estadual ou federal.

Art. 10 -Acs Conseiheiros da ARSEMG é vedado:
I- exèrcer qualquer outra atividade profissionai, empresarial, sindical ou de

direção politico-partidária, salvo a de professor, em horário compativei;
II - adquirir açôes ou cotas de empresa submetida a jurisdição da ARSEMG;
III - manifestar, em pUbiico ou peios meios de comunicacão, opiniao sabre

matéria tratada em processo pendente de decisâo, ou emitir juIzo sobre
despacho, voto ou sentenca de órgão judicial.

Art. 11 - Os membros do Conseiho Diretor somente perderâo a mandato em
razão de:

- condenaçâo penal irrecorrivel, par crime doloso;
Ii - processo administrativo discipiinar;
Iii - inobservéncia do disposto no artigo anterior;
IV - desIdia, caracterizada pela faita a 3 (trés) reuniães ordinárias

consecutivas do Canseiho Diretor ou a 6 (seis) reuniães intercaladas, no
perlodo de I (urn) ano, ressalvados os afastamentos temporários justificados
e ratificados peio Conselho.

Art. 12 - Ate 1 (urn) ano apOs deixar a cargo, é vedado ao ex-Conselheiro:
- representar quaiquer pessoa ou interesse perante a Agéncia;

ii - prestar, direta au indiretamente, quaiquer tipa de servico a empresa
submetida a jurisdiçâo da ARSEMG ou a empresa controladora daqueia.

§ 1° - Durante o periodo de que trata o "caput", a ex-Conseiheiro que nâo
tiver sido exonerado nos termos do art. 11 poderá continuar prestando
serviços a ARSEMG ou a qualquer órgâo da administracâo direta do Estada,
mediante remuneração equivaiente a do cargo que exerceu.

§ 2° - 0 concessionário au permissionário que contratar serviço de ex-
Conselheiro no perIodo de impedimenta a que se refere este artiga ficara
Sujeito as penaiidades do art. 30.

Art: 13 - A competéncia do Presidente do Conselho, do Diretor-Gerai, dos
Conseiheiros e dos Diretores constará no regulamenta da ARSEMG,
aprovado por decreto no praza de 90 (noventa) dias contados da publicaçâo
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Art. 14 - Ao Diretor-Geral competem a representaçao externa da . ARSEMG
e as decisôes relativas a gestâo administrativa da autarquia. 	 -

Art. 15 - As deliberaçoes do Conselho Diretor serâo tomadas por maioria de
votos, presentes, no mInimo, 4 (quatro) membros, cabendo ao Presidente do
Conselho a direção das reuniães e, em caso de empate, o voto de qualidade.

Parágrafo Unico - As sessães deliberativas do Conseiho Diretor da
ARSEMG que se destinem a resolver divergencia entre concessionários,
perm! sipnarlos, cessionários e,, autorizados pu enfre estes ,;o poder
ccncedente ou usuario e consumidores serão publicas permitjda sua
graváçäo por meios eletrônicos eassegurado aos interessados o direito de
delas obter transcriçao.

CapItulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 16- Constituem patrimônjo da ARSEMG o acervo de bens móveis e
imOveis, as acôes, os direitos e outros valores que Ihe forem conferidos e os
que vier a adquirir. 	 -

Art. 17- Constituem receitas da ARSEMG:
I - os recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalizaçao institulda por

esta lei;
II - as dotaçaes consignadas no orcamento do Estado;
Ill - as doaçôes, legados, subvençoes e contribuiçôes de qualquer natureza;
IV - os recursos provenientes de Corivênio, acordo ou contrato que vier a

celebrar corn outro Orgão de direito pUblico ou entidade privada, nacional ou
estrangeira;

V - os recursos oriundos do recebimento de multa;
VI - o resultado das aplicaçaes financeiras de seus recursos;
VII - os recursos oriundos de outras fontes.

CapItulo V
Do Regime Financeiro

Art. 18- 0 exerciclo financeiro da ARSEMG coincidirá corn o ano civil.
Capitulo VI

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 19 - 0 regime juridico dos servidores da ARSEMG e o definido no

parágrafo ünico do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 dejulho de 1990.
Art. 20 - Ficam criados Os cargos de provirnento em comissão, corn os

fatores de ajustamento constantes no Anexo I desta lei, que passa a integrar,
sob o tItulo de Anexo XL, a Lei n o 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

§ 1 0 - Os ocupantes dos cargos de que trata este artigo perceberao, além
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do vencimento, verba anual a titulo de prô-labore, relativa ao Grupo 1,
constante no Anexo I a que se refere 0 Decreto no 36.796, de 19 de abril de
1995, em conformidade corn o disposto no Decreto n o 39.381, de 12 de
janeiro de 1998.

§ 20 - Aplicam-se aos cargos em cornissão a que se refere este artigo as
vedaçães e as Iimitaçöes constantes no art. 9 0 e nos incisos II e III do art. 10.

§ 30 - 0 Ouvidor terá mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma)
recondução, podendo ser exonerado apenas em caso de condenacâo penal
irrecorrIvel, por crime doloso ou infração administrativa devidamente apurada
em processo disciplinar.-

Art. 21 - Ficam criados 5 (cinco) cargos de Conseiheiro da ARSEMG, de
provimento em comissão, cuja remuneração mensal e a constante no Anexo
III desta lei.

Paragrafo ünico - A verba de representacão do Conseiheiro no exercIclo da
funçâo de Presidente do Conselho e Diretor-Geral da ARSEMG seré de
R$4.100,00 (quatro mil e cern reals).

Art. 22 - A ARSEMG passa a integrar o Grupo 1, constante no Anexo I, a
que se refere o art. 6 0 do Decreto no 36.796, de 19 de abril de 1995.

CapItulo VII
Dos Procedimentos Especials

Secâo I
Da Fiscalização pela Sociedade

Art. 23 - Nos termos do regulamento da ARSEMG, será constituida, para
cada contrato de concessão ou permissão, comissão de acompanharnento e
fiscalização periodica composta paritariamente por representantes do poder
concedente, dos concessionários ou permissionários e dos usuários ou
consumidores.

§ 1 0 - A ARSEMG oferecerá a comissão o suporte administrativo necessário
ao seu funcionamento.

§ 2° - Fica assegurado a comissão o acesso a locals, documentos e
informaçôes que se fizerern necessáriosà consecucâo de suas finalidades.

§ 30 - A comissão elaborará, anualmente, relatório circunstanciado sobre o
desempenho da empresa concessionária ou permissionária, no qual poderão
constar sugestôes para o aperIeicoamento e a expansão dos serviços.

§ 41 - 0 relatório referido no parégrafo anterior será encaminhado ao
Conseiho Diretor da Agência e a Assembléia Legislativa do Estado.

§ 50 - Não será devida, aos membros da comissâo, qualquer remuneraçâo
pelos trabalhos prestados.

Seçâo 11
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Da Soluçao dos Conflitos
Art. 24 - Nas hipóteses de reclamaçao de usuário ou consumidor e de

ocorrência de conflito de interesses entre permissionarios, concessionários,
cessionários e autorizados e entre éstes e o poder concedente ou
consumidores ou usuários, a ARSEMG convocará as partes, a fim de tentar a
composiçao voluntária por meio dos procedimentos de conciliaçâo ou
mediaçâo.

§ 1 0 - Havendo acordo, lavrar-se-á termo, para fins de acompanhamento de
sua execuçao peIaARSEMG.

§20 -Não sendo a solucãovoiuntarja -v.iável.ou recomendável, a juIzo do
Conselho.Diretor, as partes serão instadas a firmar termo de compromjsso
arbitral.

Art. 25 - Nâo obtida soluçao pelos meios referidos no artigo anterior, ou se
as circunstâncias o recomendarem, será instaurado processo administrativo
para soluçâo do conflito.

§ 10 - E assegurado amplo direito de defesa, inclusive corn presença de
testemunhas, em todas as etapas do processo administrativo.

§ 20 - Em qualquer fase do processo administrativo poderá ser firmado
acordo entre as partes.

§ 30 - As decisôes do Conselho Diretor serão publicadas em resumo no
órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 26 - Quando houver fundado receio de que uma parte, direta ou
indiretamente, possa causar a prestação do serviço ou ao usuário ou
consumidor lesão irreparâvel ou de difIcil reparaçâo, poderá o Conseiheiro
Relator, por iniciativa prOpria ou por provocaçao de servidor da ARSEMG ou
de parte legitimamente interessada, adotar, em qualquer fase do processo
administrativo, medida preventiva.

Parágrafo inico - Na medida preventiva, o Conseiheiro Relator ordenará,
quando materjalmente possIvel, a reversâo a situaçao anterior, fixando multa
diana para o caso de descumprimento da ordem.

Art. 27 - Cabe ;b ARSEMG fiscal izar o cumprimento de suas decisôes, tanto
nos casos de acordo ou arbitragem corno nos processos administrativos.

Parágrafo Unico - 0 descumpnimento do acordo ou da decisão resultante do
processo adrnjnjstrativo sujeita o concessionário, permissionario, cessionãnio
ou autorizado as penalidades previstas no art. 30.

Art. 28 - As decisOes da ARSEMG nâo são suscetiveis de revisâo no ãmbito
do Poder Executivo.

Art. 29 - 0 regimento interno do Conseiho Diretor e o regulamento da
ARSEMG disporão sobre os procedimentos a serem observados na solução
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dos conflitos, respeitado o disposto nos artigos anteriores.

Secão III
Das Sancaes Administrativas

Art. 30 - A infração ao disposto nesta lei e nas demais leis e normas
regulamentares aplicáveis, nos contratos de concessão ou permissão ou nos
atos de cessão ou autonizaçâo sujeita o infrator as seguintes sançöes, sem
prejuIzo das de natureza civil e penal cabIveis:

- adverténcia escrita;
Il - multa;
:111 - suspenso temporánia de participacao em Iicitação e impedimento de-

co. ntrata . r corn a administracão por -prazo determinado, que não poderá ser
superior a 2 (dois) anos;

IV - declaracão de inidoneidade para licitar ou contratar corn a
administração püblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou ate que seja prornovida a reabilitacao perante a ARSEMG, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a adrninistracâo pelos
prejuizos resultantes e após decornido o prazo da sancão aplicada corn base
no inciso anterior;

V - extinçâo da concessão, permissão, cessão ou autonização.
§ 1 0 - As sançôes previstas nos incisos I, II e Ill serão aplicadas pela

ARSEMG, em ato devidamente motivado.
§ 20 - Nos termos do regulamento, a sanção prevista no inciso IV será

aplicada, por recomendaçao da ARSEMG, por Secretário de Estado, em ato
devidamente motivado.

§ 30 - Sempre que o interesse püblico o exigir, por recomendacão da
ARSEMG, o Governador do Estado, em ato devidamente motivado, declarará
a extinçâo da concessão, permissão, cessão, autonização a que se refere
esta lei.

Art. 31 - Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de ampla
defesa em regular processo administrativo.

Art. 32 - A ARSEMG poderá, em ato motivado, recusar a instauração de
processo administrativo para apuraçâo de denUncia que entender infundada.

Art. 33 - Na aplicação de sançâo, serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração, os danos dela nesultantes para o serviço e para os
usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e
atenuantes, os antecedentes do infrator e a neincidência canactenizada por
repetiçao de falta de igual natuneza após o recebimento de notificaçâo
anterior.

Art. 34 - Em cada ano civil, as multas não excederão, cumulativamente, ao

I'
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limite de 30% (trinta por cento) do valor do faturamento bruto da
concessionária ou permissionária nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores a aplicação da penalidade.

§ 10 - Nos primeiros 12 (doze) meses de vigência da concessão ou da
permissão, o valor total das multas será o fixado no respectivo edital e
contrato.

§ 20 - Excedido o limite estabelecido no "caput" e apurada nova infraçâo,
serão aplicadas, sucessivamente, as sancôes previstas nos incisos III, IV e V
do art. 30.

-	 CapItulo VIII
Da Administraçao

Art. 35 - A adrninistraçao da ARSEMG será objeto de contrato de gestão
negociado e celebrado entre o Conseiho Diretor e o Poder Executivo no prazo
máximo de 90 (noventa) dias contados da nomeaçâo do Diretor-Geral,
devendo uma cOpia do instrurnento ser encarninhado para registro no Tribunal
de Contas do Estado, onde servirá de peça de referenda em auditoria
operacional. 	 - - 	 -

§ 1 0 - 0 contrato de gestao será o instrumento de controie da atuaçâo
administrativa da autarquia e de avaliaçao do seu desempenho.

§ 21 - 0 contrato de gestão conterá, sern prejuizo de outras especificaçaes,
Os seguintes elementos:

- objetivos e metas da Agência, corn seus pianos de acão anuais, prazos
de consecução e indicadores de desempenho;

II - demonstrativo da compatibilidade dos pianos de acâo anuais corn o
orçamento e corn o cronograma de desembolso;

Ill - responsabiiidade dos signatários em reiaçao ao aicance dos objetivos e
metas definidos, inclusive no provimento de melos necessários a consecução
dos resultados propostos;

IV - critérios, parãmetros, formulas e conseqüências, sempre que possIvel
quantificados, a serem considerados na avaliaçao do seu cumprimento;

V - penalidades aplicáveis a entidade e aos seus dirigentes, proporcionais
ao grau do descumprimento dos objetivos e metas contratados, bern como a
eventuais faitas cornetidas;

VI - condiçaes para sua revisão, renovação e rescisão;
VII. - vigência.

CapItulo IX
Disposiçaes Finais e Transitórias

Art. 36 - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
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"Art..... - Fica institulda a Taxa de Fiscalizaçâo, a ser paga anuaimente por
concessionários, permissionários, cessionários e autorizados cujas atividades
forem fiscalizadas peia ARSEMG.

Parágrafo Unico - A Taxa de Fiscalizaçao a que se refere o "caput" deste
artigo terá como base de cáicuio o valor da receita operacionai ou o valor da
concessão ou da permissão, ou o valor do bern pibIico, de acordo corn a
Tabela G, anexa a esta lei.".

Parágrafo ónico - Fica acrescida a Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de
1975, ,a Tabela G constante no Anexo Ii desta lei.
—Art' -37- - Na instataçâo doprimeiroConseiho Diretor da ARSEMG, I (urn)
Conseiheiro terá mandato de 5 (cinco) anos, 2 (dois) Conseiheiros terão
mandato de 3 (três) anos, e2 (dois) Conseiheiros terão mandato de 2 (dois)
anos, circunstância que constará nos atos de designaçâo.

Parágrafo Unico - Na recondução de qualquer Conseiheiro, será observada,
em relação a duraçâo do mandato, o disposto no § 2 0 do art. 80 desta lei.

Art. 38 - Ate a criaçâo dos cargos efetivos do seu quadro de pessoai, a
ARSEMG poderá requisitar servidor da administraçâo direta ou indireta do
Estado ou solicitar a cessão de servidor federal ou municipal, corn onus para
o Orgão de origem, desde que tenham sido admitidos, pelo rnenos, I (urn) ano
antes da requisiçâo ou da solicitação.

§ 1 0 - 0 servidor requisitado da administração do Estado que exercer
funçao de coordenaçâo técnica fará jus a gratiflcaçâo temporária por atividade
especIfica correspondente a 10% (dez por cento) da remuneraçao do Diretor-
Geral, a ser paga pela ARSEMG.

§ 2° - A ARSEMG reemboisará os órgãos ou as entidades de origern peia
remuneraçao dos servidores requisitados.

Art. 39 - Para o atendirnento das despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$572.861,70
(quinhentos e setenta e dois mil oltocentos e sessenta e urn reais e setenta
centavos), observado o disposto no art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
marco de 1964.

Art. 40 - Fica criada comissâo composta dos Secretários Adjuntos do
Pianejamento e Coordenaçâo Gerai, de Recursos Humanos e Administração
e da Fazerida, corn a incumbéncia de, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da vigéncia desta lei, providenciar os atos necessários a efetiva
instaiaçâo da ARSEMG.

Parágrafo Unico - A comissão terá urn Presidente, eieito entre seus
mernbros.

Art. 41 - No prazo máximo de I (urn) ano a contar da data de vigência desta
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lei, os credenciamentos e as permissOes de prazo indeterminado outorgado
pelo DETRAN-MG serão extintos e será realizada Iicitaçao para formalizaçao
de novos contratos, em conformidade corn a legislaçâo aplicável.

Art. 42 - Ficam revogados os incisos IV, Ve VI do art. 10 da Lei n° 12.219,
de 1 0 dejulhode 1996.

Art. 43 - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data de sua vigência, bern como procederá as alteraçöes
necessárias no Regulamento de Taxas do Estado a que se refere o Decreto
no 38.886, de 10 de juiho de 1997

Art. 44 - Esta lei entra em vigor em ;1°defevereirode 1999..
Art. 45 - Revogam-se as disposiçaes em contrário. -
Sala das Comissôes, 3 de junho de 1998.
Hely TarqUinio , Presidente e relator - Marcos Helênio - Antânio JUlio

Antonio Genaro - Sebastião Navarro Vieira.
Anexo I

(a que se refere o art. 43 da Lei n°, de de de 1998)
Agéncia Estadual de Regulaçao de Serviços PUblicos - ARSEMG

AnexoXL
Agência Estadual de Regulaçâo de Serviços PUblicos - ARSEMG

(a que se refere o artigo 2° da Lei n o 10.623, de 16 de janeiro del 992)
* - 0 quadro referente a este anexo foi publicado na ediçao do "Diário do
Leg islativo" de 10/06/98

ANEXO II
TABELA G

(Taxa de Fiscalizaçao a que se refere o art . ..... da Lei n° 6.763, de 26/12/75)
1. Fiscalizaçao 	 1% (urn por

de serviços 	 cento) sobre o
pUblicos	 valor da receita

concedidos ou operacional ou
permitidos 	 da concessâo

2. Fiscalizaçâo 	 3% (três por
do uso ou 	 cento) do valor

exploraçao de 	 patrimonial
bens pUblicos

corn fins
lucrativos

ANEXO Ill
(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 1998)

Agéncia Reguladora de Serviços PUblicos de Minas Gerais - ARSEMG
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* - 0 quadro referente a este anexo foi publicado na edição do "Diário do
Leg islativo" de 10/06/98.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 959/96
Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epIgrafe dispOe sobre

Os concursos de ingresso e de remoção nos servicos notarials e de registro,
previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18/11/94, e dá outras providências.

-Aprovado no 1 0 turno, foi o projeto remetido a Comissão de Administracão
Póbliäa, que opinou por sua aprovacão na forma do vencido no 10 turno, corn
a Emenda n° I.

Agora, retorna a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de
sua competência.

Fundamentacâo
O projeto de lei em tela tern corno objetivo disciplinar a realizaçâo de

concursos pUblicos para preenchimento de vagas nos servicos notariais e de
registro. Trata das disposiçães gerais, dos requisitos para a inscrição, do
edital de abertura do concurso, das provas de conhecimento, da prova de
tItulos, da classificacão dos candidatos, dos recursos, da outorga da
delegação, do concurso de remoção e das disposiçOes finais e transitOrias.

0 projeto de lei, ao detalhar essas regras, insere-se no campo da
administração pUblica. A matéria nele versada não implica repercussão
financeira para o Estado, não havendo, pois, ôbice a sua aprovacão. Para
cobrir as despesas corn a realizaçâo dos concursos, poderá ser cobrada taxa
dos candidatos.

Por outro lado, cumpre-nos ressaltar a importância do projeto. Atualmente,
ha muitas serventias vagas, e os servicos são executados em carâter
precário. A populacão, sem dUvida, será beneficiada corn serviços de melhor
qualidade. Os concursos possibilitam o acesso dernocrático dos profissionais
doDireito a realizaçâo desses serviços. A matéria está em consonância corn
a Carta Magna, que consagrou o concurso pUblico como forma de ingresso
na atividade, e constitui urn passo no processo de modernização dos
cartórios.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 959/96

no 21 turno, na forma do vencido no 10 turno, corn a Emenda n° 1,
apresentada pela Cornissão de Administracão PUblica.

Sala das ComissOes, 4 de junho de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - AntOnio Roberto -
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.493/97
Comissão do Trabaiho, da Previdênc,a e da Acao Social

Relatôrjo
0 Projeto de Lei n o 1.493/97, do Deputado Jorge Hannas, tern por objetivo

declarar de utilidade póblica a Cantina Santo Antonio - Creche de
Manhumirjm, corn sede no MunicIpio de Manhumjrim.

Aprovado o projeto no 10 turno, cabe a esta Comissão deliberar
corlclusivamentesQbre a matéria no2 0 tumo,, nos termos regirnentais.

ufldamèntacao 	 -
Ratificando o posicjonamento anterior desta Corn issão sobre a matéria,

entendemos ser pertinente declarar de utilidade püblica a referida entidade
tendo em vista seu trabalho assistencial em favor das pessoas carentes que a
ela recorrem.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.493/97 no 21.turno, na forma apresentada. 	 - - -
Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 34/95
Comissâo de Redaçao

0 Projeto de Lei no 34/95, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que fixa
critérios populacionais socioeconômicos e estatisticos para criacão, fusão e
desmembramento de serviços notariais e de registro, fol aprovado no 20
turno, corn as Emendas n°s I a 6 e 8 a 10 ao vencido no 10 turno.- Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Cor,forme se depreende da redaçao do "caput" e § 2 0 do art. 1 0 do vencido
no 19 turno, a criação das serventias previstas está condicionada ao
cumprimento dos requisitos relativos ao nUmero de habitantes e de atos
registrados na zona ou comarca, estabelecjdos no artigo. Assim sendo, esta
Comissão propOe a substituição, no inciso I do art. 10 do vencido, que agorapassa a figurar como § 1 0, do termo "haveré" pela Iocuçao "poderá haver",
que expressa corn major precisao a. possibilidade de concretizacao futura da
norma, desde que atendidas as exigências par ela fixadas.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 34/95
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Fixa critérios populacionais, socioeconôrnicos e estatIsticos para criaçâo,

fusâo e desmembramento de serviços notarials e de registro.
A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A exceção da Comarca de Bela Horizonte, de entrância especial, a

qual não se aplica o disposto neste artigo, poderâo ser criadas tantas
serventias quantas resultarem da redivisão de zona ou comarca, corn as
respectivas jurisdicaes, que tenha mais de 150.000 (cento e cinqüenta mu)
habitantes e na qual Os serviços notariais e as de registro tenham
ultrapassado, no- triênio, .a media. mensal de 400 (quatrocentos) atos
rémunerados nâo: se -incIuindo nesse nümero as cértidOes, os atos cujos
emolumentos sejam reduzidos ou dispensados par disposiçâo de lei federal,
as protocolos de documentos de dIvida que não resultem na lavratura de
protesto, o reconhecimento de firmas e as autenticaçães de cópias.

§ 1 0 - Observado o disposto no § 2 0 deste artigo e incluldas as serventias ja
existentes, poderá haver:

- na Comarca de Juiz de Fora:
a) 8 (oito) Tabelionatos de Notas;
b) 5 (cinco) OfIcios de Registro de lmOveis, cada urn corn a jurisdição a ele

delimitada;
c) 3 (três) Tabelionatos de Protesto de TItulos;
d) I (urn) OfIcio de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas

JurIdicas;
e) 1 (urn) Oficlo de Registro Civil das Pessoas Naturals e de InterdicOes e

Tutelas em cada distrito ou subdistrito;
II - nas Cornarcas de Contagem, Uberaba e Uberlândia:
a) 6 (seus) Tabelionatos de Notas;
b) 4 (quatro) Oficios de Registro de Imóveis, cada urn corn a jurisdiçâo a ele

delimitada;
C) 2 (dois) Tabelionatos de Protesto de TItulos;
d) 1 (urn) OfIcio de Registro de TItulos e Documentos e Civil das Pessoas

JurIdicas;
e) I (urn) OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturals e de Interdiçôes e

Tutelas em cada distrito ou subdistrito;
III - nas Comarcas de Araguari, Barbacena, Betim, Cataguases, DivinOpolis,

Governador Valadares, Ipatinga, Ituiutaba, Montes Claros, Passos, Patos de
Minas, Pocos de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otôni e
Varginha:

a) 4 (quatro) Tabelionatos de Notas;
b) 3 (três) Oficios de Registro de Imóveis, cada urn corn a jurisdicâo a ele
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delimitada;

c) 2 (dois) Tabelionatos de Protesto de TItulos;
d) 1 (urn) OfIclo de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas

JurIdicas;
e) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturals e de lnterdiçaes e

Tutelas ern cada distrito ou subdistrito;
IV - nas Comarcas de Alfenas, Caratinga, Conseiheiro Lafaiete, Coronet

Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Extrema, Formiga, Itabira, ltajubá, Itatna,
João Mon evade, Lavras, Manhuacu, Muriaé, Nova Lima, OuroPreto, Parade
Minas Patrocin,o Piumhi a. Pirapora Pitangui Ponte :Nova,-Ribeirão das
Neves, Santa Luzia, Santa Rita do Sapucal, Santos Dumont, São Francisco,
São João del-Rei, São Lourenço, São Sebastião do Paralso, Timôteo, Três
Coraçoes, Ubá, Unal, Viçosa e Visconde do Rio Branco:

a) 3 (três) Tabelionatos de Notas;
b) 2 (dois) OfIcios de Registro de lmOveis, cada urn corn a jurisdição a ele

delimitada;
c) 2 (dois) Tabelionatos de Protesto de TItulos;
d) 1 (urn) Oficio de Registro de TItulos e Documentos e Civil das Pessoas

Juridicas;
e) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturals e de Interdiçaes e

Tutelas ern cada distrito ou subdistrito;
V - nas demais comarcas:
a) 2 (dois) Tabelionatos de Notas;
b) I (urn) OfIclo de Registro de lmóveis, cada urn corn jurisdiçao a ele

delimitada;
c) 1 (urn) Tabelionato de Protestos de Titulos;
d) I (urn) Oficlo de Registro de TItulos e Documentos e Civil das Pessoas

Juridicas;
e) 1 (urn) OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de lnterdiçoes e

Tutelas em cada distrito ou subdistrito.
§ 29- Para os fins do disposto neste artigo, o juizo competente, na forma

estabetecida pelo art. 38 da Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994,
poderá sugerir ao Tribunal de Justiça a elaboração de pianos de adequação e
aprimoramento da prestação de serviços notariais e de registro, corn base em
informaçães fornecidas pela Fundação instituto Brasileiro de Geografia e
EstatIstjca - IBGE - sobre os critérios populacionais e socioeconômicos de
cada comarca relativos ao triênio imediatamente anterior a data da publicação
desta lei.

§ 3° - Em se tratando de serventia que tenha area ou zona de abrangencia
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jáfixada por resolucão do Tribunal de Justiça, salvo no caso de criação de
comarca ou de unidade administrativa, não se criarã nem se desmembrará
OfIcio, sern que os servicos preexistentes mantenharn em sua area ou zona o
nUmero mInimo, estabelecido neste artigo, de habitantes e de atos
efetivamente registrados.

Art. 20 - Na Comarca de Belo Horizonte, incluldas as serventias já
existentes, haverá:

- 14 (quatorze) Tabelionatos de Notas;
1.17 12 (doze) Oficios de Registros de IrnOveis, cada :m corn a jurisdição.a ele

delimitada; 	 .
Ill - 6 (seis) Tabelionatos de Protesto de TItulos;
IV - 3 (trés) OfIcios de Registro de Titulos e Documentos e Civil das

Pessoas Juridicas, al inclulda a Serventia de Registro Civil das Pessoas
JurIdicas existente na data de promulgação desta lei;

V - 2 (dois) OfEcios de Registro Civil das Pessoas Naturais e de lnterdiçôes
e Tutelas em cada distrito ou subdistrito.

Art. 30 - Poderá haver desmembramento de serviços notariais e de registro,
observado o disposto nesta lei, quando o mesmo titular reunir, sob sua
responsabilidade, mais de uma serventia.

Art. 41' - Qualquer que seja o motivo do desmembramento, nas comarcas
onde o sistema de zoneamento para efeito de registros já se acha implantado,
fica assegurado ao titular da serventia atingida o direito de permanência na
respectiva area territorial de abrangencia remanescente, e, nas comarcas
onde ainda não tiver sido implantado o zonearnento, ao titular da serventia já
existente fica assegurado o direito de escotha da zona.

Art. 50 - Nos distritos dos municipios que compOem a comarca, havera,
acumulado ao Oflcio de Registro Civil das Pessoas Naturais, urn Tabelionato
de Notas, salvo no distrito ou no subdistrito de cidade sede de comarca em
que o OfIcio de Registro Civil das Pessoas Naturais e isolado.

Art. 60 - As autenticaçães de documentos em processos judiciais no foro da
Capital poderão ser realizadas pelo próprio foro judicial, que repassará a
renda delas obtida ao Poder Judiciário, que mantera setor especIfico para
esse fim.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 80 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissães, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Geraldo Santana, relator - Carlos Pimenta.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 959/96
Comissão de Redacão
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0 Projeto de Lei n o 959/96, do Tribunal de Justiça do Estado, que dispoe
sobre os concursos de ingresso e de rernoção nos serviços notarials e de
registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18/11/94, e dá outras
providências, fol aprovado no 2 1 turno, corn a Ernenda n o i ao vencido no 10
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Esta Corn issão propôe a supressão, na redaçao final do projeto, do art. 90,
que, a-rigor, já.estaria suprimido no vencido, por força da aprovação da
Emenda no 23, em 10 turno; :Esclarecemos que a supressão se justifica pelo
fato de o dispositivo apresentar conteüdo idêntico ao do art. 26. Propomos,
também, a supressão do art. 19, cujo conteüdo está contemplado no § 3 0 do
art. 17, bern como do parágrafo ünico do art. 15, uma vez que o inciso I do
art. 1.3 ja dispôe sobre a mesma matéria. Esciarecemos ainda que, no intuito
de tornar mais clara a redaçao do § 40 do art. 50, sugerimos a substituição da
expressão "salvo se provida" por "ressalvados Os provirnentos feitos".

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposigão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 959/96
Dispãe sobre os concursos de ingresso e de remoçâo nos serviços notariais

• de registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994,
• dá outras providéncias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Disposiçoes Gerais
Art. 1 0 - Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são

profissionais do Direito, dotados de fé püblica, a quem é delegado o exercIcio
da atividade notarial ou de registro pelo Governador do Estado.

Art. 20 - As delegaçaes para o exerciclo das atividades notarials e de
registro, previstas na Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994, são
criadas por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituiçao do Estado.

§ 1 0 - E vedada a acumulaçao de delegaçoes, salvo nos municipios ou nos
distritos que não comportern a instalaçao de serviços autônomos em razão do
volume de serviços ou de receita. 	 -

§ 20 -..Salvo no municIpio sede de comarca, o serviço notarial e acumulado
ao serviço de registro civil das pessoas naturals.

Art. 30 - A delegaçao para o exercIcio das atividades notarial e de registro
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depende de habilitação em concurso püblico de provas e tItulos, realizado
pelo Tribunal de Justica, segundo o disposto nesta lei e em resolução da
Corte Superior.

Art. 40 - As vagas serão preenchidas alternadamente, sendo 2/3 (dois
terços) por concurso püblico de ingresso e 1/3 (urn terco) por concurso de
remocão, de provas e titulos, observando-se, para a alternatividade, a data de
vacância das titularidades, ou, quando vagas na mesma data, a da criaçâo do
serviço.

Parágrafo ünico - Para --as vagas já existentes, será observado o critério
cronolôgico de vacância, sendo as 2 (duas) primeirasprovidas par concurso
ptThlico de ingresso, e a terceira, por concurso de remoçâo e, assim,
sucessivamente.

Art. 51 - Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, o Diretor do
Foro designará o substituto mais antigo, que estiver em exercIcio legal, para
responder pelo expediente e, na falta deste, outro servidor, ate o provimento
da vaga por concurso.

§ 1 1 - Caso não haja substituto, caberá ao Governador do Estado designar
aquele que responderá pelo expediente.

§ 20 - Em caso de criacão de serviço de tabelionato ou de registro, o
Governador do Estado designará pessoa que preencha os requisitos
estabelecidos no art. 80 desta lei para responder peto expediente ate o
provimento da vaga por concurso.

§ 30 - Em caso de vacância ou da criação de serviço de tabelionato ou de
registro, o 20-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça ordenará imediatamente
a abertura de concurso pUblico para seu preenchimento.

§ 40 - Nenhuma serventia notarial ou de registro perrnanecerá vaga por
mais de 6 (seis) meses, sem abertura de concurso de ingresso ou de
remoção, ressalvados os provimentos feitos a qualquer titulo, ate a data da
Lei Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Art. 60 - Os concursos serão realizados corn a participacão, na Comissão
Examinadora, em todas as fases, de:

I - I (urn) representante da Ordem dos Advogados do Brash - OAB-MG -,
indicado pela Seção de Minas Gerais;

II - I (urn) representante do Ministério PUblico, indicado pelo Procurador-
Geral de Justica do Estado de Minas Gerais;

Ill - 1 (urn) notário e 1 (urn) registrador, indicados pela Associacão dos
Notários e Registradores de Minas Gerais - ANOREG-MG.

Art. 70 - 0 concurso será presidido pelo Diretor do Foro e realizado na sede
da comarca em que existir a vaga, podendo ser transferido para comarca
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vizinha ou para a comarca da Capital, a critério do 2 0-Vice--Presidente do
Tribunal de Justica, quando for impossIvel ou difIcil constituir a Comissão
Examinadora ou quando as circunstáncias assim o recomendarem.

Capitulo II.
Do Concurso de Ingresso

Seçâo I
Dos Requisitos da lnscrição

Art. 80 - Para inscrever-se no concurso püblico de ingresso nos serviços
notariais.e de registro, o candidato deverá preencher Os seguintes requisitos:
cH- ser:brasileiro nato ounaturalizado;

II - estar:emexercicio dos direitos civis e politicos;
III - estar em dia corn as obrigaçoes eleitorais;
IV - estar quite corn as obrigaçOes militares, se do sexo masculino;
V - ter, no minimo, 21 (vinte e urn) anos de idade completos, na data do

encerramento das inscriçães;
VI - ser bacharel em Direito por faculdade oficial ou reconhecida, corn

diploma registrado na forma da lei;
VII - comprovar conduta condigna corn o exercIcio da delegaçäo, por meio

da apresentaçao de foiha corrida judicial, fornecida por certidão dos
Distribuidores Crirninais da Justica Estadual e da Justiça Federal, nos locais
em que o candidato tenha residido nos ültimos 10 (dez) anos;

VIII - comprovar capacidade fIsica e mental para o exerciclo da função, por
meio de Iaudo firmado por junta médica oficial.

§ 1° - .0 concurso será aberto corn a publicaçao do edital, nele constando os
critérios de desempate.

§ 20 - Do concurso püblico poderá participar candidato nao bacharel em
Direito que tenha completado, ate a data da primeira publicaçao do edital do
concurso de provas e tItulos, 10 (dez) anos de exercIcio em serviço notarial
ou de registro corno titular, substituto ou escrevente juramentado, legalmente
nomeado.

§ 30 - Não se fará inscricâo, no mesmo concurso, de urn candidato para
mais de uma vaga nem se deferirá inscriçâo àquele que, tendo obtido
aprovaçâo, haja renunciado antes da expediçao do ato de delegaçao.

§ 40 A vaIidade de urn concurso expira corn a expedição do ato de
delegaçao ao candidato classificado, e, em caso de sua renUncia ou
desistência antes da posse, será imediatarnente aberto outro concurso, ao
qual não poderá inscrever-se aquele que haja desistido ou renunciado.

§ 50 A ausêricia do candidato a qualquer das provas de conhecimento será
considerada desistência.
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Art. 90 - 0 prazo para inscrição será de, no minimo, 30 (trinta) dias contados
da primeira publicacão do edital de abertura do concurso.

Seçâo II
Do Edital de Abertura do Concurso

Art. 10 - 0 edital de abertura do concurso será expedido pelo 2 0- Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça e publicado pelo menos 3 (três) vezes,
sendo I (uma) na Integra, no "Diário do Judiciário", e 2 (duas), por extrato, em
jornal da comarca ou da Capital, de circulacão diana.

§ 1 0 - No edital, deverão constar:
as serventias vagas a serem preenáhidas;

II -as matérias sobreas quais versarão as provas de conhecirnento;
Ill - Os critérios de desempate;
IV - os titulos que o candidato poderá apresentar e sua valoração;
V - Os requisitos para a inscrição.
§ 20 - Cópia do inteiro teor do edital será afixada no quadro de avisos do

forum das comarcas ern que haja vaga a ser preenchida pelo concurso.
Art. 11 - Findo o prazo de inscriçães, o 2 0-Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça nomeará a Comissão Examinadora e designará a cornarca onde será
realizado o concurso, fazendo publicar a relação dos candidatos inscritos e a
daqueles cujas inscriçães forem indeferidas.

Art. 12 - A Cornissão Examinadora será presidida pelo DesembargadOr
Presidente da Comissão de Concurso, quando realizado na Capital, ou pelo
Juiz Diretor do Foro, quando realizado em comarca do interior.

Paragrafo Unico - Havendo grande nUmero de candidatos inscnitos ou de
vagas a serem preenchidas por concurso, poderá o Tribunal de Justiça
celebrar convênio corn entidade oficial ou particular, de reconhecida
idoneidade, para elaboracâo, aplicacâo e correcâo das provas de
conhecimento.

Art. 13 - Compete ;b Cornissão Examinadora:
- deliberar sobre o local, o dia e a hora de realizacäo do concurSo,

divulgando-os corn antecedência minima de 15 (quinze) dias, por meio de
publicacão no "Diário do Judiciário", a ser afixada no quadro de avisos do
fOrurn da comarca onde se realize o concurso e daquelas onde haja vaga a
ser preenchida;

II - aplicar e fazer a correção das provas de conhecimento, atribuindo-lhes
pontos dentro da variacão estabelecida no § 30 do art. 16 desta lei;

Ill - analisar os titulos apresentados pelos canididatos, atribuindo-IheS
pontos dentro da variaçâo estabelecida no § 30 do art. 17 desta lei;

IV - orgariizar a lista dos aprovados, fazendo o desempate enitre os
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candidatos que tenham obtido igual classificaçao, e publicá-la no "Diârio do
Judiciário" e no quadro de avisos doiórum das comarcas a que se refere o
inciso I deste artigo;

V - realizar, durante o processo seletivo e em caráter reservado, sindicância
sobre os aspectos social e profissional da vida pregressa dos candidatos,
cujo resultado terá caráter eliminatôrio;

VI - encaminhar, findo o procedimento seletivo, o processo do concurso ao
Conseiho da Magistratura do Tribunal de Justiça, para homologaçao;

Y! l 7 cumprir, outras atrtbuiçöes que Ihe -caibarn por forca desta .lei ou do
edital do concurso. 	 -

Seçäo III
Das Provas de Conhecimento

Art. 14 - As provas do concurso serão elaboradas pela comissão nomeada
pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 15- As provas serão escritas,. e sua realizaçâo atenderá ao disposto no
inciso I do art. 13 desta lei.

Art. 16 - A afericao do conhecimento dar-se-á por meio da aplicacâo de
provas de caráter eliminatôrio, cujas matérias, especificadas no edital,
deverão abordar os seguintes temas:

- conhecimentos gerais sobre direito notarial e de registro;
II - conhecimentos técnicos especIficos sobre as funcôes notarial e de

registro;
III - conhecimentos gerais de Direito. 	 V

§ 10 - 0 domInio da Lingua Portuguesa será avaliado em prova especIfica,
ou como critério de correçâo das provas escritas.

§ 21 - As provas de conhecimento serão teoricas e práticas, conforme for
especfficado no edital do concurso.

§ 30 - Os pontos a serem atribuidos as provas variarão de 0 (zero) a 100
(cern), sendo eliminado o candidato que não obtiver, em cada prova, 0

minimo de 50 (cinquenta) pontos. 	 -
V Seção IV 	 V

Da Prova de TItulos 	 V

Art. 17 - 0 candidato não eliminado nas provas de conhecirnento podera
apresentar titulos, considerando-se como tais os seguintes:

- tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente
em servico notarial ou de registro;

II - trabaihos jurIdicos publicados, de autoria ünica, e apresentacâo de
temas em congressos relacionados corn os servicos notariais e registrais;

Ill - conclusão de mestrado ou doutorado em matéria juridica;
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IV - exercicio da advocacia;
V - aprovacão em concurso püblico para cargbs de carreira juridica.
§ 1 0 - Aos titulos relacionados nos incisos I, II, Ill, IV e V será atribuIda,

respectivamente, pontuação total maxima de 8% (oito por cento), 2% (dois
por cento), 2% (dois por cento), 4% (quatro por cento) e 4% (quatro por
cento) do total de pontos distribuidos no concurso.

§ 20 - A apresentacâo dos titulos far-se-6 mediante requerimento, contendo
sua especificacão detalhada, dirigido ao Presidente da Comissão
Examinadora. 	 V

§ 30 - : provà 'de tItulos será feita em reunião póblica da Comissão
Examinadora,-facultadó seu acompanhamento pelos candidatos aprovados
nas provas de conhecimento, atribuindo-se ao conjunto de titulos, nos termos
do edital, pontuaçao maxima de 20% (vinte por cento) do total dos pontos
distribuldos no concurso.

Art. 18- Nâo constituem titulo para fins do disposto no art. 17 desta lei:
- trabaiho cuja autoria não esteja comprovada;

II - atestado de capacidade técnica;
Ill - trabaiho forense de rotina.

Secâo V
Da Classificaçâo dos Candidatos

Art. 19 - A classificacao final dos candidatos será feita por serventia e
definida pelo total geral de pontos obtidos nas provas de conhecimento e de
titulos.

Parágrafo Unico - Em caso de empate, a preferência na classfficação será
dada, na seguinte ordem, ao candidato:

- mais antigo na titularidade de servico notarial ou de registro;
II - mais antigo no serviço póblico;
Ill - mais idoso.
Art. 20 - 0 Presidente da Comissão Examinadora fará publicar no "Diário do

Judiciário' o resultado final do concurso e determinará a afixaçâo, no quadro
de avjsos do forum da comarca, da classificacão dos candidatos a delegação
das serventias a serem preenchidas por concurso.

Parágrafo ünico - Se o concurso for realizado em outra comarca, a
Classificaçao dos candidatos será afixada no quadro de avisos do forum' da
cornarca onde haja vaga a ser preenchida.

Seção VI
Dos Recursos

Art. 21 - As decisães relativas a recusa de admissâo de candidato, a
Cancelarnento de inscriçao, a declaracâo de inaptidão fisica e mental, a
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eliminaçao fundada na sindicância a que se refere o inciso V do art. 13 desta
lei e a classificaçao final dos aprovados serão passIveis de recurso ao
Conseiho da Magistratura, no prazo de. 5 (cinco) dias contados de sua
publicação.

Secãc VII
Da Outorga da Delegação

Art. 22 - Não havendo interposiçâo de recurso, ou julgados Os interpostos, a
Comissâo Examinadora encaminhará o processo do concurso ao Conseiho
da Magistratura .par.a., homologaçao e subsequente cornunicaçâo ao
Governador do Estado, -que putorgara a delegaçao respectiva, corn
observância da ordem de classificaçao1os candidatos no concurso.

Art. 23 - Outorgada a delegaçao, o serventuário tomará posse perante o
Secretário de Estado da Justica, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação do ato, e entrará em exercicio perante o Diretor do Foro, no prazo
de 15 (quinze) dias contados da data da posse.

§ 1 11 - No ate da posse, o serventuário apresentará declaraçao de bens e
prestará a compromisso de desempenhar corn retidão as funçoes nas quais
fol investido, curnprindo a Constituição e as leis.

§ 21 - Para entrar em exercicie, deverá o serventuário apresentar
documentação corn probatória da posse.

§ 311 - Havendo motivo justo, os prazos previstos no "caput" deste artigo
poderão ser prorrogados por 15 (quinze) das, a critério da autoridade
competente para o ato.

§ 40 No caso de remoçâe, o exercIcio deverá ser assumdo no prazo de 15
(quinze) dias contados da publicaçao do ate.

§ 50 - Não ocorrendo a posse ou a exercicio dentro dos prazos marcados, a
delegaçao será tornada sem efeito, independentemente da expediçâo de
qualquer ato, devendo ser realizado nave cencurso.

CapItulo Ill
Do Concurso de Remoçao

Art. 24 - Ac concurso de remoçao somente serão admitidos es titulares de
serviços notariais e de registro que, por nomeaçâo cu designaçao, exerçam a
atividade per mais de 2 (dois) anos, no Estado.

Art. 25 - No ato de inscrição ao concurso, o candidato a remeção deverá
corn provar:

- exercIcio da delegaçâo em servico notarial e de registro por mais de 2
(dois) anos, cornpletados ate a data da prirneira publicação do edital de
abertura do concurso;

11 - regularidade dos services em sua serventia nos ültimos 2 (dois) anos,
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bern como a regularidade de sua situacâo corn relação a obrigacôes
trabalhistas, fiscais, previdenciárias e a entidades de classe, corn
apresentaçäo das certidães negativas;

Ill - não ter sido punido adrninistrativamente nem condenado per crime
contra o patrimônio, contra a administração püblica e contra a economia
popular, ou por sonegaçâo fiscal, nos ültirnos 5 (cince) anos;

IV - aptidão fisica e mental para a exercIcie da função.
Art. 26 - 0 titular que tiver sido rernovido deverá observar e interstIcio de 2

(dois) anos para se candidatar a nova remoção.
Art. 27 - Inexistindo candidato eu interesse per vaga destinada a remoção,

esta será destinada a cencurso püblico, antes da providência a que se refere
a art. 44 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Parágrafo ünico - A vaga a que refere a "caput" deste artigo não será
computada para a fixaçâo da propercionalidade estabelecida no art. 4 0 desta
lei.

Art. 28 - Aplicam-se ao concurso de remoçâo, além do disposte nos arts. 80
e 24, no que couber, as critérios estabelecidos para a concurso pCiblico de
ingresso.

Capitulo IV
Disposicães Finais e Transitórias

Art. 29 - 0 prirneire concurse, de ingresse e de remoçao, para e provimento
das vagas existentes no Estado na data da publicação desta lei, será
realizado na Comarca de Belo Horizonte, sob a direção do 2 1- Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo Unico - Observado e dispesto no "caput", es concursos serãe
realizados de acerdo corn a estabelecido no art. 70 desta lei.

Art. 30 - Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, mediante
concurso ptblico, a titularidade de serviço notarial eu de registro, per
desinteresse eu inexistência de candidato, a Direter do Foro properá ao
Presidente de Tribunal de Justiça a extincao do service e a anexaçâo de suas
atribuiçôes ae service de rnesma natureza mais próximo ou aquele locatizado
na sede do respective municipie ou de municIpio contIgue, e que se fará per
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justica.

Art. 31 - 0 service notarial ou de registre que, estando vage, nâo apresentar
receita ou volume de serviço que justifique sua manutençâe ou instalaçãe, eu
nâe tenha tide candidate para previrnente, pederá ser acurnulado a outre
service, de natureza idêntica eu diversa, da mesma comarca, per prepesta
justificada do Diretor do Fore, per rneio de reseluçäe da Corte Superior.

Art. 32 - Expedido a ate de delegação, aquele que estiver respendendo pela
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serventia provida nos termos do art. 31 desta lei transmitirá ao empossado
toda a documentação que constitua o acervo cartoriaf, compreendendo os
livros de escrituraçao, folhas soltas ou fichas que Os substituIrem, os
documentos arquivados, inclusive microfilmes, e, em caso de informatizaçào,
Os programas ou bancos de dados que o integrem, a fim de permitir a
continuidade dos servicos.

Art. 33 - Os titulares dos servicos notarial e de registro, bern corno seus
prepostos, sujeitam-se as disposicoes da Lei Complementar n o 38, de 13 de
fevereiro de 1995, relativas aos processos administrativos e as puniçöes
aplicaveisaos seryidores do foro judicial., r

Art. 34 - Ficam mantidos, corn as respectivas acurnulaçôes, os serviços
notariais e de registro existentes em 5 de outubro de 1988.

§ 10 - Estando vago ou vagando serviço notarial ou de registro ao qual
estejam acumulados outros servicos, o Tribunal de Justica, mediante
resoluçao da Code Superior, fará a desacumulaçao, desde que o volume de
servicos e de receita a comporte, observado o disposto no art. 5 0 da Lei
Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994.

§ 21 - 0 disposto no § 10 deste artigo nao se aplica a acumulação prevista
no § 20 do art. 20 desta lei.

Art. 35 - Compete a Secretaria de Estado da Justiça a expediçao de carteira
de identidade funcional aos notários e registradores, bern como aos
escreventes e auxiliares não optantes a que se refere o § 2 0 do art. 48 da Lei
Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Parágrafo ünico - A Secretaria de Estado da Justiça, para o cumprimento
das atribuicoes a que se refere o "caput" deste artigo, expedirá normas
pertinentes, inclusive quanto ao modelo do documento.

Art. 36 - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua
publicação.

Art. 37 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Geraldo Saritanna, relator - Carlos Pimenta.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 1998

AlAS

ATA DA 382aREUNIAO ORDINARIA, EM 9/6/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: ? Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficio n° 26/98 (encaminha o Projeto de Lei n° 1.798/98),
doPresidente do Tribunal de Justigat do Estado -. Oficios e telegrama - 2
Fase' (Grande Expediènte):Apresenfçaode Pr6posiç66s: Projetb deLei
Cómplementar no 35/98 - Piojéfths de Lei n°s 1.795 a 1.797/98 -
Requerimentos n°s 2.618 a 2.620/98 - Requerimento do Deputado Geraldo
Nascimento - Comunicaçaes: Comunicação do Deputado Carlos Pimenta -
Parte (Ordem do Dia): 11 Fase: Abertura de lnscriçaes - Discussão e Votaçao
de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o 929/96;
aprovacâo - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.258197;
encerramento da discussão; questâo de ordem; suspensâo e reabertura da
reunião; aprovação - Pareceres de Redacao Final dos Projetos de Lei n°s
1.396/97, 34/95 e 959/96; aprovação - Votacão de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento; aprovação; declaração de
voto - Requerimento n o 2.468/98; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 2.477/98; aprbvação - 2 1 Fase: Discussão e Votação de
Proposiçôes: Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.266/97;
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira; deferimento -
lnexistência de "quorum" para a votaçâo das propostas de emenda a
Constituição - Votaçâo, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n o 1.290/97; votacao do
Substitutivo n o 1, salvo emenda; rejeiçao; votação do projeto, salvo emenda;
rejeiçao; veriflcaçao de votaçao; aprovação; votaçao da Emenda n° 1;
aprovação - Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.645/98; aprovação -
Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.698/98; discurso do Deputado
Adelmo Carneiro Leão; questao de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrós - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho
- Antonio Genaro - AntOnio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
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Pinheiro - Djaima Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa
- Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Regis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto
- Ronaldo Vasconcelios - Sebastiâo Costa - Sebastião Navarro Viejra -
TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abeura
• 0. Sr. .Presidente (Deputado Rorneu Quéiroz) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de ncimero regimental. Declaro aberia a
reuniâo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 51Secretária, nas funçães de 21- Secretário,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes.
Correspondência

- 0 Deputado Mauro Lobo, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondência:

"OFICIO NO 26/98*
Belo Horizonte, 2 de junho de 1998.
Senhor Presidente:
Encaminho a V. Exa., nos termos do art. 96, II, "b", da Constituicâo da

RepUblica, para exame dessa augusta Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, aprovado pela Corte Superior deste Tribunal de Justiça, em
sessão de 13 de maio de 1998.

A proposta dispöe sobre a revisão dos pianos de carreira para os servidores
do Poder Judiciário em face de iminentes transformaçôes no ordenamento
jurIdico.

Dada a relevância do assunto, solicito a V. Exa. que o referido projeto seja
apreciado em regime de urgência.

Na oportunidade, apresento-ihe cordiais saudacôes.
Lücio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.
PROJ ETO DE LEI NO 1.798/98

Dispãe sobre a revisão dos pianos de carreira para Os servidores do Poder

293
Judiciário e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geráis decreta:
Art. 1 0 - A revisão dos pianos de carreirá dos servidores do Poder Judiciário

seré efetuada, por meio de leis especIficas, no prazode'180 (centoe oitenta)'
diaS, prorrogávei por igual périodo, urna Uflica VeZ, contado da dáta' de
piibliCao desta lei. 	 -

Art. 20 - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor püblico nao
serão computados nem acumuiados para fins de concessãô de acréscimos
uiteriores, ressalvadas asparceias adquiridas, naforma da lei, em caráter
defiflitivo. - 	 t- 	

:-- 	 - 	
: •. 	 -

Paragràfo inico - Da aplióacâo do disposto neste artigo não resultará
aumentO de despesas para 0 Poder Judiôiário, nern acréscimo, a qua!quer
tltulo, Cu redução na remuneracão dos servidores.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
JustificacaO: A valorizacâo e a digniflcacão da funcâo e do servidor püblico

são diretrizes para a politica de pessoai, previstas no art. 30 da Constituicão
do Estado. No mesmo artigo, 0 constituinte mineiro determinou a implantacão
de pianos de carreira para os servidores da administração direta e indireta do
Estado, como instrumento para a concretizacão dos princIpios e dos objetivos
da poiltica de pessoai.

A implantacão de pianos de carreira e a revisão dos existentes é medida
que se faz necessária, no momento atual, em face da iminenteprOmUigacão
da emenda a Constituição que promove ampia reforma' na' administracão
póbiica brasileira. Entretanto, as medidas necessárias não podem ser
imptementadas de forma isolada ou apressada, a teor das conseqüênciaS que
deias certamente advirão para 0 serviço póblico estadual. Parâmetros
detalhados e açöes integradas devem ser buscados, para que se tenha
tratamento equânime entre os servidores de cada Poder ou Orgão pibiico.

Diante desses dois aspectos - a necessidade de adequacão das carreiras e
as iminentes transformacães no ordenamento jurIdico -, faz-se necessária a
aprovação de norma de natureza transitória, como a que ora e apresentada,
de modo a se devoiver a necessária seguranca aos servidores ptbiicos do
Estado."

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, de Administracão
Pübiica e de Fiscalizaçâo Financëira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

r
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Do Sr. Sérgio Cutolo dos Santos, Presidente da CEF, em atenção a
requerimento da Comissâo de Defesa do Consumidor, prestando
esciarecimentos sobre a inclusão do nome de mutuários inadimplentes nos
cadastros de maus consumidores. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, encaminhando
2.925 processos de Iegitimaçao de terras devolutas, para tramitação nesta
Casa.

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relaçaes PtbIicas
do Governo do Estado, agradecendo, em nome Governador do Estado, o
convite para participar da teleconferência sobre o tema Legislaçao Eleitoral

TELEGRAMA
Do Sr. DjaIma Paes, Presidente da Assembtéia Legislativa de Pernambuco,

agradecendo convite para evento promovido por esta Casa.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçaes

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

- Nesta oportunidade, são ericaminhadas a Mesa as seguintes proposiçôes:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 35/98

Autoriza a reversão de policial militar e de bombeiro militar da reserva
remunerada para exercer funcaes em escolas püblicas do Estado e dá outras
providências.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Governador do Estado autorizado a fazer reverter ao serviço

ativo da Poilcia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas'
Gerais policlais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, para
exercerem funçöes de segurança escolar, por perIodo de 2 (dois) anos, que
poderá ser prorrogado por igual tempo.

Art. 20 - 0 policial militar e o bombeiro mUitar objeto da reversão na forma do
artigo anterior exercerão as funcoes de segurança escolar na forma definida
em regulamento.

Art. 30 - 0 policial militar e o bombeiro militar objeto da reversão ao servico
ativo nos termos desta lei farão jus a gratificaçao mensal a titulo de pro-
labore, definida em decreto do Poder Executivo. 	 *

Paragrafo ünico - A gratificaçao de que trata o "caput" deste artigo é de
caráter transitório, devida enquanto perdurar a reversão, não se incorporando
aos proventos da inatividade nem incidindo sobre gratificaçaes a qualquer
tItulo.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 51 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuni6es,-8 de junho de 1998.
Ivair Nogueira
Justificação: Este projeto tem como objetivos propiciar aos policlais e aos

bombeiros militares da reserva remunerada o exercIcio da fuñção de
seguranca em escolas püblicas estaduais, mediante a revérsão ao servico
ativo, pelo prazo de dois anos, prorrogável por igual perlodo. Visa, dessa
forma, garantir a segurança nas escolas pCiblicas do Estado, pois são
pessoas bern preparadas para essa funçao Esses profissionais terão ainda
sua area de atuação ampliada mediante justa gratrficacão a titulo i de pro-
labore, a ser fixada em decreto do Poder Executivo.

A violência e a depredaçao nas escolas estaduais é noticia constante nos
veIculos de comunicacão. As Diretoras das escolas ja se sentem inseguras
quanto a soluçao do problema. Os poucos vigias existentes nãô são
suficientes para garantir a segurança. Por melo desta proposição, procura-se
obter resuttados imediatos reclamados pela sociedade e, principalmerite,
pelas Diretoras, pelos professores e pelos pais de alunos.

Em vista dessas consideraçOes, que reputo relevantes, esperO o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Administracão
Póblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.795/98
Declara de utilidade püblica a Fundaçâo de Pesquisa e Ensino em Cirurgia -

FUPEC -, corn sede no Munic[pio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Fundação de Pesquisa e

Ensino em Cirurgia - FUPEC -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 	 de 	 de 1998.
Pericles Ferreira
Justificação: A Fundacão de Pesquisa e Ensino em Cirurgia - FUPEC - é

sociedade civil, com personalidade jurIdica prOpria, sem fins lucrativos e de
caráter social.

Conforme esté consignado na escritura póblica que a constituiu, a entidade
tern por objetivo prestar assistência a pacientes carentes portadores de
doenças cirürgicas prevalentes, prornover pesquisas cientIficas, congressos
sirnpósios e eventos, bern como prestar assessoria nessa area, visando ao
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aprimoramento técnico do cirurgião geral.
No intuito de melhorar e expandir seu atendimento, a Fundaçao poderá

adquirir hospitais, instalaçaes correlatas e centros de pesquisas destinados
ao ensino de cirurgia.

Nada - mais justo, portanto, seja ela elevada a categoria daquelas
reconhecidas de utilidade pUblica. Para tanto, conto corn o apoio dos pares a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame prelirninar,
de,Saüdepara deliberação,. nos termos .d q art.188,..c/c oart. .103, inciso I,

do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI NO 1.796/98

Declara de utilidade püblica o Centro Espirita Camilo Chaves, corn sede no
Municiplo de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10. - Fica declarado de utilidade püblica o Centro EspIrita Camilo

Chaves, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes, 	 de junho de 1998.
Wanderley Avila
Justificaçao: 0 Centro EspIrita Camilo Chaves foi fundado em 21/11/58 e

tern como finalidade o estudo teôrico e experimental, a observância e a
divulgaçao da doutrina espirita, além de propiciar a seus rnembros, na medida
do possIvel, assistência espiritual e social, em todas as suas formas de
expressâo. Para tanto, poderá manter escolas, creches, asilos, albergues,
ambulatórios medicos e odontolOgicos, serviços de psicologia, oficinas de
ensino e manutenção, além de atividades de caráter religioso.

A referida entidade espera obter o tItulo declaratOrio de sua utilidade pUblica
para, em parceria corn ôrgãos do Estado, dar prosseguimento ao trabaiho que
vem realizando corn eficácia e dedicaçao.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.797/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao de Desenvolvimento Comunitário

de Monte Rei, corn sede no MunicIplo de Juvenilia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica dectarada de utilidade püblica a Associaçao de

Desenvolvimento Comunitário de Monte Rei, corn sede no MunicIpio de
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Juvenilia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes, 	 . de marco de 1998.
Cleuber Carneiro
Justificaçâo: A Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte Rei é

urna sociedade civil sem fins lucrativos que tern seus estatutos registrados no
CartOrio de Registro de Pessoas Juridicas da Comarca de Manga. Sua
finalidade. e promover o desenvolvimento cornunitário, firmar convênios e
iproporcionar aos associados o iricreménto ide suas. atividadeseconômicas,
culturais e desportivas.

Conforme atestado incluso, a Associaçao de Desenvolvimento Comunitário
de Monte Rei funciona regularmente ha mais de dois anos, e sua diretoria
compãe-se de pessoas idôneas que nâo percebem remuneração pelos
cargos que ocupam.

Em caso de dissolução, o patrimônio será remetido a entidade congênere,
registrado no CNAS.

Por evidenciar-se o caráter de utilidade püblica de que se reveste a
entidade, esperamos seja aprovado este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.618/98, do Deputado Antonio Genaro, solicitando se faça apelo ao

Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a fim de que
envidem esforcos para construir lanchonete e banheiro póblico sob o viaduto
situado na Av. Olegário Maciel, próximo a rodoviária. (- A Comissão de
Transporte.)

NO 2.619/98, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacoes corn a revista "Hora H", pelo seu 140
aniversário de fundaçâo.

NO 2.620198, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacaes corn o jornal "0 Sul de Minas", de
ltajubá, pelo 51 0 aniversário de sua fundaçâo. (- Distribuldos a Comissão de
Educação.)

- E também encaminhado a Mesa requerimento do Deputado Geraldo
Nascimento.

Cornunicaçöes
- E encaminhada a Mesa comunicação do Deputado Carlos Pimenta.
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22 Parte (Ordem do Dia)

12 Fase
Abertura de lnscriçoes

O Sr. Presidente - Nâo havendo oradores inscritos, a Presidência passa a22 Parte da reunião, corn a 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
comunicaçOes da Presidência e de Deputados e a apreciaçao de pareceres e
requerimentos. Estão abertas as inscriçães Para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Discussâo e Votaçâo de Pareceres
O Sr. Presidente- Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o 929/96, do

Deputado Geraldo Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato ou convênio Para duplicaçao das Rodovias BR-381 e BR-262, no
trecho que especifica. Em discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçao, o parecer. Os Deputados que o
aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sançfflo.

Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n o 1.258/97, do Deputado José
Militão, que dispae sobre a contribuiçao -previdenciária do servidor no
exerciclo de cargo em cornissão em Poder que nâo o de origem. Em
discussào, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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

suspensao dos trabaihos por 3 minutos, Para que pudéssemos fazer
entendimentos e prosseguir no processo de votaçâo.

Suspensao da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidéncia val suspender a reunião por 3 minutos

Para entendimentos entre Lideranças. Estào suspensos os trabaihos.
;Reabertura da Reuniâo

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabaihos. Em votação, o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n o 1.258/97. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

- Aseguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada urn
por sua vez, os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.396/97,
da Comissäo Parlamentar delnquerito Para, no Prazo de 120 Dias, Apurar
,DiversasDenüncias Que Envolvern oSistema Penitenciário do Estado, o qual
estabelece diretrizes Para o sistema prisional do Estado e dá outras
providencias; 34195; do Deputado Ivair Nogueira, que fixa critérios
populacionais, sOcio-econômjcos e estatIsticos Para criação, fusão e
desmembramento dos serviços notarials e de registro; 959/96, do Tribunal de
'Justiça doEstado, quedispOe sobre Os concursos de ingresso e de remoçâo
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nos servicos notariais e de registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de
18/11/94, e dá outras providências. (- A sancao.)

Votacão de Requerirnentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, em que

solicita, nos termos regimentais, audiência da Comissão de Defesa do
Consumidor Para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n o 1 .727/98, do
Deputado Raul Lima Neto, que dispãe sobre a regulamentação; no Estado de
Minas Gerais, dos servicos 900 e 0900 e outros similares, explorados pelas
empresas de-comunicaco e teIecomunicacão no território estadal. Em
votaçãó,o req ueriniénto.OsDeputadOs que o:aprovam permanecam corno
se èncontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Declaração de Voto
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, esse projeto retorna, e, por

isso, vejo que esse requerimento não podia ter sido votado de afogadilho. Eu
nern mesmo sabia que ele estava aqui. A minha assessoria não me avisou.
Estou numa correria muito grande nessa época de campanha.

Mas corn relacão a importância desse projeto, tenho absoluta conviccão de
que V. Exa., ao conhecê-la, fará coro corn aqueles que defendem 0 projeto
referente aos servicos 0900 e 900, que recebeu as assinaturas de mais de
213 dos Deputados, alias, parece-me que são 57 assinaturas. Para que o
povo de Minas Gerais sinta-se orguihoso do Poder Legislativo, o projeto deve
retornar ao Governador, esperando-se que, desta vez, ele se sensibilize em
razão do conhecimento de que os servicos 900 e 0900 dão mais dinheiro do
que o bingo, muito mais, e e dinheiro ganho de forma ilIcita, hipnotizante.
Quando se souber que o tio do Diretor Saulo Coelho e urn dos donos do
servico 900, e vai por al afora, que ha mancornunacão desta empresa estatal
charnada TELEMIG, que trabalhou Para que esse projeto fosse vetado pelo
Governador e depois trabalhou, e como trabalhou, Para que o veto fosse
mantido... Aiegou-se inconstitucionalidade, mas todos os JuIzes examinaram
o projeto e as conseqüencias do mal uso do telefone por crianças e jovens
hipnotizados pelo "Iigue-já", "ligue-agora", a R$3,90 por minuto... Quantos Pais
de familia, quantas mães de farnIlia, vieram em audiência pUblica e
mostrararn que a sociedade iria entrar na justica contra essa aberracão que
nos envergonha Ia fora. 0 projeto propöe o livre acesso da pessoa ao servico,
mas Para isso ela terá uma senha. Essa e a coisa mais fácil Para urn
computador, corn R$10.000,00 se monta, porque nao interessa fazermos
iniqüidades, fazermos maldades. Entramos corn urn requerimento, senhor,
Para que a TELEMIG nos faça urn relatório de toda a arrecadacão dos
serviços 900 e 0900. 0 Estado de Goiás copiou esse projeto, pediu-nos, Iigóu
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300para Ca, e o projeto foi sancionado là, regulamentado, enquanto aqui, em
Minas Gerais, permitimos essas aberraçoes. E agora se descobre que ha o
interesse, o envoivirnento de pessoas dentro da estatal, ou ate fora, corn esse
serviço 0900, o que nos envergonha e fez corn que esta Casa sofresse
derrota para o Paiàcio. Mas, agora, é hora de esta Casa revidar e marcar o
gol, e muitos "gois". Vai nos alegrar tanto quanto uma vitória na Copa
fazermos voltar para là urn projeto, agora corn requerimenos aprovados, para
que se faça justiça neste Estado 1 para que se respeite o povo de Minas. Nãoé, Inconstitucioriai, e os JuIzes .tod 	 ,diossseram que nao é, porque isso e
legislar sobre diretto econômico direito do consumidor que e muito distinto de
legislar sobre telefones, sobre telefonia. E urn produto que estão explorando,
e, por isso, votel e sou a favor daqueles que estão a favor da justiça. Muito
obrigado. Agradeço a V. Exa.

0 Sr. Presiderite - Requerirnento n° 2.468/98, do Deputado Gilmar
Machado, solicitanclo ao Governador do Estado o envio de cópia do acordo
recém-assjnado pelo Governo mineiro de refinanciamento da divida mobiiiária
e contratual de Minas Gerais corn a Uniâo. A Mesa da Assembléja opina pela
aprovaçao do requerimento na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Emvotação, o Substitutivo n o 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Està, portanto, aprovado 0Req uerimento n o 2.468 na forma do Substitutivo n o 1. Oficie-se.Requerimeno no 2.477/98, da Cornissão de Direitos Humanos, solicitando
ao Auditor-Geral do Estado o envio a esta Comissão dos resultados da
investigaçao das mortes ocorridas no Centro de lntegraçao do Adolescente,
no MunicIplo de Sete Lagoas, em decorrêncja de incêndio acontecido no dia
3/10/97. A Mesa da Assembléja opina pela aprovaçao do requerirnento. Em
votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encoritram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matérja destinada a 1 a Fase, a Presidêncjapassa a 2a 

Fase da Ordem do Dia, corn a dascussão e a votacão da matéria
constante napauta.

•	 Discussäo e Votaçao de Proposicaes
O Sr. Presidente - Discussão em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.266/97, do

Deputado Sebastiao Navarro Vieira, que dispöe sobre a proteção do
contribuinte, cria o Côdigo de Defesa do Contribuinte de Minas Gerais e dá
outras providêncjas. Inciuldo em ordem do dia para os fins do art. 288 da
Resoluçao n° 5.065, de 1990. Em poder da Mesa, requerimento do Deputado

I Sebast,ão Navarro Vieira em que solicita a retirada de tramitaçao do Projeto
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de Lei no 1.266/97, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VIII do art. 244 da Resoiução n° 5.065, de 1990.
Arquive-se o projeto.

A Presidência verifica, de piano, que não ha "quorum" para votaçao das
propostas de emenda a Constituição, mas o ha para a votacâo das demais
matérias constantes na pauta.

Votagao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.290/97, do Deputado José
Militão, que dá nova redação ao art. 74 da Lei n° 11.406, de 28/1/94. A
Cornissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto corn a
Ernenda n° 1, que.apresentou. As Comissôes de Administração Püblica e de
Fiscaiizacão Financeira opinaram por sua aprovação corn a Emenda n o i, da
Cornissão de Justiça. Emendado em Pienário, voltou o projeto a Comissão de
Administração Püblica, que opina pela aprovaçâo do Substitutivo n o 1. Em
votaçao, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela aprovaçâo, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Rejeitado o Substitutivo n° 1, a Presidência vai colocar em
votação o projeto original. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

• Deputado José Militâo - Sr. Presidente, peco verificacâo de votaçâo.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus Iugares para proceder a verificação de votaçâo.
- Procede-se a verificação de votaçâo por rneio do painel eIetrônico.
0 Sr. Presidente - Votaram a favor 37 Deputados; votaram contra 7

Deputados, perfazendo urn total de 49 Deputados. Está, portanto, aprovado o
projeto original. A Presidência val submeter a votacao a Emenda n o i, que
recebeu parecer pela aprovação. Em votacâo, a Ernenda n° i. Os Deputados
que a aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.290/97 corn a Emenda
no 1. A Comissâo de Administracâo Póbiica.

Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.645/98, do Deputado Paulo
Piau, que altera a Lei n o 12.735, de 30/12/97, que dispôe sobre 0 IPVA e dá
outras providências. A Cornissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Frscalizaçâo Financeira opina por sua aprovacão.
Em votacão, 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° 1.645/98. A Cornissão de Fiscalizacâo Financeira.

Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.698/98, do Deputado Ermano
Batista, que dispôe sobre a aplicacâo do art. 6 0 da Lei no 11.815, de 24/1/95,



rwi

302
e dá , outras providências. A Comissâo de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissoes do Trabaiho e de Administraçao
Püblica opinaram por sua aprovação. A Cornissâo de Fiscalizaçao Financeira
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissäo do Trabaiho, que opina
pela rejeiçäo da Emenda n o 1 ao Substitutivo n° I e do Substitutivo no 2.

Para encarninhar a votação, corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leâo.
•Deputado AcJr QQ?rneiro Leão, - Sr. Presidente, Srs, .jDputados, Sras..

Deputadas,repesentantes-xja;jprensa pub1ico.-presente nas galerias, a
discussão desse projeto não val esgotar-se corn essa análise que fazemos
hoje. Tenho apenas 8 rninutos, mas .iniciei essa análise na reunião anterior,
respondendo a uma série de discursos que foram pronunciados desta tribuna.
Estou respondendo, ainda, ao Deputado Miguel Martini e you responder a
cada urn dos Deputados que fizeram encaminhamento da tribuna, pela
votaçáo desse projeto de lei.

Quero apenas lembrar que, semana passada, os caros colegas, nobres
Deputados, vieram aqui, para dizer que as subvençOes sociais estavam
sendo distribuldas pelos Deputados de maneira irregular, equivocada, devido
a urna pequena variação na lei, ate então vigente. Vou ter oportunidade, num
momento maior que esse, de mostrar que toda aquela fala, aquela discussão,
na realidade, foi muito mais para protelar e prorrogar o processo de
continuidade das açôes parlamentares pela distribuiçao individualizada dos
recursos do que, realmente, para avançar na resoluçâo do problema. Todos
os discursos pronunciados aqui foram para que essa questão pudesse ser
profunda e exaustivarnente discutida. Mas, na realidade, o que percebernos
depois foram todas as açães dirigidas a fazer corn que a votação ocorresse 0
mais rapidamente possIvel, sem a politizaçao da sociedade, sem que,
realmente, o problerna fosse mais profundamente discutido.

Os nobres colegas Deputados podern verificar que a proposta do Deputado
Ermano Batista, que vem hoje a esta Casa, significa urn pequeno avanço,
mas, do ponto de vista das rnudanças mais profundas e necessárias, faz urna
volta, podemos dizer, de 360 graus. Tenta modificar as coisas, para elas
ficarem no mesmo lugar, nao avançar. Quero ainda lamentar - terernos
oportunidade de discuti-los posteriormente - Os relatórios e os pareceres que
forarn apresentados em relaçâo a todas as proposiçôes aqui feitas,
encaminhadas tanto nas comissães quanto em Plenário. As apresentaçôes
sao, na realidade, profundamente inconsistentes. Vou aproveitar esses 5
rninutos, para tentar mostrar alguns desses elementos.
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0 projeto original do Deputado Ermano Batista, colocado como solução

para Os problemas existentes em função da interpretação da lei, e tao
inconsistente, que ele não resistiu a uma primeira análise. A primeira análise
propôs urn substitutivo, dernonstrando que o que foi dito, inicialrnente, nos
debates e nas apresentacães, ern Plenário, não tinha base de sustentacão no
projeto então proposto pelo nobre Deputado Ermano Batista. 0 substitutivo,
faz as seguintes consideracães: (- LC-:)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ait 1° - Esta -lei, corn fundamento, de modo especial, no art. 18 da

Constituição da Repüblica, nos arts. 2°, incisos VII, VIII e IX, e 6° da
Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 12, § 3 0, inciso I, e art. 16 da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, e arts. 8 0 e 10 da Lei Federal n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispôe sobre os recursos financeiros
aplicados pelo Estado corn objetivos de assistência social."

Queria que a imprensa mineira atentasse para o substitutivo ao projeto.
Vejam o art. 1. Ele nos lembra o que todos nós temos de saber e conhecer: o
ôbvio. 0 que se vai fazer é o que estã nas leis, na Constituicão e na lei
federal. Reflete, aqui, principalmente, a lei federal de dezembro de 1993.
Portanto, urn artigo absolutamente dispensável.

0 segundo artigo diz: (- Lê:)
"A aplicação de recursos financeiros pelo Estado, de conforrnidade corn o

Sisterna e a Politica Nacional de Assistência Social, terá, como objetivos e
diretrizes as constantes nos arts. 203 e 204 da Constituicão da Repóblica,
inseridos na Lei Federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993."

Que artigo precioso, como enriquece as leis de Minas Gerais. Lernbra o que
estã na Constituicao e o que está na lei federal. E esta a realidade que estã
sendo colocada, ou seja, estão fazendo leis para não dizer nada ou para dizer
tudo o que já está dito na Constituição e nas leis.

Depois, o art. 3°: (- LC-:)
"No que tange ao sistema e a polItica nacional de assistência social a que

se refere o art. 2 1, permanecem vigentes as normas da Lei Estadual n°
12.262, de 23 de julho de 1996, entre elas, as pertinentes aos objetivos e
cornpetências do Estado."

E assim fala do que já está na lei, portanto, também, não tern novidade, não
acrescenta nada, não inova, nao avança, não transforma o que ha de pior
aqui na Assembléia Legislativa.

Eu gostaria que os meus companheiros, colegas Deputados, pudessem
estar presentes, para fazermos debates. 0 Estado de Minas Gerais está
carecendo de uma polltica séria sobre a sua estrutura, sobre o seu destino,
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sobre 0 seu funcionamento, sobre a importância do povo no jogo do poder.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, considerando que, neste momento, os novos
parlarnentares näo vão estar presentes para conduzir o debate conosco, you
solicitar de V. Exa. que encerre os trabálhos .neste momento, já que não
temos "quorum" regimental nem para discussão, para que, numa próxima
reuniâo, tenhamos a oportunidade de continuar os nossos trabaihos de
reflexão sobre urn tema ao qual o povo mineiro está atento e quer seja
solucionado da meihor maneira possivel, visando ao cumprimento da justiça e
dos princIpios constitucionais estabelecidos

QuestãodeQrde
ODeputado Adeimo Carneiro Leâo - Eu gostaria que os côlegasDeputados

estivessem presentes para debatermos. 0 Estado carece de uma poiltica
séria sobre a sua estrutura, o seu destino, o seu funcionamento, a
importância do povo no jogo do poder. Por isso mesmo, Sr. Presidente,
considerando que, neste momento, Os novos parlamentares nâo vão estar
presentes para participar do debate conosco, you solicitar a V. Exa. que
encerre os trabaihos, ja que não temos 'quorum" regimental nem para
discussâo. Que numa prOxima reunião tenhamos a oportunidade de continuar
os trabalhos de reflexão sobre urn tema ao qual o povo mineiro está atento e
quer ver solucionado da meihor maneira possIvel, para o cumprimento da
justiça e dos princIpios constitucionais estabelecidos.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuaçâo dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 10, nos termos do edital
de convocaçao. Levanta-se a reunião.

AlA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO5 NATURAlS

As onze horas e quinze minutos do dia primeiro de juriho de mil novecentos
e noventa e olto, comparecem no Teatro Atiaia -FUNSEC-, no MunicIpio de
Governador Valadares, o Deputado José Henrique (substituindo o Deputado
Antonio Roberto, por indicaçao da Liderança do PMDB), membro da
supracitada Comissão,e os Deputados ivo José e Marcos Helênio. 0
Presidente, Deputado José Henrique, declara abertos os trabaihos e procede
a ieitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. ApOs, informa
que a reunião se destina a discutir, em audiência publica a criaçâo da
Associaçao. Interestadual de Usuários da Bacia do Rio Doce e do Piano
Operacional para o Biênio 1998-1999. Ato continuo, a Presidência acusa o
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recebimento dos ofIcios enviados pelos Srs. Peter Greiner e Fernando
Antonio Rodrigues, respectivamente, Secretário de Energia do Ministério de
Minas e Energia e Secretário de Recursos HIdricos, interino, do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da AmazOnia Legal, comunicando a
impossibilidade de comparecerem a esta audiência publica e desejando êxito
nos trabaihos da Comissão. Acusa, também, o recebimento do telegrama
enviado pelo Sr. Antonio Carlos de Medeiros, do MunicIpio de Vitôria,ES, em
que justifica a sua ausência. Em seguida, o Presidente convida a compor a
Mesa o Deputado Federal Ronaldo Penn; os Drs. José Carlos Carvaiho,
S'ecretario de Estado do Me to Arnbrente e Desenvolvimento Sustentavel Jose
Bonifácio Mourâo, Edson Gualberto e Renato Fraga Valentim,
respectivamente, Prefeito, Vice-Prefeito e Presidente da Cârnara Municipal de
Governador Valadares;o Cel. José Eustáquio Natal, Coordenador da
Administração Regional do Vale do Rio Doce; os Drs. HermIrio Gomes, Reitor
da UNIVALE; Oswaldo Castanheira, Superintendente da Companhia de
Recusos Minerals de Minas Gerais-CPRM-; Helolsa Lucca, Presidente da
Fundação Serviços de Educaçao e Cultura; Paulo Maciel Junior, Coordenador
da Agencia Técnica do Rio Doce; o Sr. Marco AntOnio Fernandes,
representante da 33 Descida EcolOgica do Rio Doce, e o Dr. Márcio Tadeu
Pedrosa, Gerente Regional da COPASA-MG no Vale do Ago. A seguir, o
Presidente registra a presenca dos Srs. José Carlos Miranda, Leonardo
Monteiro, Paulinho Costa e Marlene Cardoso, Vereadores a Câmara
Municipal de Governador Valadares; Antonio Augusto Gonçalves Neto,
Prefeito Municipal de Santo Antonio do Itambé; Jair Ferreira da Cruz,
Supervisor Regional do IEF; Geraldo Andrade e Maria das Graças Santos,
Vereadores a Câmara Municipal de Periquito; Dr. Roberto Coimbra, Assessor
do Superintendente de Estudos e informacOes Hidrogrãflcas da Agenda
Nacional de Energia Elétrica; Dr. Cláudio Guerra, professor da UFMG;
Geraldo Melo, Presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais; João
Magno, ex-Prefeito Municipal de Ipatinga; José Natal de Souza, Prefeito
Municipal de Lajinha; Massmite Araki, representante do Presidente do INDI,
Dr. Marco AntOnio Rodrigues da Cunha; Elias Freire de Azevedo e Fernando
César Ferlin, representando a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. -
ESCELSA -; Dr. Hélbio Afonso Dias Leite, Delegado de Policia Federal; Joâo
Augusto Guabiaba e Walter Luiz Branó, respectivamente, Superintendente e
Gerente da EMATER na região de Governador Valadares, e Amilton José R.
Reis, Gerente Regional da RURALMINAS em Governador Valadares. A
seguir, o Deputado José Henrique passa a palavra aos Deputados lvo José e
Marcos Helénio, que tecem consideraçOes sobre o objeto da reunião, na
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qualidade de autores do requerimento que motivou esta audiência pUblica.
Em seguida, o Presidente procede a leitura da correspondência enviada pelo
Deputado Geraldo Nascimento, também autor do mencionado requerimento,
em que justifica sua ausência e ressalta a importãncia desta reunião, que
visa, principalmente, a recuperaçao da bacia do rio Doce. A Presidência
concede a palavra aos convidados e aos parlamentares para fazerem suas
explanaçôes. Em seguida, e iniciada a fase dos debates, da qual participam
também os Srs. Mauricio Morais, ex-Secretário Municipal de Governo de
GpvernadorValadares; prof. Luiz Dári,o 'Victor de Carvaiho, da UNIVALE; Zé
Faizeiro,.da Asspciacao Natura!ista; . NéwtonLuiz.cprjceIIos çia Universidade
Vale do Rio Doce; Joaquim Justo- Ribeiro, Secretário Municipal de Agriculturá
e Meio Ambiente, do MunicIpio de Lajinha; João Leles de Menezes, do
Projeto RURALBRAS, do MunicIpio de Chorurn de Cima; Gilson de Souza, do
MST-MG; Geraldo Andrade Valadares, Vereador a Câmara Municipal de
Periquito; Henrique Lobo, Gerente de Meio Ambiente da FUNSEC,e Dorgival
Gouvea, da Associação do Bairro São Pedro, no MunicIpio de Governador
Valadares. 0 Presidente faz suas consideraçaes finais e, cumprida a
fmnalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissôes, 5 dejunho de 1998.
Geraldo Rezende, Presidente - Irani Barbosa -Ronaldo Vasconcellos - José

Braga - Wanderley Avila.
ATA DA 38a REUNIAO EXTRAORDINARIP. DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçA0 PUBLICA
As dezessete horas do dia trés de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados LeonIdio Bouças, Ajalmar
Silva, Marcos Helênio e José Bonifácio (substituindo este ao Deputado
Arnaldo Penna, por indicaçao da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado Geraldo Santanna. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declara abertos
os trabaihos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda a leitura da
ata da reunião anterior. Tendo sido aprovado requerimento solicitando a
dispensa da leitura, o Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos
membros da Comissão que a subscrevarn. A seguir, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se A ? Ease da
Ordem do Dia, compreendendoa discussão e a votaçao de pareceres sobre
proposiçães sujeitas a apreciaçâo do Plenário. Na ausência do relator
anteriormerite designado, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 34/95 ao
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Deputado José Bonifácio, a quern indaga se está em condiçães de emitir seu
parecer para o 20 turno da matéria. 0 relator, corn a palavra, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovacão do projeto na forma do vencido em 10

turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 0 Presidente
passa a palavra ao Deputado Ajalmar Silva, que apresenta seu parecer para
o 20 turno do Projeto de Lei n° 959/96. 0 relator, por seu parecer, conclui pela
aprovação da rnatéria na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda n o 1,
que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio apresenta
proposta de emend Faz uso da palavra, para discutir, 0 Deputado José
Bonifácid. 0 relator, corn a palavra, -manifesta-se contrariamente a proposta
dé emenda. Encerrada a discussão, o Presidente coloca em votação o
parecer, salvo a proposta de emenda, o qual é aprovado, corn voto contrário
do Deputado Marcos Helênio. Colocada em votacao, a proposta de emenda é
rejeitada. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os rnernbros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Cornissães, 9 de junho de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Marcos Helênio

- Sebastião Costa.
ATA DA 70a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0

As nove horas e trinta minutos do dia quatro de junho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecern na Sala das Comissôes os Deputados Arnaldo
Penna, Ajalmar Silva e Sebastião Costa (substituindo os dois Cltimos aos
Deputados Aliton Vilela e Wilson Trópia, respectivamente, por indicacão das
Lideranças do PSDB e do PFL), rnembros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Arnaldo Penna
assume a direção dos trabalhos e, havendo nUrnero regimental, declara
aberta a reuniãoe solicita ao Deputado Sebastiäo Costa que proceda a leitura
da ata da reuniâo 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 Ajairnar Silva os Projetos de Lei
n°s 929/96 e 1.258/97 e ao Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei no
1.396197. Encerrada a ? Parte dos trabalhos, passa-se a ? Fase da Ordem
do Dia, corn a discussão e a votacão de pareceres sobre proposicães sujeitas
A apreciacão do Plenário. Submetidos a discussão e votacão, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 929196 e 1.258/97
(relator: Deputado Ajalmar Silva) e 1.396/97 (relator: Deputado Sebastião
Costa). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca
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dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão Para a reunião
extraordinária que se realizará hoje, as 15hl5min, corn a finalidadedediscutir
e votar pareceres sobre pr oposiçöes em fase de redaçao final, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pimenta - Geraldo Santanna - Dimas

Rodrigues.
AlA DA 8a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

..;.DAPREVJDENCIAEDAAcAOSOCIAL
As dezesseis horas e trinta minutos do dia quatro de junho de ml

novecentos e noventa e oito,comparecem na Sala das Comissãesos
Deputados Olinto Godinho, Carlos Pimenta, Bené Guedes, Wilson Pires e
Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicaçao da Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo
nUmero. regimental, o Presidente, Deputado Olinto Godinho, declara aberta a
reuniâo e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda a leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
o Presidente anuncia que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.698/98, do
Deputado Ermano Batista, que dispôe sobre a aplicaçao do art. 6° da Lei no
11.815, de 24/1/95, e dá outras providências. A seguir, o Presidente indaga
se ha necessidade de se ler o parecer, uma vez que avulsos do projeto já
foram distribuldos. ,0 Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita a palavra, pela
ordem, e manftesta-se a favor de que o parecer seja lido. 0 relator, Deputado
Carlos Pimenta, procede a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui
pela rejeição das emendas, que receberarn o n° 1, aos Substitutivos n°s 1 e 2

Fazem uso da palavra, Para discutir o parecer, Os Deputados Adelmo
Carneiro Ledo, Carlos Pimenta, Wilson Pires e Olinto Godinho. Submetido a
votaçáo, e aprovado o parecer, corn voto contrário do Deputado Adelmo
Carneiro Ledo. Cumprida a finalidade , ,da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão Para a
próxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das Comissôes, 9 dejunho de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Anivaldo Coelho - Bené Guedes - Wilson

TrOpia.	 -

TRAMITAçA0 DE PROPOsIçOEs
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 7 E 8 E Os SUBSTITUTIVOS NOS 1 E
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2, APRESENTADOS NO 1 0 TURNO, AO PROJETO DE LEI N o 1.609/98

Redaçâo nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento Interno
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

substituir o Anexo I da Lei n° 12.729, de 30/12/97, que altera a Lei n° 6.763,
de 26/12/75, que consolida a legislaçâo tributária do Estado, e dá outras
providências.

A proposição foi distribulda a Cornissão de . Constituição e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionaJidade.e legálidadee apresentou-
lhe as Emendas n°s I a 3; a Comissäo de Defesa do Consumidor, que opinou
por sua aprovacão e apresentou-lhe as Emendas n°s 4 a 6, e a esta
Comissão, que também se manffestou favoraveirnente a aprovação da
matéria.

Ainda na fase de discussão no 1 1 turno, foram apresentados em Plenário as
Emendas n°s 7 e 8 e os Substitutivos n°s 1 e 2, que vêm a esta Comissão
Para que sobre eles se ernita parecer.

Durante a discussão do parecer, o relator apresentou duas emendas Para
aprimorar o projeto. Aprovadas as emendas, foi concedido prazo Para
elaboraçao de outra redação.

Fundamentacão
Ao escalonar o valor das taxas de acordo com as faixas de valores das

causas, estabelecendo percentuais que decrescem a medida que o valor das
causas sobe, o projeto dá urn passo correto no sentido de reduzir o aspecto
confiscatório da taxa judiciária, que, na regra atual, sobe progressiva e
ilimitadamente.

Entretanto, constatamos falhas na tabela proposta. Os valores das taxas
Para os limites inferiores de urna faixa ficarn menores que as taxas devidas
nas causas que se situam nos limites superiores da faixa antecedente. Dois
casos nos sobressaem aos olhos:

- Para uma causa de R$500.000,00, a taxa será de R$3.750,00 (0,75%) e,
Para uma causa de R$500.001,00, será de R$2.250,00 (0,45%), ou seja,
aumentando-se R$ 1,00 no valor da causa, tern-se uma reducão de
R$1.500,00 no valor da taxa;

- uma causa de R$300.000,00 tern taxa major que uma causa de
R$500.001,00; Para esses valores, as taxas são de R$2.400,00 e
R$2.250,00, respectivamente.

Estamos propondo urna nova redacao Para a tabela corn o objetivo de
aprimorar o projeto em dois aspectos: corrigir as distorçaes mencionadas e
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reduzir o valor da taxa, de modo a facilitar o acesso a justiça. Assim, fixamos
o valor da taxa em unidades monetárias, tomando como base os valores
médios das faixas de valores das custas e aplicando-lhes percentuais
menores que Os previstos no projeto; Iimitanos o teto máximo em R$3.170,00
e criamos uma faixa no inIcio da tabela, corn taxa de R$30,00 para causas de
ate R$7.500,00.

Aproveitarnos, também, a idéia contida nas Emendas n°s I e 2, da
Comissão de Constituição e Justica, e 7 e 8, apresentadas em Plenário,
Coflso!idando todas essas alteraçöesno Substitutivo. n°3.

Deixamos portanto de acatar, as ideias contidas nas Emendas n°s 3 da
Comissâo de Constituiçao e Justiça, e 4 a 6, da Comissâo de Défesa do
Consumidor, e nos Substitutivos n°s 1 e 2. A Emenda n° 3 objetiva restaurar a
redaçao original do art. 136 da Lei n o 6.763, de 1975. Entendemos que a atual
redaçao desse artigo, dada pela Lei n o 12.730, de 31/12/97, facilita a vida do
contribuinte e, por isso, deve ser mantida. Em se tratando de processo
administrativo, julgamos nâo ser necesséria a exigência pretendida corn a
referida emenda. A Emenda n o 4 visa a extinguir a taxa judiciária a partir de
31/12/98, e as Emendas n°s 5 e 6 visam a reduzir de 30% para 15% a
aliquota do ICMS sobre o consumo de energia elétrica de uso residencial.
Deixamos de acatar essas emendas por entendermos que elas vão de
encontro ao esforço do Governo em aumentar a arrecadação, diante da
necessidade de recursos por que passa o Tesouro Estadual. 0 mesmo se
aplica ao Substitutivo n o 1, que tern os mesmos objetivos das Emendas n°s 4
a 6.

A Emenda no 7 visa a autorizar o Poder Executivo a conceder as
cooperativas parcelamento de crédito tributário e anistia das multas de mora e
rnultas isoladas, tendo em vista as dificuldades financeiras por que passam
aquelas entidades.

A Emenda n° 8 objetiva dar malor clareza a redaçao do inciso V do art. 103
da Lei no 6.763, de 1975.

Esse inciso trata da isenção da taxa judiciária para 0 inventário e 0
arrolamento, e sua redaçao tern gerado düvidas de interpretaçao por parte de
advogados, Promotores e da prOpria Fazerida PUblica. A redaçâo sugerida
pela referida emenda e semelhante a redaçâo do inciso II do art. 8 0 da Lei n°
12.427, de 1996, que trata da isençâo de custas. E pertinente a iniciativa de
se dar redaçao idéntica a matérias análogas, de maneira mais precisa.

0 Substitutivo no 2 visa a revogar a redaçao dada pelo art. 10 da Lei n°
12.729, de 1997, ao art. 104 da Lei n o 6.763, de 1975, bern como revogar as
tabelas A,-I C e D da Lei n° 12.732, de 1997, que dispoe sobre custas, sob a
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principal alegacão de que o Supremo Tribunal Federal teria decidido pela
inconstitucionalidade dessas leis.

Nesse ponto, gostarlamos de esclarecer que a excelsa Corte ainda näo
proferiu decisão sobre a matéria e que a lirninar é uma rnedida provisória, a
tItulo precário, que em nenhuma hipôtese aprecia o mérito. Portanto, a regular
tramitacâo do projeto em análise não apresenta nenhum confronto ao Poder
Judiciário.

Em seu voto pela concessão da liminar, o relator declara, a fl. 13, que a
taxa "necessariarnente tern de ter urn limite, sob. pena de se tornar, corn
relação l bs causas acimé de determinado valor, indiscutivelmente
exorbitante..." e, a seguir, caminha para a conclusão de que "não
estabelecendo a lei esse limite, é de ser declarada a sua
inconstitucionalidade...".

A redação que propomos, no Substitutivo n° 3, para a Tabela J, que estipula
o valor das taxas, além de estabelecer esse limite, reduz significativamente os
valores apresentados no próprio projeto, sendo que este já apresenta red uçao
dos valores estabelecidos pela Lei n° 12.729, de 1997.

Vejamos urn exemplo:
De acordo corn a Lei n° 12.729, uma causa de R$1.000.000,00 teria uma

taxa judiciãria de R$20.000,00. 0 projeto prevê urna taxa de R$4.000,00, e no
substitutivo propomos uma taxa de R$3.170,00, que é o valor rnáximo que
essa taxa alcança, para causas de valor acima de R$500.000,00.

Acatamos também a sugestão apresentada pelo Sr. Marcelo Leonardo,
Presidente da OAB-MG, em audiência nesta Comissão, alterando a vigência

:dos novos valoresda taxa judiciária park 10/1/99.
Coriclusâo

Em face do exiosto, somoè pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.609/98
no 1 0 turno;na forma d6Substitutivo n o 3, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NO 3
Dá nova redacão ao Anexo I da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997,

que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado, e dá outras providências.

Art. 1 1 - 0 Anexo I a que se refere o art. 4 0 da Lei n° 12.729, de 30 de
dezembro de 1997, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.

Art. 20 - 0 art. 107 da Lei n o 6.763, de 26 de dezernbro de 1975, alterado
pelo art. 10 da Lei no 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar
corn a seguinte redaçâo:

"Art. 107 - A Taxa Judiciária será recoihida:
- de ordinário, antes da distribuiçâo do feito ou despacho do pedido inicial
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II- a final:
a - no inventárjo e no arrolamento, juntarnente corn a conta de custas;
b - na ação proposta por beneficiário da Justiça gratuita ou pela União, por

Estacjos, municipios e demais entidades de direito pCiblico interno, pelo réu,
se vencido, mesmo em parte;

c - na açâo penal pUblica, se condenado o réu;
d - na ação de alimentos;
e - nos embargos a execução; 	 - -

flomandadode :segurança, seeste for denegadd; .
Ill - na hipótese do art. 102, no mesmo prazo parà o pagamento das custas

judiclais.
§ 10 - Na açâo monitória, o recoihimento da Taxa Judiciária far-se-6 no ato

da distribuiçao do feito.
§ 2° - E devido o pagamento ou a devoluçao da Taxa Judiciâria referente a

diferença entre o valor dado a causa e a importância a final apurada ou
resultante da condenaçao definitiva. 	 - -

§ 3° - Decidida a impugnaçao do valor da causa, a parte será intimada a
pagar a diferença no prazo determinado pelo juiz, o qual não excederá a 5
(cinco) dias.".

Art. 30 Qinciso V do art. 103 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 103 -
V - o inventário e oarrolamento, desde que nâo excedam o limite de 25.000

(vinte e cinco mil) Unidades Fiscais de Referêr,cja - UFIRs.".
Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder as cooperativas

parcelarnento de crédito tributárjo formajizado ate 31 de maio de 1998,
inscrjto ou nâo em dIvida ativa, ajuizada ou nao a sua cobrança; em ate 100-
(cern) parcelas mensais.

Paragrafo Qnico- Ficam anistiadas as multas de mora e as multas isoladas
de que .trata o "caput" deste artigo, aplicadas ate a data nele fixada, desde
que não decorrentes de fraude.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, sendo que seu
art. 1 0 somente produzirá efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1999.

Art. 6° - Revogam-se as disposi(;öes em contrário.
ANEXOI

* - A Tabela referente a este ANEXO foi publicada na ediçao de 11/6/98 do
"Diário do Legislativo".
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Sala das Comissães, 9 de junho de 1998. 	 -
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Arnaldo Penna - Ajalmar

Silva - lvair Nogueira - Marcos Helênio - Antonio Roberto.

PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO No 1 E SOBRE AS EMENDAS N OS 1 A
7A0 PROJETO DE RESOLUçAO N o 1.649/98

Mesa daAssembléia

0 projeto de resoluçãoem epigrafe, da Mesa da Assembléia, acrescenta
dispositivos a Resolução n° 5.176, de 6/11/97, que contérn o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada em 20/3/98, fol a proposicão distribuida a Mesa da Assembléia
para, nos termos regimentais, receber parecer.

Apresentado o parecer da Mesa, para o 1 0 turno, que opinou pela
aprovação da proposição em sua forma original, foi o projeto a Plenário,
quando Ihe foram apresentados o Substitutivo n° I e as Emendas n°s I a 7,
que também foram encaminhados a Mesa, para emissão de parecer nos
termos do art. 188, c/co art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

Na condição de relator da matéria, passamos a emitir nosso parecer.

Fundamentacão

Considerando os objetivos que ensejaram a apresentacão do projeto de
resoluçâo objeto das emendas ora apresentadas, passamos a respeito destas
a justificar o riosso posicionamento.

Por meio do Substitutivo no 1, o Deputado Gilmar Machado apresenta uma
ôpçâo ào projeto em exame, propondo em substituição ao rito especial a
adoçâo dos seguintes procedimentos:

1 1) por deliberacão do Plenário, o encaminhamento de votaçâo será
processo exclusivo de uso dos LIderes ou dos Deputados por estes
iridicados;

20) a apresentacão de declaraçâo de voto fica limitada ao prazo de cinco
minutos, nao podendo ser feita por Deputado que já tenha participado do
encaminhamento de votação da matéria;

30) o uso da palavra por Deputado rica restrito a uma ünica vez por reuniâo;
40) no caso de matéria destacada, o uso da palavra para o

encaminhamento de sua votacâo se restringe a somente urn Deputado, pelo
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A proposta do parlamentar nâo alcança os objetivos do projeto original, qual
seja o de, mediante deliberaçao do Plenário, dar major dinâmjca ao processo
de tramitaçao de algumas proposicoes, enfatizando a distribuiçao eqUitativa
das oportunidades de participaçao dos Deputadbs no processo de dIscuso
das matérjas.

Quanto a primeira parte do substjtutjvo, observa-se, ainda, que, ao procederao encaminhamento de votação do prOprio requerimento solicitando que o
encarninharnento de votação .sja de uso exclusjvo dos Lideres, será possIvel
a qualquer Deputado, -porvja indireta, participar do encaminhamento de
votacãoda matérja requerida, ñâo se alcançando assim o objetivo pretend ido.

Já a segunda parte vem preencher lacuna verificada no texto regimental,
motivo por que será corrigida mediante a Emenda n° 9, apresentada ao final
deste parecer.

A terceira parte nao é de ser acatada, visto a restriçao que impôe ao
Deputado de, tendo feito uso da palavra tão-sornente uma vez, seja para
discutir proposiçao, argüir questão de ordem ou ate mesmo solicitar
retificaçao da ata, novamente poder usa-la na mesma reunião, para qualquer.
outra finalidade, inclusive discutir outra proposiçao.

A quarta parte, ao limitar o encam jnhamento de votacão a somente urn
Deputado, retira a possibilidade de o Plenário e de a sociedade em geral
conhecerem dos motivos favoráveis e contrários a aprovaçao da matéria em
apreciacao, o que se viabiliza corn a manifestacao de, pelo menos, dois
Deputados de posição diversa.

Pelas razães expostas, nosso parecer é pela rejeição do Substitutivo n o 1.A Emenda no 1, de autoria do Deputado Durval Angelo, objetiva limitar a
traniitacao, por reunjão, de uma (mica proposiçao pelo rito especial, bern
como nao admiti-lo em reunião extraordjnárja

A diretriz contida na emenda para a limitaçao do nümero de proposiçaes
parece-nos oportuna. Entendemos, no entanto, que esta limitacao deve
restringir-se a tramitacao simujtânea de proposicoes pelo rito especial, tat
como ja ocorre no que concerne as proposicoes ern regime de urgéncia.

Já a inadmissibilidade de rito especial em reunião extraordinárma seria
contra-senso, que ocasionaria a interrupçao do processo de apreciaçao daproposiçao.

Isso posto, opinamos por que a matéria seja contemplada no projeto na
forma da Subemenda n o 1, que propomos, de cuja apróvaçao resultará aprejudjciajidade da Emenda n o 1.

A Emenda n° 2, apresentada pelo Deputado Geraldo Nascirnento, tern por
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finalidade ampliar de 4 horas para 18 horas o prazo máxirno para discussão
de proposicão sob o rito especial e de ate 30 minutos para ate 60 minutos o
prazo de cada orador.

Corn a proposta do Deputado Geraldo Nascimento, o prazo de discussão
de proposicão submetida ao rito especial passaria a ser bern superior ao das
demais proposicães. Pelas normas hole vigentes, admitida a hipótese da
existência de apenas urn projeto em pauta, o prazo máximo de sua discussão
seria de seis reuniôes, perfazendo urn total de 12 horas, considerando-se
que, apesar de a reunião ter duraçao de , 4 horas, a discussão dessas
matériasdura, no maxima, 2 horas. VC—se, pois, que tal proposta colide corn
os objetivos do projeto.

Assim sendo, nosso parecer é pela rejeição da Emenda n o 2.
Por meio da Emenda n o 3, pretende o Deputado Anivaldo Coelho restringir 0

uso do rito especial as reuniães que estejam serido transmitidas ao viva pela
TV Assembléia.

O objetivo do Deputado está plenamente atendido corn a redaçâo proposta
para o art. 311, cuja norma obriga a transmissão ao vivo de todas as reuniôes
em que se esteja apreciando matéria sob o rito especial.

A proposta encontra-se, assim, contemplada no texto original, devendo a
emenda ser rejeitada.

Por meio da Emenda n° 4, almeja a Deputada Maria José Haueisen ampliar
de I hora para 6 horas o prazo rnáximo para encaminhamento de votacâo de
rnatéria em tram itaçâo pelo rito especial, permanecendo o prazo de ate 10
rninutos para uso da palavra por orador inscrito.

Por motivos semelhantes aqueles expostos quando da apreciacão da
Emenda no 2, opinamos pela rejeição dessa emenda.

A Emenda no 5, de autoria do Deputado Ivo José, pretende impedir a
adocão concomitante de rito especial corn o regime de urgência.

O rita especial busca principairnente garantir que não haja prejuizo na
realização dos debates e, mais que isso, possibilitar a divulgação destes para
a - sociedade. Já o regime de urgência visa tão-somente a celeridade na
tramitação das matérias. Os dois processos, portanto, não são incornpatIveis,
podendo ate se completarem.

Entendemos, entretanto, que podem ser feitas ressalvas, quando da adocão
simultânea dos dois tipos de tramitação, motivo por que apresentamos a
Subemenda no i a Emenda no 5, propondo que a reducão a metade dos
prazos regimentais, prevista pelo regime de urgência, não se aplica aos
prazos fixados no rito especial. Aprovada a Subemenda, ficará prejudicada a
emenda em exame.

Ji
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A Emenda n o 6, apresentada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa a
permitir que, na hipótese de o orador inscrito para discussâo ou
encaminhamento de votação de matéria sob o rito especial nao fazer uso da
palavra ou não utilizar todo o tempo que [he for destinado, possa este ser
transferido para orador de posiçao diversa da sua.

o projeto objetiva induzir a que tanto os Deputados favoráveis a aprovaçâo
da matéria, quanto os contrários a sua aprovação façam usO da palavra de
forma eqüitativa, o que ficaria comprometido pela fOrmula proposta pelo
parlamentar. 	 -

Na oportunidade, propomos o aprimoramento da redaçao do dispositivo
r-elativo a mátéria, de modo a assegurar-se o alcance desse objetivo,
apresentando a Subemenda n o I a Emenda no 6, a qual, se aprovada,
importará a prejudicialidade da emenda em análise.

Por fim, a Ernenda n o 7, do Deputado Marcos Helênio, pretende a
supressâo do inciso que trata da limitacao do nUmero de solicitação de
destaque, nos casos em que este é possIvel.

o escopo do inciso cuja supressão se pretende, além de consentâneo corn
os objetivos do projeto, garante diferenciaçâo entre a prerrogativa regimental
de se requerer votaçâo destacada de artigos e a de se requerer votaçâo por
partes, cuja forma clássica, que se pode tomar como o mais ilustrativo de
seus exemplos, é a votaçao artigo por artigo. Essa distinçao é de tal
irnportância que, a nosso ver, deve estender-se a todas proposiçOes e nâo
somente as que estejam tramitando pelo rito especial. Assim, a norma ha de
ser aperfeiçoada e nâo suprimida, razão porque apresentamos a Subemenda
no 1, que, se aprovada, implicará a prejudicial idade da Emenda no 7.

Aproveitando a oportunidade da análise das emendas apresentadas em
Plenário, julgamos conveniente, corn o objetivo de se aperfeiçoar o projeto,
apresentar, além das subemendas que receberam o n o 1 as Emendas n

o
s 1,

5, 6 e 7, as Emendas no
s 8 a 15, pelas razôes que passamos a expor.

As subemendas que receberam o n o i as Emendas n
o
s 1, 5, 6 e 7, bern

como a Emenda no 9, tern as razôes de sua apresentaçao constantes,
respectivamente, em nossa análise sobre as Ernendas n o

s 1, 5, 6 e 7 e sobre
o Substitutivo no 1.

A Emenda no 8, que estabelece momento oportuno para se requerer
votaçao destacada de matéria em rito especial, justifica-se pelas
peculiaridades do processo, que demanda prévia análise para observância do
disposto no inciso V do artigo 287.

A Ernenda n° 10 visa a estabelecer o tempo de formulaçâo de questao de
ordem, o que julgamos suficientemente necessário.
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A Emenda no 11 tern por objetivo estabelecer prazo para o aparte, sanando

lacuna verificada no texto regimental.
A Emenda no 12 busca o aperfeicoamento do processo legislativo,

possibititando a designacão de relator antes da reunião. Corn este
procedimento, evita-se a perda de prazo pela comissâo em decorrência da
falta de designaçâo de relator por não ter havido reunião e,
conseqüentemente, evita-se o comprornetimento do exarne da matéria pelo
Plenário.

-A Emenda n o
 
13 tern por objetivo deixar expresso que é corn peténcia do

relator solicitar distribuiçao de avtilso, èanando, assim, ornissão veriflcada no
texto regimental.

A Emenda no 14 visa a sanar impropriedade constante na redacao do art.
11, relativo a preenchimento de vaga na Mesa da Assembléia,
compatibilizando, assim, a norma corn o nUmero de membros da Mesa, fixado
em cinco, de acordo corn o art. 75 da Resoluçâo no 5.176, de 6/11/97.

A Emenda no 15 visa a evitar a aplicabilidade da norma inscrita no § 3 0 do
art. 125 as reunioes de comissão parlamentar de inquérito.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela rejeicão do Substitutivo n o i e das

Emendas n
os 2, 3 e 4; pela apresentaçâo das subernendas que receberam o

no 1 as Emendas n
os 1, 5, 6 e 7, ficando, consequentemente, prejudicadas

essas Ernendas, bern como pela apresentaçao das Emendas n
o
s 8 a 15,

redigidas ao final deste parecer.
SUBEMENDA NO 1 A EMENDA N O I

Acrescente-se ao art. 286 o seguinte parágrafo ünico:
"Art. 286 - ....
Parágrafo (inico - So poderâo tramitar simultaneamente, pelo rito especial, 2

(duas) proposicOes.".
SUBEMENDAN°1 AEMENDANO5

Acrescente-se ao art. 287 o seguinte paragrafo ünico e, em conseqüência,
dê-se a seguinte redacão ao inciso II do art. 273:

"Art. 287 -
Paragrafo ünico - Na aplicação do rito especial a proposiçâo que esteja

tramitando em regime de urgência, os prazos de que tratam os incisos Ill, IV,
VI e VII nao se reduzirâo a metade.".

"Art. 273 -
II - reduçâo a metade dos prazos regimentais, ressalvado o disposto no

paragrafo ünico do art. 287.".
-	 SUBEMENDAN°1 AEMENDANO6
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Acrescente-se ao art. 287 o seguinte parágrafo:
"Art. 287 -
§ - Quando o Deputado inscrito não fizer uso da palavra ou nao utilizar todo

o tempo previsto nos incisos Ill e IV, seráa palavra transferida, por indicaço
do LIder de Bloco Parlamentar ou de Bancada, independentemente de
iriscrição, para Deputados que, relativamente a matéria, tenham posiçâo
idêntica a do Deputado cujo prazo de pronunciamento será completado.".

SUBEMENDA NO I A EMENDA N O 7
Pé-se ao inciso V do art. 287 a, seguinte redço, acrescentando-se, ainda,

ap.artigooseguinteparagrafo: 	 :. 	 .
."Art.287-;.......
V - os destaques serão requeridos pelo LIder de Bancada, e seu nOmero

total será limitado a 1/5 (urn quinto) do nUrnero de artigos da proposiçao e a
1/5 do nürnero de emendas, assegurando-se:

a) o minirno de 1 (urn) destaque por Bancada;
b) a eqüidade na divisão do nümero de destaques pelas Bancadas

existentes. 	 -
Parágrafo ónico - Os destaques, para votacao em separado, de partes do

artigo integrarão o limite previsto no inciso V, relativamente ao nümero de
artigos da proposição.".

EMENDA NO 8
Dé-se ao art. 282 a seguinte redaçao:
"Art. 282 - 0 destaque, para votaçao em separado, de dispositivo ou

ernenda será requerido ate o anüncio da fase de votação da proposição
principal, exceto o relativo a proposiçâo em rito especial de tramitaçao,
quando deverá ser requerido ate o inIcio da segunda parte da reunião.".

EMENDAN°9
Dê-se ao art. 254 a seguinte redaçao:
"Art. 254 - Apos votaçâo em reunião póblica, o Deputado poderá fazer

declaraçao de voto pelo prazo de 5 (cinco) rninutos.".
EMENDA NO 10

Dê-se ao "caput" do art. 166 a seguinte redação:
"Art. 166 - A questâo de ordem será formulada, no prazo de 5 (cinco)

minutos, corn clareza e indicaçao do preceito que se pretende elucidar.".
EMENDA N O 11

Acrescente-se o seguinte § 10 ao art. 162, renurnerando-se seu atual
parágrafo ünico como § 20.

"Art. 162- ........
§ 10 - 0 tempo de aparte nao excederá a 3 (três) minutos no Grande
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Expediente.".

EMENDA NO 12
DC--se ao § 10 do art. 135 a seguinte redação:
"Art. 135- .....
§ 1 0 - 0 Presidente poderá designar relator antes da reuniäo, dando ciência

do ato aos membros da comissão.".
EMENDA NO 13

Dê-se ao "caput" do art. 136 a redaçâo que se segue, acrescentando-se-Ihe
o seguinte parágrafo:

"Art. 136 - 0 rnembro da comissão poderá requerer vista do parecer em
discussâo,quando nao houver distribuiçao de seü avulso.

§ .... - A distribuiçâo de avulso do parecer deverá ser requerida pelo relator
antes da leitura deste.".

EMENDA NO 14
Dê-se ao art. 11 a seguinte redaçao:
"Art. 11 - Ocorrendo vaga na Mesa, seu preenchimento far-se-6 por eleicão,

dentro de 10 (dez) dias, como primeiro ato da ordem do dia, exceto para o
cargo de Presidente, quando a vaga ocorrer apOs 30 de novembro do
segundo ano do mandato da Mesa, caso em que esta será ocupada pelo
sucessor regimental.".

EMENDA N o 15
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - 0 disposto no § 3 0 do art. 125 não se aplica a reunião de

comissão parlarnentar de inquérito.".
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 27 de maio de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo, relator - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramalho - Elmo Braz - Maria Olivia.
C,

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçAO

0	 - 0 Sr. Presidente despachou, em 9/6/98, a seguinte comunicaçâo:
Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciéncia a Casa do falecimento do Sr.

0 
José Sidney da Silveira, ocorrido em 6/6198. (- Ciente. Oficie-se.)

C0
0

J-0
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BELO HORIZONTE, SABADO, 13 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 12/6/98
Presidência do Deputado Wanderley Avila

Sumário: Comparecirnento - Falta de "quorum".
Comparecimento

	

- Corn parecern osDeputados: 	 . 	 .. 	 ....•. ......
Adelrno Carneiro .L,.eãd, Geraldo :Nascimentb ,Geraldo:$antarina, - Marco

Regis - Olinto Godinho- Wanderley Avila Wilson Trópia.
Falta de "Quorum"

o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 91115min, a lista de
comparecimento não registra a existência de nümero . regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e COflVOC Os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 15, as 20 horas, nos

	

termos do edital de convocaçâo. 	 - -
ATA DA 277 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 4/6/98

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
Sumãrio: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do

Dia): Discussão e Votaçao de Proposiçôes: Requerimentos do Deputado
Rêmolo Aloise (2); aprovacão - lnexistência de "quorum" qualificado para
votação das propostas de emenda a Constituição - Votaçäo, em 10 turno, do
Projeto de Lei n o 1.394/97; aprovaçao corn as Emendas n°s 2 e 3 e a
Subemenda n* 1 a Emenda n° 1; prejudicialidade da Ernenda n° 1 - Votaçao,
em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.397/97; Requerimento do Deputado
Tarcisio Henriques; deferimento; votaçao do substitutivo, salvo emenda e
destaque; aprovaçâo; votaçâo da Emenda n o 1; aprovação; votação da
Emenda no 2; rejeiçâo - Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.026/96;
discurso do Deputado Gilmar Machado; votação do Substitutivo n o i, salvo
emendas e subemenda; aprovaçâo; 'votaçâo das Emendas n°s 1 e 2 e da
Subemenda n° 1 a Emenda no 3; aprovaçâo; prejudicialidade da Emenda n o 3
- Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.403/97; aprovação corn as
Emendas n°s I e 2 - Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.546/97;
designaçâo de relator; emissão do parecer pelo relator; questão de ordem;
suspensão e reabertura da reunião; requerimentos dos Deputados Pericles
Ferreira e Gilmar Machado; deferimento; votaçâo do projetó, salvo emendas e
destaques; aprovação; votaçao das Emendas n°s 3, 4, 11 a 13, 15 e 16;
aprovaçao; prejudicial idade da Emenda n° 20; votaçâo das Emendas n°s 7 a
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10, 14, 17, 21 e 22; rejeiçao; votacâo das Emendas n°s 1 e 2; rejeiçâo;
prejudicial idade da Emenda n o 18; votação da Emenda n° 5; rejeiçâo; votação
da Emenda n° 6; rejeiçao; votação da Emenda n° 19 - Questão de ordem;
existência de "quorum" para discussão - Discussâo, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei no 34/95; apresentação das Emendas n°s 1 a 10; encerramento da
discussão - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 959/96; apresentacão das Emendas n°s 2 e 3; encerramento
da discussão- Encerramento.

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

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrüs - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira JUnior - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio JUlio -
Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely TarqUinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Joâo Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militâo -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen
- Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo
Costa - Sebastiâo Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - TarcIslo Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

laparte
Ata

- 0 Deputado Marcelo Goncalves, 3 1-Secretário, nas funçães de 2 0
-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem

restriçOes. 	 -
21 Parte (Ordem do Dia)

0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçao, a Presidência val
passar A 21 Parte da reunião, corn a discussâo e a votaçâo da matéria
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constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposiçoes

O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado RE-mob Aloise
em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que os projetos em
fase de votaçâo sejam apreciados na seguinte ordem: Projetos de Lei n°s
1.394/97, 1.397/97, 1.026/96, 1.403/97 e 1.546/97. Em votaçâo, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vern a Mesa requerirnento do Deputado Rêmolo Aloise soHcitando a
inversâq da pauta da reunio, de modo que os pojetos em fase de discussão
sejarn apreciados na seguinte ordem: Projetos de Lei n°s 34/95, 959/96 e
1.543/97. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica
de piano que inexiste "quorum" qualificado para votaçâo das propostas de
emenda a Constituicão mas que o ha para a votaçao das demais matérias da
pauta.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.394/97, da CPI do Sistema
Penitenciário do Estado, que transfere para a Secretaria da Justiça a
administraçâo dos estabelecirnentos que menciona. A Comissâo de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administraçao
Püblica opinou por sua aprovação. A Comissão de Direitos Humanos opinou
pela aprovação do projeto corn a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão
de Fiscallzacao Financeira opinou por sua aprovaçâo corn a Emenda n o 1, da
Cornissão de Direitos Humanos, na forma da Subemenda n o 1, que
apresentou, e corn a Emenda n° 2, de sua autoria. Emendado em Plenário,
voltou o projeto a Comissac de Administração PUblica, que opina pela
aprovação da Emenda n o 3. Em votaçao, o projeto, salvo ernenda. Os
Deputados que o aprovam perrnaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçao, as Emendas n°s 2 e 3 e a Subemenda n o I a Emenda
no 1, que receberarn parecer pela aprovaçao. Os Deputados que as aprovam
perrnaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovadas. Corn a aprovação
da Subemenda no 1 a Ernenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n o 1. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 1.394/97 corn as
Emendas n°s 2 e 3 e a Subernenda n o 1 a Emenda no 1. A Comissâo de
Administraçao Püblica.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.397/97, da CPI do sisterna
penitenciário do Estado, que dá nova denominaçao a Secretaria da Justiça,
altera dispositivos da Lei no 9.516, de 30/12/87, e dá outras providências. A
Cornissâo de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
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Cornissães de Administração Póblica e de Direitos Humanos opinaram por
sua aprovacâo. A Cornissão de Fiscalizacão Financeira opinou por sua
aprovacão corn a Emenda n° 1, que apresentou. Emendado em Plenário,
voitou o projeto a Cornissão de Adrninistração PUblica, que opina pela
aprovaçâo do Substitutivo n o i e pela rejeiçâo da Emenda n o 2. Vem a Mesa
requerimento do Deputado Tarcisio Henriques em que solicita a votação
destacada da Emenda n o 2. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento lnterno. Em
votação, o Substitutivo n o i, salvo emenda e destaque. Os Deputados que o
aprovam permaneçám como se encontram. (- Pausa.) Aprovàdo: Em votaçáo,
a Emenda no i, que recebeu parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que a
aprovarn perrnanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação,
a Emenda n o 2, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. (- Pausa.) Os
Deputados que a aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.397/97
na forma do Substitutivo n o 1, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Administração Püblica.

Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.026/96, do Tribunal de Contas,
que dispãe sobre a estruturaçâo do Quadro de Pessoal dos Servicos
Auxiliares do Tribunal de Contas e dá outras providências. A Comissâo de
Justica conclulu pela constitucionalidade do projeto. A Comissâo de
Administracâo Püblica opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. A Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira opinou por sua
aprovaçâo na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Administracão
PCiblica, corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto a Comissâo de Administração Püblica, que opina pela
aprovacâo da Emenda n° 3 na forma da Subemenda n o 1, que apresenta.
Corn a palavra, para encarninhar a votacâo, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Gostarlamos de deixar registrado que
estarernos fazendo modificacôes nesse projeto, no 2 0 turno, ja que não
tInhamos mais como emendá-lo. Algumas emendas foram apresentadas por
nós no 1 0 turno, tentando fazer algumas correçães. Entendemos que ha,
realrnente, necessidade de reestruturacâo no quadro do Tribunal de Contas,
mas, da forma como foi feito o projeto, vai ser criada uma série de privilégios.
Se nâo forem feitas correcôes, estaremos votando a criaçâo de vários cargos,
corn salários fora da faixa que está sendo paga, o que cria problemas.
Estaremos, entâo, alterando isso no 2 1 turno, porque já nâo podemos fazer
essas emendas. Mas fica registrada a preocupacão do PT em relação ao
projeto. Tenho a certeza de que ha, no entendimento dos outros Deputados, a
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mesma preocupaçâo. 0 Deputado Antonio JUlio, durante a discussão do
projeto, apresentou também várias modificaçaes, tentando acertá-to..
Esperamos, no 20 turno, fazer corn que haja essa reestruturaçao sem a
criaçao exagerada de cargos e privilegios. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n o 1, salvo emendas e
subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votaçao, as Emendas n°s 1 e 2 e a Subemenda n o I
a Emenda no 3, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como seencontrarn. (- Pausa.) Aprovadas. Corn a
aprovação da Subernenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 3. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, a Projeto de Lei n o 1.026/96 na forma do
Substitutivo no 1, corn as Emendas n°s 2 e 3 e a Subemenda n o 1 a Emenda
n° 3. A Comissâo de Adminstração PUblica.

Votaçào, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.403/97, do Deputado Ibrahim
Jacob, que institui o Conseiho Regional de Trânsito e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclulu pela constitucionalidade do projeto corn a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Administraçao PUblica opinou
por sua aprovaçâo corn a Emenda n o 1, da Corn issâo de Justiça. Emendado
em Plenário, voltou o projeto a Comissâo de Administraçao PUblica, que opina
pela aprovaçâo da Emenda n o 2. Em votaçâo, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçao, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação; Os Deputados que as aprovarn permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei
no 1.403/97, corn as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Administração
PUblica.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.546/97, do Governador do
Estado, que dispae sobre o sistema estadual de financas e a estrutura
orgânica da Secretaria da Fazenda e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s I e
2, que apresentou. A Comissão de Administraçao PUblica opinou por sua
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissâo de Justiça, e 3 e 4, que
apresentou. A Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira opinou pot sua
aprovação com as Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de Administração
PUblica, e5 e 6, que apresentou, e pela rejeiçâo das Emendas n°s I e 2,
apresentadas pela Cornissâo de Justiça. Emendado em Plenârio, voltou a
projeto a Cornissão de Administraçao PUblica, que perdeu prazo para emitir
parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento lnterno, a Presidência
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vai designar a Deputado Arnaldo Penna para emitir parecer sobre as
Emendas n°s 7 a 22, apresentadas em Plenário. Indago a S. Exa. se se
encontra em condicOes de emitir seu parecer, ou se fará uso do prazo
regimental. Corn a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.

O Deputado Arnaldo Perna - Estou em condicOes de faze-b, Sr.
Presidente. (- Lé:)

"PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 7 A 22 A0 PROJETO DE LEI NO
• 	 1.546/97

flO	 '	 RelatOrio
Poeio daMensagém n°234/97, 0 Govérnador do Estado -encaminhou,

:pàraexame desta Casa Legislativa, o projeto de lei em epIgrafé, que dispOe
sobre o sistema estadual de financas e a estrutura da Secretaria da Fazenda
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 3/12/97, a proposição foi distribuida
as comissôes corn petentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituiçâo e Justiga emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn as
Emendas n°s 1 e 2.

Por seu turno, as ComissOes de Administragâo PUblica e de Fiscalizaçâo
Financeira e Orçamentária, em reunião conjunta, manifestaram-se
favoravelmente a aprovaçâo da matéria, quanto ao mérito. A primeira
Comissão apresentou as Emendas n°s 3 e 4, e a segunda opinou pela
rejeição das Ernendas n°s 1 e 2 e apresentou as Emendas n°s 5 e 6.

Em Plenário, a proposicão recebeu as Emendas n°s 7 a 22, razão pela qual
retornou o projeto a Comissão de Administração PUblica, a fim de receber
parecer sobre as referidas emendas. Esgotado o prazo para exarne do projeto
na Comissão, a matéria foi inclulda em ordem do dia para receber parecer em
Plenário, nos termos do § 2 1 do art. 145 do Regimento Interno.

Fundamentacâo
A Emenda no 7, do Deputado José Militâo, objetiva dispor sabre obrigacão

tributária das microempresas, matéria estranha ao projeto, que deverá ser
tratada, oportunamente, em projeto de lei que verse sabre o assunto. Somos,
portanto, por sua rejeiçao.

A Emenda n° 8, do mesmo Deputado, ao propor a incorporação da
Gratificação de Estimubo a Producão Individual - GEPI - ao vencimento do
servidor, para fins de apostilamento e aposentadoria, de que trata a Lei n°
9.532, de 31/12/87, invade a competência privativa do Governador do Estado
para dispor sabre o vencimento de servidor pUblico estadual. Opinamos, pois,
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A Emenda no 9, do mesmo Deputado, visa a assegurar aos Fiscais de
Tributos Estaduais e aos Agentes Fiscais de Tributos Estaduals o direito a
porte especial de arma, contrariando o cäráter educativo que é atribuldo ao
trabaiho desses servidores. Por este motivo somos contrários a medida
proposta.

Quanto a Emenda no 10, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, julgamos
inoportuna a sua apresentaçâo uma vez que, desvinculando-se o BDMG da

.Secretarja da Fazenda, riostermos cia proposiçao em tela, e passando a
entidade a vincular-se a SEPLAN qualquer disposiçao pertinente a
administraçao dàquela entidade, conforme propôè a emenda em apreço,
deverá ser tratada em projeto especIfico sobre o planejarnento geral do
Estado. Manifestamo-nos, pois, por sua rejeição.

A Emenda n° 11, do Deputado Ajalmar Silva, visa a abertura de crédito
suplementar, uma vez que a estimativa inicialmente prevista na proposiçâo
está aquérn do necessário, merecendo, pois, a nossa aprovaçâo.

As Emendas n°s 12 e 13, do mesmo Depufado, objetivam, respectivamente,
estabelecer que os cargos de Supervisor Fazendãrio serão extintos corn a
vacância e que as funçães setoriais e seccionais de auditoria ou de controle
externo existentes nos ôrgãos e nas entidades da administraçao estadual se
subordinam tecnicarnente a Superintendêncja Central de Auditoria
Operacional da Secretaria da Fazenda. Estas emendas estâo compatIveis
corn a medida já prevista na proposiçao sobre a extinçâo de cargos de iguaR
denominaçao e-com as atividades-fim decorrentes da missâo institucional da
Secretaria da Fazenda, no âmbito da organizaçao administrativa do Estado.
Somos, portanto, favoráveis as Ernendas n°s 12 e 13.

A Emenda no 14, cia Deputada Maria José Haueisen, tern por escopo dispor'
sobre rnatéria ja disciplinada no projeto, notadamente no art. 19, quanto ao
provimento de cargos da classe de Fiscal de Tributos Estaduais e Agente
Fiscal de Tributos Estaduais, mas tarnbém visa a estabelecer a prorrogaçâo
da vigência de concurso ja realizado para o provimento dos referidos cargos.
Trata-se de matéria parcialrnente contemplada na proposiçâo e que versa
sobreassunto eminentemente discricionéno do Poder Executivo. Por tais
razães, manifestamo-nos por sua rejeiçâo.

De autoria do Deputado Pericles Ferreira, a Emenda n° 15 visa a corrigir
erro material na redação original do art. 19, de modo que a regra nele
estabelecida como condiçao para a realizaçao de concurso póblico para os
cargos a que se refere se aplique ao quantitativo de cargos vagos,
garantindo-se, assim, a permanente reposição gradual da força de trabaiho,
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corn reflexos positivos na arrecadação. A emenda merece, portanto, ser
acoihida.

A Emenda no 16, do Deputado José Militâo, busca a paridade de
vencimentos para servidores que ocuparn cargos de atribuicães semelhantes
no mesmo Poder, notadamente para os Fiscais de Tributos Estaduais e
Agentes Fiscais de Tributos Estaduais que se aposentaram apOs a vigência
da Lei no 6.762, de 23/12/75. Sabe-se que esta lei ofereceu tratamento
discriminado para aquela categoria de servidores quando assegurou o
pagamento da Gratificaçâode EstImulo a Produçâo Individual - GEPI -, na
forma êstabelécida no § 10 do seu art. 40, exclusivamente para os servidores
pertencentes a categoria supracitada aposentados anteriormente a vigência
da lei. lmpae-se, portanto, a correcâo do tratamento desigual existente,
respeitando-se, assim, o princIpio da isonomia que orienta os atos da
administraçâo püblica. Por se tratar de medida justa e legitima, mantfestamo-
nos favoráveis a aprovaçâo da Emenda n o 1 6.

Quanto a Emenda n o 17, do mesmo Deputado, que visa a modificar a forma
de provimento de cargos cornissionados pertencentes ao quadro de
fiscalizaçao, tributação e arrecadaçâo da Secretaria da Fazenda,
manifestamo-nos por sua rejeicão, por entendermos que deve ser mantida a
situaçâo atual, de acordo corn o que já foi estabelecido pelo Poder
competente.

Corn relaçâo a Emenda n o 18, do mesmo Deputado, informamos que o seu
objetivo ja está contemplado na Emenda n o 1, apresentada pela Corn issâo de
Constituicao e Justica. Por esta razão, a ernenda se encontra prejudicada.

Somos contrários a Emenda n o 19, do Deputado Gilmar Machado, que
pretende estabelecer regra para 0 desenvolvimento das atividades gerenciais
da Secretaria da Fazenda, ressaltando-se que a medida proposta caracteriza
ingerência nas atividades do referido órgâo.

Consideramos prejudicadas as Emendas n°s 20 e 21, do mesmo Deputado,
porque tratam de matérias idênticas as que estão inseridas, respectivarnente,
nas Emendas n°s 4 e 13.

Finalmente, somos pela rejeiçâo da Emenda n° 22, do mesmo Deputado,
umavez que, ao propor a supressâo do artigo que cria o cargo de Secretário
Adjunto de Estado na Secretaria da Fazenda, prejudica o exercIclo da missâo
institucional deste órgão, notadamente quanto a gestão e a administração do
sistema tributário estadual, funcôes de grande relevância para o
desenvolvirnento socioeconômico do Estado.

Conclusâo
ConcluImos, portanto, pela aprovacão das Emendas n°s 11, 12, 13,15 e 16,

L
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pela rejeição das Emendas n°s 7 a 10, 14, 17, 19 e 22 e pela prejudicialidade
das Emendas n°s 18, 20 e 21."

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o Deputado Arnaldo Penna

fez urn born relatOrio, mas gostariamos, se possIvel, que V. Exa.
suspendesse a reunião por 3 minutos, a fim de que pudéssemos fazer mais
uma leitura do reIatório, para o votarmos mais tranqUilamente. São mais de 20
emendas, e so ouvindo a leitura fica difIcil de votar.

Suspeosãoda Reuniâo
o Sr Presidente - A Presidência em atenção a questâo de ordem suscitada

pelo Deputado Gilmar Machado, suspende a reunião por 5 minutos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.-

Reabertura da Reuniao
o Sr. Presidente - Estâo reabertos os trabalhos.
Vern a Mesa requerimento do Deputado Pericles Ferreira, em que solicita a

votação destacada das Emendas n o 5 e 6 ao Projeto de Lei n o 1.546/97. A
Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XVII do art.
232 do Regirnento interno.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado em que solicita
votaçâo destacada da Emenda n o 19 ao Projeto de Lei n o 1.546/97. A
Presidência defere o requerimento em conformidade corn o inciso XVII do art.
232 do Regimento Interno. Em votaçâo, o projeto, salvo emendas e
destaques. OsDeputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 3, 4, 11 a 13, 15 e 16, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em virtude da
aprovaçao da Emenda n° 4, fica prejudicada a Emenda n° 20. Em votaçao, as
Emendas n°s 7 a 10, 14, 17, 21 e 22, que receberam parecer peia rejeiçâo.
Os Deputados que as aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas.- Em votação, as Emendas n°s I e 2, que receberam da Comissão
de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária parecer pela rejeição. Em votaçao.'
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitacias. Em virtude. da -rejeiçâo da Emenda n° 1, fica prejudicada a
Emendan° 18. Em votação, a Emenda n° 5, destacada, que recebeu parecer
pela aprovaçao. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votaçâo, a Emendan° 6, destacada, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. ( Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n o 19,
destacada, que recebeu parecerpeIa rejeiçao. Os-Deputados que a aprovam
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permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado em 1 0 turno o Projeto de Lei n° 1.546/97 corn as Emendas n os 3, 4,
11 a 13, 15, 16 e 19. A Comissão de Fiscaiizacão Financeira.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar de

piano que não temos "quorum", neste momento, para a votação. Assim,
soiicito a V. Exa. que prossigamoS a reunião corn Os projetos em discussãO.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista questão de ordem
suscitada pelo Deputado Gilmar Machado, verifica, de piano, que inexiste
"qOorum" para votção masque o. ha -para-discussão .das demais matérias:da
pauta. 	 -

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 34/95, do Deputado Ivair
Nogueira, que fixa Os critérios populacionais para criação, fusão e
desmembramento dos serviços notariais e de registro. A Comissão de
AdministracãO Püblica opina pela aprovacão do projeto na forma do vencido
em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N O 34/95

EMENDA NO 1
Substitua-se a letra "f" do art. 2 0 pela letra "e", corn a seguinte redacão:
'e) 2 (dois) oficios de registro civil das pessoas naturals e de interdicOes e

tutelas em cada distrito ou subdistrito.".
Sala das Reuniães, 	 de 	 de 1998.
Geraldo Santanna
Justiflcacâo: A emenda visa tão-somente a adequacão do projeto as

disposicôes constantes no art. 50, Vi, da Lei n o 8.935, de 18/11/94.
EMENDA NO 2

Agrupem-se as disposicôes constantes nas letras "d" e "e' do art. 2 0 do
substitutivo, sob a ietra 'd", corn a seguinte redacão:

"d) 2 (dois) ofIcios de registro de tltuios e documentos e civis das pessoas
jurIdicas;".

Sala das Reuniães, 	 de 	 de 1998.
Geraldo Santanna
Justificacâo: A emenda visa tão-somente a adequacão do substitutivo as

disposiçOes da Lei no 8.935, de 18/11/94.
EMENDA NO 3

Substitua-se a tetra "f" dos itens "A", "B", "C" e 'D" do inciso I do art. 10 do
substitutivo pela letra "e", corn a seguinte redaçâo:

11e) 1 (urn) oflcio de registro civil das pessoas naturals e de interdiçäes e
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Sala das Reuniães, 	 de 	 de 1998.
Geraldo Santanna
Justiflcaçao: A emenda visa tão-somente a adequar o texto do substitutivo

As disposicaes constantes do art. 50, VI, da Lei n° 8.935, de 18/11/94.
EMENDAN°4

Agrupem-se as disposicôes constantes nas letras "d" e "e", itens 'A", "B",
"C" e "D" do inciso I do art. 10 do substitutivo, sob a letra 'd", corn a seguinteredaçao:,.

"d) I (urn) oficio de registro de titulos e documentos b civil das pessoas
jurIdicas;"

	

Sala das Reuniaes, 	 de 	 de 1998.
Geraldo Santanna
Justificaçao: A emenda visa a adequaçao do substitutivo as disposicaes

contidas no art. 50, V, da Lei no 8.935, de 18/11/94.
EMENDAN05

Dê-se ao art. 4 0 do Substitutivo a seguinte redaçao:
"Art. 40 - Qualquer que seja o motivo do desmembramento, nas comarcas

onde o sistema de zoneamento, para efeito de registros, ja se acha
implantado, fica assegurado, ao Titular da Serventja atingida, o direito de
perrnanencla na respectiva area territorial de abrangencia rernanescente,
enquanto que, nas comarcas onde ainda não tenha sido implantado o
zoneamento, ao Titular da Serventia ja existente, fica assegurado o direito de
escolha da zona.".

Sala das Reuniöes, 	 de 	 de 1998.
Geraldo Santanna
Justificaçao: A redaçao proposta visa a dirirnjr possvejs düvidas, fixando,

de maneira clara, o direito de escolha da zona ou area pelo Titular de
Serventia ja existente, em face de qualquer desmembramento.

EMENDANO6
Dé-se a letra 'c" do art. 2 0 a seguinte redaçao:
"a)
b)
c) 6 (seis) tabelionatos de protestos de tItulos.
d)
e)
f) ...".

	

Sala das Corn issães, 	 de 	 de 1998.Ajalmar Silva
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EMENDAN°7

Dê-se ao art. 20 a seguinte redacão:
"Art. 20 - Na cornarca de Belo Horizonte, e incluldas as serventias já

existentes, haverá:
a)
b)
C)
d)
e) 1 (urn) ofIclo de registro civil das pessoas juridicas;

:f) .....
Sala das Comissöes, 	 de 	 de 1998.
Ajalmar Silva

EMENDA NO 8
Dê-se as letras 'd" e "e" das letras "A", "B", "C" e "E" do inciso I do art. 10 a

seguinte redacao, suprimindo-se, consequentemente, a letra "f:
"Art. 1°- .......................

Letra A
• d) I (urn) ofIclo de registro de titulos e documentos e civil das pessoas
jurIdicas;
• e) 1 (urn) oficio de registro civil das pessoas naturals e de interdiçöes e
tutela em cada distrito ou subdistrito.

Letra B
d) I (urn) ofIcio de registro de titulos e documentos e civil das pessoas

jurIdicas;
e) 1 (urn) ofIcio de registro civil das pessoas naturals e de interdiçöes e

tutela em cada distrito ou subdistrito.
Letra C
d) 1 (urn) ofIcio de registro de tItulos e documentos e civil das pessoas

juridicas;
e) 1 (urn) ofIcio de registro civil das pessoas naturais e de interdiçôes e

tutela em cada distrito ou subdistrito.
Letra D
d) I (urn) ofIcio de registro de tItulos e docurnentos e civil das pessoas

jurIdicas;
e). I (urn) ofIcio de registro civil das pessoas naturals e de interdiiçães e

tutela em cada distrito ou subdistrito.
Letra E
d) I (urn) ofIcio de registro de tItulos e documentos e civil das pessoas

L
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e) I (urn) ofIclo de registro civil das pessoas naturals e de interdiçöes e
tutela em cada distrito ou subdistrjto.

Sala das Reuniöes, 	 de	 d&1998.
Ajalmar Silva
Justificaçao: As modificaçaes sugeridas visam a adequar o conteüdo do

vencido em 10 turno ao que dispöe a Lei Federal n o 8.935, que deu nova
nomenclatura as serventias. Dessa forma, são correçães eminentemente
técnicas,.,

EMENDAN6 g:	 H
Acrescente-se onde conviero seguinte artigo:
"Art . .... - As autenticaçoes de documentos em processos judiciais poderão

ser realizadas pelo próprio foro judicial, que reverterá a renda delas obtidas
para o Poder Judiciário, que manterá setor especIfico para este firn.

Sala das Reuniôes, 	 de	 de 1998.
Durval Angelo

EMENDA NO 10
Exclua-se 0 MunicIpio de Governador Valadares da letra "b" do art. 10 einclua-se na letra "C" do mesmo artigo, corn a conseqüente alteraçao do

nümero de serventias nele previstas.
Sala das Reuniães, 	 de	 de 1998.
Marcos Helênio
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

Deputado Geraldo Santanna apresentou as Emendas n o
s 1 a 5; o Deputado

Ajalmar Silva, as Emendas n o
s 6 a 8; o Deputado Durval Angelo, a Emenda no

9; e o Deputado Marcos Hêlênio, a Emenda no 10. Nos termos do § 40 do art.
196 da Resolução n o 5.065, de 1990, a Presidêncja val submeter as emendas
a votação, independentemente de parecer.

Suspensão da Reuriião
o Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião ate que sejam

preenchidos os pressupostos regimentals para apreciaçao do Projeto de Lei
no 959/96. Estão suspensos nossos trabaihos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 959/96, do Tribunal de Justiça,

que dispôe sobre 0 concurso de ingresso e remoçao dos serviços notarials e
de registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18/11/94, e dá outras
providências. A Comissão de Administraçao Püblica opina pela aprovação do
projeto. na forma do vencido em 1 0 turno, corn a Emenda n o 1, que apresenta.
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A Comissão de Fiscalizacão Financeira opina por sua aprovacão corn a
Emenda no i, da Comissão de AdministracãO Póblica. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI NO 959/96

EMENDAN°2
Suprima-se do § 2° do art. 5° do vencido em 10 turno a expressão "salvo se

provida, a qualquer titulo, ate a data da Lei Federal no 8.935".
Saladas Reuniães, de junho de 1998.
Gilmär Machado

EMENDA N° 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - Somente poderão concorrer ao concurso de remocão de que trata

o art. .... os servidores que tenharn ingressado nos serviços notariais e de
registro por meio de concurso püblico.".

Sala das Reuniôes, 	 dejunho de 1998.
Marcos Helênio
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

Deputado Gilmar Machado apresentou ao projeto a Emenda no 2, e o
Deputado Marcos Heiênio, a Emenda no 3. Nos termos do § 4 0 do art. 196 da
Resoiução no 5.065, de 1990, a Presidéncia vai submeter as ernendas a
votaçâo, independentemente de parecer.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência veñfica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinâria de logo mais, as 14 horas, corn a ordern do dia
já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio de mu
novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das Comissöes Os

Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco
Regis, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião, dispensa
a leitura da ata, em vista de requerimento do Deputado Marco Regis,
considera-a aprovada, e esta e subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0
Presidente designa os Deputados Gilmar Machado, José Henrique e Marco
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Regis para relatores dos Projetos de Lei n°s 1.713, 1.725 e 1.730/98,
respectivamente. Logo após, passa a 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussäo e a votação de matéria de deliberaçao
conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e a votaçâo, é aprovado o
Projeto de Lei no 1.693/98 corn a Emenda n01, da Comissão de Constituiçao e
Justiça (relator: Deputado Marco Regis). A seguir, o Presidente submete a
votação o Requerimento n° 2.597198, que e aprovado. Em seguida, submete
a discussão e a votaçao os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei
n°s 836/96, 1.439, 1.455, 1.456, 1.468 .1.53&e 1.589/97 e 1.612/98, os quais
são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunjão ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Ostrabaihos.

Sala das Corn issães, 10 de junho de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Adelmo Carneiro

Leão.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.758/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
RelatOrio

Por meio da Mensagem n o 269/98, o Governador do Estado envia a esta
Casa o projeto de lei em tela, que tern como objetivo autorizar o Poder
Executivo a promover a reversão do imOvel que especifica a Marina Machado
Real.

Publicada ern 22/5/98, foi a matéria remetida a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que, não encontrando Obice a sua tramitaçao, conclulu pela
juridicidade, pela ConStitucjonaljdade e pela legalidade do projeto.

Agora, vem a esta Comissão para, nos limites da competência desta,
receber parecer.

• 	 Fundamentaçao
o imóvel objeto da proposição em tela, constituIcJo por urn terreno de

10.582m2, situado entre o Km 641,859 e o Km 642,060 da BR-116, no
MunicIpio de Divino, foi havido pelo Estado por meio de desapropriacao,
conforme estipula o Decreto n o 24.268, de 22/2/85.

Destinava-se o imovel a implantaçao de Posto de Fiscalizaçao da
Secretarja de Estado da Fazenda, o qual, tendo funcionado por algum tempo,
fol desativado, porser considerado antieconômjco.

Ora, o bern tornou-se desnecessário ao Estado, que já nâo tern finalidade

335
para ele. 	 -

Nurna avaliacão simplista, considerando-se apenas o valor pago no
processo de desapropriacão, ternos que a reverão proposta se fará mediante
devolucão, pela beneficiária, Marina Machado Real, do valor recebido,
devidamente atualizado, o que não constituirá perda patrimonial para o
Estado, voltando as partes ao 'status quo".

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

1.758/98 no 10 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissães, 9 de junho de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Marcos

Helênio - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.053/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.053/96
altera dispositivos da Lei n° 11 .745, de 17/1/95.

Esgotados os prazos para exame do projeto pelas Comissães de Justica e
de Fiscalização Financeira, a proposição fol iriclulda em ordem do dia para

-votacão em Plenário e aprovada na forma do Substitutivo n° 1.
Retorna a matéria para ser apreciada, no 2 0 turno, por esta Comissão,

cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido no 1 0 turno, anexa a este
parecer.

Fundamentacão
O projeto de lei em exame pretende reafirmar que o objetivo central das

audiências püblicas e permitir que a sociedade possa deliberar sobre parte
dos investimentos em obras previstas no orçamento do Estado. Promovem-se

,reuniöes nas regiôes do Estado, e Os participantes são encarregados de
definir as obras prioritárias para sua regiãO.

Durante a discussão da matéria, fol apresentado o Substitutivo n° 1, em
Plenário, retirando o caráter deliberativo previsto no art. 2 0. Retirou-se,
também, a expressão 'definição" do art. 1 0, a qual foi substituida por
"priorização". Ora, priorizar e colocar em ordern de importância. ImpossIvel
seria priorizar algo que ainda nao estivesse definido. As audiências püblicas
acontecem em duas etapas: as municipais, que elegem as demandas de
cada municIpio, e as regionais, que definem as prioridades da região.

O pressuposto da realizacâo das audiências pblicas e exatamente a
intencão de os Poderes Executivo e Legislativo abrirem mao da prerrogativa
de definir a aplicaçâo de parte dos recursos em favor da participação da
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população diretamente interessada, em processo democrático de tomada de
decisöes.

Se os Poderes constituldos do Estado delegam para a sociedade, por meio
da realizaçao de audiências pUblicas, essà participaçao, torna-se sern sentido
a alegaçao de "usurpação de competência" ou "de poder". Do contrário, que
sentido teria realizá-las, considerando-se o seu atual formato?

Como as audiências estão - e, a nosso ver, assim deve ser -, cabe a
populaçao definir os investimentos que suprirâo as necessidades mais
prernentes de cadaregi o do Estado.
-Cabe, ressaltar que o Poder Executivo ira definir e fixar o montante de

recursos para cada regiâo, estando, portanto, sob o seu total controle os
limites da delegaçao que pretende dar a sociedade e, conseqüentemente, a
importância que, de fato, dará as audiências pUblicas.

Estamos aproveitando, no Substitutivo n o 1, que apresentamos ao final, dois
pontos positivos da redaçâo do vencido no 10 turno: os critérios de populaçao
e renda para definiçao do montante de recursos que caberá a cada região e a
redaçao mais precisa apresentada em seu art. 70.

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.053/96 no21 turno, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.

Substitutivo n° 1
Altera dispositivos da Lei n o 11.745, de 16 de janeiro de 1995, que disciplina

a realizaçao de audiências püblicas regionais, nos termos do § 50 e seguintes
do art. 157 da Constituiçao do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 inciso I do art. 30 da Lei no 11.745, de 16 de janeiro de 1995,

passa a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 30 ...........
I - subsidiar a elaboraçao da lei orçamentária e o planejamento

governarnental por meio da indicaçâo, pela sociedade, de parte dos
investimentos a serem executados nas diversas regiöes do Estado;".

Art. 20 - 0 art. 60 da Lei no 11.745, de 16 de janeiro de 1995, passa a vigorar
corn a seguinte redaçao:

"Art. 60 As prioridades de investimentos serâo definidas nas audiências
pciblicas regionais, conforme o montante de recursos fixados pelo Poder
Executivo para cada região;

§ 1 0 - 0 montante de recursos a que se refere o "caput" deste artigo será
definido pelo Poder Executivo proporcionalmente a populacao e a renda de
cada região, antes da realizaçao das audiências püblicas.
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§ 20 - As decisães tomadas nas audiências püblicas terão caráter
deliberativo, observado o limite de que trata o parágrafo anterior.".

Art. 30 - A Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995, fica acrescida do
seguinte art. 7 0, renumerando-se os demais:

"Art. 70 - Os Poderes participantes das audiências pUblicas instituirâo, de
forma conjunta, uma assessoria encarregada da avaliacão do custo das obras
propostas.".

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagão.
Art 5° - Rvogame as disposiçoes em cpntrário
SaladasComissöes 9 de junho de 1998
Sebastião Navarro Vieira, Presidents- - Marcos Helênio, relator - Antonio

Roberto - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.
Redacâo do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.053/96

Altera dispositivos da Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995, que disciplina
a realizaçao de audiências püblicas regionais, nos termos do § 50 e seguintes
do art. 157 da Constituicâo do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 inciso I do art. 30 da Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 30 .......

- subsidiar a elaboração da lei orçamentária e o planejamento
governamental por meio de priorizacão, pela sociedade, de parte dos
investimentos a serem executados nas diversas regiães do Estado;".

Art. 20 - 0 art. 60 da Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995, passa a vigorar
corn a seguinte redacão:

"Art. 60 - As prioridades de investimentos serão definidas nas audiências
ptiblicas regionais, coriforme o montante de recursos fixados pelo Poder
Executivo para cada região.

Parágrafo ánico: - 0 montante de recursos a que se refere o "caput" deste
artigo será definido pelo Poder Executivo, proporcionalmente a populacão e a
renda de cada região, antes da realização das audiências püblicas.".

Art. 30 - A Lei n° 11.745, de 16 de janeiro de 1995, fica acrescida do
seguinte art. 70, renumerando-se os demais:

"Art. 70 - Os Poderes participantes das audiências póblicas instituirão, de
forma conjunta, uma assessoria encarregada da avaliação do custo das obras
propostas.".

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 50 Revogam-se as disposiçôes em contrário.
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PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 929/96

Comissão de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 929/96, do Deputadq Geraldo Nascimento, que autoriza

oPoder Executivo a celebrar contrato ou convenio para a duplicaçao das
Rodovias BR-381 e BR-262 no trecho que especifica, fol aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art
268.do Regimentolnterno.

Asirn sendo, opinarnos porse dar : a.proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 929/96
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato ou convênio para a

duplicaçao das Rodovias BR-381 e BR-262 no trecho que especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato ou convenio

corn empresa ou consórcio de empresas, nos termos da Lei n o 12.276, de 24
de juiho de 1996, corn vistas a execução das obras de duplicaçao das
Rodovias BR-381 e BR-262, no trecho compreendido entre as cidades de
Belo Horizonte e Governador Valadares.

Paragrafo tnico - A celebraçao do convenio ou contrato nos termos deste
artigo será precedida de convénlo corn a Uniâo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 4 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.258/97
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.258/97, do Deputado José Militão, que dispôe sobre a
contribuiçao.previdenciaria do servidor em exercIcio de cargo em comissão
em Poder que não o de origem, foi aprovado no 2 0 turno, corn a Emenda n o I
ao vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnospor se dar a proposição a seguirite redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.258/97
Dispôe sobre a contribuiçâo previdenciária do servidor em exercIcio de
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cargo em cornissão em Poder que nâo o de origern.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedada a cobrança de complementacão de contribuição

previdenciária para o lnstituto de Previdència dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - e de cornplernentaçao de contribuição para custeio
parcial dos proventos de aposentadoria do servidor pUblico das
administracaes direta e indireta do Estado, em exercIcio de cargo em
cornissão em Orgao ou entidade de Poder que não o de origem.

Paragrafo Onico - 0 cálculo das contribuicães de que trata o "caput" deste
aitigo-terá como base o estipêndio de contribuiçâo do cargo pelo qua[ 0
servidor tiver feito opçâo, observado a disposto no art. 25 da Lei n o 9.380, de
18 de dezembro de 1986.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.396/97
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n o 1 .396/97, da Comissão Parlamentar de lnquérito para,
no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denüncias Que Envolvem o Sistema
Penitenciãrio do Estado, estabelece diretrizes para o sistema prisional do
Estado e dá outras providências.

0 projeto foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno e vem
agora a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.396/97
Estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E assegurado ao detento, provisório ou condenado, tratamento

digno e humanitário, vedada a discriminaçao em razâo de origem, raça, etnia,
sexo, convicçâo polItica ou religiosa e orientaçâo sexual.

§ 10 - 0 respeito a integridade fisica e moral constitui direito subjetivo do
preso.

§ 20 - E direito do preso cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao
domicilio de sua familia.
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Art. 20 - E dever do Estado garantir ao preso as condicaes necessárias a
sua readaptaçâo a vida em sociedade, mantendo, para esse fim, profissional
devidamente habilitado.

Art. 30 - 0 Poder Executivo estimulará a realização de cursos, seminários,
palestras, congressos e debates especialmente voltados para assuntos
relacionados corn os direitos humanos, corn vistas ao aperfeiçoamento do
sistema prisional.

Paragrafo ilnico - E obrigatOria a inclusão de matéria especIfica de direitos
huninqs, flPS ci4rsOs.daA emia.dePoIIcia, ? Secretaria de Estado da
Segurança P biica;.e.da PdliciaMilitarJo Estado de Minas Gerais e nos
cursos de formaçâo de age ntes ;e pessoal penitenciário da Secretaria de
Estado da Justiça. 	 -

Art. 41 - 0 agente responsável pelo exercicio da polIcia judiciária de caráter
técriico-cientIfico e de investigaçao de infraçâo penal não poderá desenvolver
atividade concernente a guarda e a vigilância de preso.

Art. 51 - 0 Estado adotará e incentivará a aplicacao de pena social
alternativa, nos termos do art. 5 0, XLVI, "d", -da Constituiçao da Repiblica,
propiciando os melos necessários a sua execução.

Art. 60 - 0 encarceramento de presos provisórios e condenados dar-se-á,
preferencialmente, em estabelecimento penal de pequeno porte, destinado a
receber detentos residentes no municIpio em que se encontra instalado.
§ 1 0 - E vedada a construçâo de estabelecimento penal de qualquer

natureza corn capacidade para mais de 170 (cento e setenta) detentos.
§ 20 - E vedada a instalaçao de estabelecimento penal corn capacidade

superior a media anual de detentos verificada no municIpio.
§ 30 - A instalaçâo de estabelecimento penal será precedida de parecer

ernitido pelo Ministério Püblico, que opinará sobre a sua localizaçâo,
capacidade, necessidade e adequacao as regras de tratamento prisional, de
acordo corn as normas em vigor.

Art.. 71 - 0. Estado estimulará a irnplernentação dos Conseihos da
Comunidade previstos no art. 175 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994,
corn vistas a auxiliar e fiscalizar a execuçao dos procedimentos ditados pela
justiça criminal.

Parágrafo (inico -.Os Conselhos, a que se refere o "caput" deste artigo,
considerados de suma importância para a reintegraçâo do preso no convIvio
social, contarâo corn o apoio do poder püblico. 	 -

Art. 80 - Cada estabelecimento penal contará corn urn colegiado, órgão
auxiliar da administraçao da instituiçâo destinado a auxiliar, acornpanhar e
fiscalizar o seu funcionarnento, garantindo-se, em sua composiçâo, a
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participaçâo de representantes da comunidade, do Ministério Püblico, da
Defensoria PCibljca, de entidades civis de apoio ao detento e de familiares dos
presos.

Art. 90 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de 190 (cento e
noventa) dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposicaes ern contrário.
Sala das Comissôes, 4 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Sebastiâo Costa, relator - Ajalmar Silva.

PARECERDEREDAcAO FINAL DO PROJETODELEI N O 1.646/98
Comissão de Redáçao

0 Projeto de Lei n° 1.646/98, do Deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade püblica a Sociedade Esportiva Real Madri, corn sede no Municipio de
ltaüna, fol aprovado em turno ünico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçao a Seguinte redação final,que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.646/98

Declara de utilidade pUblica a Sociedade Esportiva Real Madri, corn sede
no MunicIpio de ltaCina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade póblica a Sociedade Esportiva Real

Madri, corn sede no MunicIpio de Itaüna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Corn issôes, 28 de maio de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.647/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.647/98, do Deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade püblica a Loja Maçonica Harmonia e Justiça de Capitólio n° 39, corn
sede no MunicIpio de CapitOlio, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI N o 1.647/98

Declara de utilidade püblica a Loja Maçônica Harmonia e Justica de
Capitôlio no 39, corn sede no MunicIplo de Capitólio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçônica Harmonia e

Justiça de CapitOlio n o 39, corn sede no MunicIplo de Capitólio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.

aIadas Comiss6es,28 de maio de 1998.
Dimás Rodrigues,,Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 1998

ATA

ATA DA i oa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAcAO

DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL -
DOPS

As dez horas e quinze minutos dodia dezenovéde maiodemilnovecefltOS
e noventa e oito comparecem na Sala dás Comissôes os Deputados Ivair
Nogueira, Adelmo Carneiro Leâo, João Leite (substituindo este o Deputado
Carlos Pimenta, por indicação da Lideranca do Bloco Social) e Jorge Hanrias
(substituindo este o Deputado Wilson Pires, por indicaçâo da Lideranca do
Bloco Liberal), membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental e estando ausentes o Presidente e o Vice-Presidente, o Deputado
Ivair Nogueira assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Adelmo Carneiro Leâo que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, lê a correspondência: oficio do Centro de Defesa de Direitos
Humanos de Alfenas, encaminhado a ci pela Comissão de Direitos
Humanos; e os Oficios n°s 2.372198, do Cet. Márcio Lopes Porto,
Comandante-Geral da PolIcia Militar, em que indica o Maj. Sergio Ricardo
Bueno para participar desta reunião; 811/98, do Sr. AgIlio Monteiro Filho,
Superintendente Regional da Policia Federal, em que justifica a não-
indicaçâo de representante daquele órgão para participar da reunião; e 62/98,
da Deputada Federal Sandra Starling, em que encaminha cópia da
representacão feita por ela a Procuradoria-Geral de Justiça sobre eventual
incineracâo de arquivos do extinto DOPS. A Presidência esciarece que a

I finalidade da reunião e ouvir os representantes do Exército, da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais e da PolIcia Federal. 0 Presidente passa a

: palavra ao representante da PolIcia Militar do Estado de Minas Gerais, Maj.
Sérgio Ricardo Bueno, o qual, após sua explanacâo, é questionado pelos
Deputados Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão. Encerrados os debates, o
Presidente agradece a participacâo do Maj. Sergio Ricardo Bueno pelos
subsIdios prestados a Comissão e coloca-o a vontade para se retirar.

.2 Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissâo para a próxima reunião

trabaihos.ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 



Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Antonio Roberto

Ivair Nogueira - Wilson Pires.

TRAMITAçA0 DE PROPOsIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNQ DO PROJETO DE LEI No 1.617/98

Comissâo de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

0 projeto de lei em estudo, do DeputadoJge,Hannas torna QbrigatOrio o
hasteamento da Bandeira Nacional e a execuçao do Hino Nacional nas
escolas póblicas do Estado.

A proposiçâo foi encaminhacja, para estudo prelirninar, a Comissão de
Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, COnstitucionaljcjade e
legalidade, e vem agora a esta Comissão, para receber parecer no 1 0 turno,nos termos regimentals.

Fundamentaçao
A preocupaçao do Deputado de queos alunos das escolas püblicas

mineiras cultivem o hábito de hastear a Bandejra Nacional e cantar o Hino
Nacional traduz-se em iniciativa louvável, uma vez que representa uma licâo
de civismo para eles, que serão, dessa forma, despertados para a valorizaçao
dos simbolos nacionais.

No entanto, já existem na legislaçao estadual normas que tratam da
execuçao do Hino Nacional e do hastearnento da Bandeira Nacional nas
escolas do sistema estadual. A Lei Estadual no 7.451, de 1978, determina que
o Hino Nacional deve ser cantado, pelo menos uma vez por semana, nas
escolas do sistema pUblico de ensino fundamental. E a Lei Estadual, no
12.304, de 1996, em seu art. 20, recomenda o hasteamento da Bandeira
Nacional ao .menos puma vez por semana, durante o ano letivo, tanto nas
escolasda rede pUblica quanto nas da rede privada.

Consideramos, tarnbem,,.que a escola deve ter autonomja na decisão dos
horários e dias para hastear a Bandeira Nacional e cantar o Hino Nacional, de
acordo corn as normas ja existentes, objetivando não prejudicar a jornada e a
organizaçao das atividades escolares.

Conclusao
Pelos motivos expostos, somos pela rejeiçao do Projeto de Lei n o 1.617/98no 1 0 tumo, em , sua forma original.
Sala dasComissOes 10 de junho de 1998.
José MariaBarros, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, relator - Adel moCarneiro Leão.
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PARECER PARA 01° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.707/98

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatôrio

De autoria do Deputado LeonIdio Bouças, o projeto de lei em epIgrafe dá
prazo para a expedicão de documento de transferência nas escolas püblicas
estaduais.

Publicada em 24/4/98, a proposiçâo foi encaminhada a Comissão de
Constituiçâo e Justiça que, permitindo-Ihe a tramitação nos termos do
Regimento lnterno,apresefltoU ao projetoa Emenda n° 1.

Vem, agora, a matéria a estaComissão para apreciaco de mérito.
Fundamentaçâo

E de reconhecer o objetivo saudável da proposiçâo em estudo. Ela visa a
eliminar a liberdade injusticável e danosa que tern a autoridade escolar,
quando se trata de cumprir prazos em relaçao a expedição de documento de
interesse dos alunos. E o que acontece, por exemplo, corn aquele que
conhecemos pelo nome de "Guia de Transferência" , de importância vital para
osalunos de qualquer nIvel de ensino.

E neóessário, contudo, ajustar alguns termos do texto da proposiçâo em
pauta as normas vigentes da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional
• Isso nos leva a apresentar o Substitutivo n o 1.

Conclusão
Pelo éxposto, sornos pela aprovacäo do Projeto de Lei no 1.707/98 na forma

do Substitutivo no 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO NO I

Dá prazo para expedicâo de Guia de Transferência nas escolas do Sistema
Estadual de Ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 documento escolar "Guia de Transferência" será expedido pelos

estabelecimentos do Sistema Estadual de Ensino, no prazo máximo de 7
(Sete) dias óteis contados da formalização do requerirnento a autoridade
competente, pelo prOprio interessado ou por seu representante legalmente
habilitado.

Art. 21 - 0 documento escolar referido no artigo anterior conterá 0 mesmo
conjunto de informaçOes em todas as escolas do Sistema Estadual de Ensino.

Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar
de sua publicaçâo.

Art. 4° ... Esta lei entra em vigor na data de sua promulgaçâo.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 10de junho de 1998.
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José Maria Barros, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira , relator - Adelmo
Carneiro Ledo.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 12/6/98, as seguintes comunicaçoes:
Da Comissão do Trabalho, da Previdêncja e da Açâo Social, dando ciência

a Casa da aprovação, na 171 Reuniäo Ordinária dessa Comissão, dos
Projetos de Lei n°s. 1.682, - 1.683, 1.720, 1721 e 1.629/98 e dos

2.602e2:601/98.(- Ciente. Publique-se.) 	 -
Do Deputado Marco iRdgis, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Odilon Piconez, ocorrido em 6/6/98, na cidade de Muzambinho. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Trajano Pinto Trindade, ocorrido em 7/6/98, na cidade de Curvelo. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Comissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 90 Dias, Apurar a
Destinaçao dos Arquivos do Departamento de Ordem Poiltica e Social -
DOPS -, dando ciéncia a Casa da aprovaçâo, em reunião de 9 do corrente, do
relatôrio final das atividades desenvolvidas por essa Comissâo, cujo teor é o
seguinte:

RELATORIO FINAL DA COMIS5AO PARLAMENTAR DE INQUERITO
PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAcAO DOS ARQUIVOS

DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL - DOPS
INDICE

1 -Antecedentes
2 - Objetivos
3 - Programaçao dos trabathos
3.1 - Depoimeritos colhidos
3.2 - Visitas realizadas
4 - A questão dos arquivos do DOPS
4.1 - Criaçao e extinção do DOPS
4.2 - A situação dos arquivos em outros Estados
4.3 - A . 	n° 10.360, de 1990
5 - Apuraçao dos fatos
5.1 - A contaminaçao dos atestados de antecedentes criminals
5.2 - A incineracão dos arquivos do DOPS
5.3 - A "desova" de fichas
5.3.1 - 0 reconhecjmento das fichas
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5.4 - 0 acesso aos arquivos
5.5 - Quem cuida dos arquivos
5.6 - A entrega dos microfilmes ao Arquivo Póblico Mineiro
5.7 - Privacidade e publicidade
5.7.1 - 0 debate sobre a questão
5.7.2 A utilizacão dos arquivos
5.8 . A Iocalização dos arquivos
5.9 - A identificacão técnica dos microfilmes
5.9.1 - 0 tote de microfilmes denominado "DOPS"
5.9.2- 0 lotedè mirofiImesdenominado "COSEG"
5.9.3 - As declaraçöes do depoente Ediraldo Brandão e o rob n o 20
6 - Conclusães
Anexos
1 - Projeto de lei
2 - Relatôrio das visitas
3 - Legislaçâo citada
1 - Aritecedentes
Em.requerimento aprovado em 23/12/97, de iniciativa do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, foi solicitada a instauracão da Comissão Parlamentar de
lnquérito para, no Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação dos Arquivos do
Departamento de Ordem PolItica e Social - DOPS.

Compuseram a Comissão, como membros efetivos, os Deputados Carlos
Pimenta, Wilson Pires, Ivair Nogueira, Antonio Genaro, Adelmo Carneiro
Leão, Irani Barbosa e Antonio Roberto, substituindo este ao Deputado
Gerabdo da Costa Pereira. Na reunião do dia 4/3/98, foram eleitos Presidente
e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Carlos Pimenta e Wilson
Pires e designado relator o Deputado Ivair Nogueira. Em 9/5/98, cumprindo o
disposto no art. 116, § 21, do Regimento Interno desta Casa, os Deputados
Irani Barbosa e AntOnio Genaro foram substituldos, respectivamente, pelos
Deputados Dinis Pinheiro e Luiz Fernando Faria.

Em 10/3/98, foi aprovado requerimento do relator contendo a programacão
de visitas e audiências, corn o objetivo de se fazer levantamento da
destinação dos arquivos do DOPS, objeto da CPI. Foi aprovado, ainda,
requerimento solicitando a Comissâo de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa, a OAB-MG e a Procuradoria-Geral de Justiça a indicaçâo de
representante para acompanhar os trabalhos da CPI. Folindicado peba
Corn issão de Direitos Humanos o Deputado Joâo Batista de Oliveira, e pela
OAB-MG, o Dr. Antonio Ribeiro Rornanelli.

2 - Objetivos
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Conforme a justificaçâo que acompanha o requerimento inicial, a Comissão

foi instalada em virtude do não-cumprimento, ate aquela data, da Lei n°
10.360, de 1990, que transfere para o Arquivo Püblico Mineiro toda a
docunientacao do DOPS. Além disso, havia denüncias de que inforrnacoes
contidas nos antigos arquivos do DOPS estariam sendo utilizadas por Orgãos
da Secretaria da Segurança Pübl,ca, em flagrante desrespeito a Lei da Anistia
e em franco prejuizo para os envolvidos. Diante de notIcias contradttórias
sobre a destinaçao dos arquivos do DOPS e sua possIvel incineraçao, a
Comissao se propós, ainda, investigar:essa questão.

,3- - Pro.gramag5o.dos trabaihos
3.1 - Depoimentos colhidos
- 17 de marco:
- Sálvio Humberto Penna;
- AluIsio Rodrigues Coelho;
- Betinho Duarte, Vereador a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
- Márcio Barroso Domingues, Diretor do Instituto de Identificaçao;
- Soraya Patricia Gandra Fonseca, Assistente do Diretor do Instituto de

ldentificaçao.
- 24 de marco:
- Norma de Goes Monteiro, Diretora do Arquivo PUblico Mineiro (não

corn pareceu);
- AmIlcar Vianna Martins Filho, Secretárjo da Cultura;
- Maria Dalce Ricas;
- Sandra Starling, Deputada Federal;
- Apolo Heringer Lisboa;
- MaurIcio Vieira Paiva;
- Carmela Pezzutti;
- PlInio Arantes (não compareceu).
- 31 de marco:
- Michel Le Ven, cientista politico da UFMG.
-7deabril:
- Ariovaldo da Hora e Silva, Coordenador de lnformacOes da COSEG;
- Alexandra Carrão Mesquita Machado, Coordenador-Geral da COSEG;
- Heloisa Greco, representante do Movimento TorturaNunca Mais;
- Antonio Fernando Marques de Aguiar (não cOmpareceu);
- Afonso Celso Lana Leite.
-14deabrjl:
- Chrispim Jacques Bias Fortes, Secretário da Segurança Püblica em 1985

e 1986 (nao compareceu);
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- Edilber Pereira, Diretor do DOPS em 1983 e 1984;
- Ediraldo Brandão, chefe da COSEG no perlodo de 1976 a 1982;
- Sérgio Freitas, Coordenador Especial da COSEG em 1983;
- Nilmário Miranda, Deputado Federal;
- Cecilia Maria Borges Coimbra, Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais,

do Rio de Janeiro, e Presidente da Comissão de Direitos Humanos do
Conselho Federal de Psicologia.

-23 de abril:
- Santos Moreira da Silva,Secretárioda Segurança Püblica.:

- Norma de Goes Monteiro, Diretora do Arquivo Püblico Mineiro (nao
compareceu);

- Ediraldo Brandão, chefe da COSEG no periodo de 1976 a 1982;
- Francisco Eustáquio Rabelo, Superintendente-Geral da Policia Civil;
- Elmar da Silva Lacerda, Delegado-Geral aposentado;
- José Franca Tavares, Diretor do DOPS em 1981 (nao compareceu).
- 19 de maio:
- representante do Exército (não compareceu);
- representante da PolIcia Federal (nao compareceu);
- Major Sergio Ricardo Bueno, representante da PMMG.
3.2 - Visitas realizadas
- 17 de marco:
- Visita ao Posto de Identificaçao da Secretaria da Segurança Ptblica

localizado na Assembléia Legislativa, ocasião em que foi verificado o registro
referente a urn inquerito no DOPS, ligado a Lei de Seguranca Nacional,
Constante no atestado do representante da OAB-MG, Antonio Ribeiro
Romanelli.

- 19 de marco:
- Visita ao Instituto de ldentificação para Iocalização dos arquivos do DOPS.
-25 de marco:
- Visita ao Instituto de Identificaçâo para lacre dos arquivos do DOPS.

Acompanhamento da transferência, para o Arquivo Püblico Mineiro, do
conjunto de microfilmes denominados "cOpias dos arquivos do DOPS" pelas
autoridades da Secretaria da Segurança PUblica.

- 10 de abril:
- Visita ao Instituto de Identificaçâo para retirada do [acre dos microfilmes da

COSEG.
-l6deabril:
- Visita ao Instituto de ldentfficação para avaliação técnica dos microfilmes
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denominados "arquivos do DOPS", lacrados pela CPI. 	
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- 23 de abril:
- Visita ao Instituto de ldentificaçao para avaliaçâo técnica dos microfilmes

intitulados "COSEG", arquivados no setor de rncrofilmagem daquele Instituto,
lacrados pela CPI.

- 6 de maio:
- Visita ao Arquivo PCzblico Mineiro para avaliaçao técnica dos microfilmes

transferidos para aquela instituição, apontados pela Secretaria da Segurança
PUblica como "cópias dos arqu ivos do DOPS".

7 e 8demaio:
- Visita ao Arquivo PUblico Mineiro para avaliaçao técnica do rolo n° 20 de

microfilmes, entregue juntamente corn os do DOPS.
- 14 de malo:
-Visita ao Instituto de ldentificaçao para anábise dos 287 robs de

microfilmes. Devido a recusa das autoridades responsáveis, a análise não foi
realizada.

4 - A questão dos arquivos do DOPS
4.1 - Criaçao e extinção do DOPS
o Departamento de Ordem Poultice e Social - DOPS -, órgão da Secretaria

da Segurança Püblica, foi instituido pela Lei n o 1.432, de 30/1/56,
regulamentada pelo Decreto n° 5.207, de 18/6/56, corn a seguinte estrutura:

I - Seçao Administrative;
II - Serviço de Ordem Politica e Social (Secao de Documentaçao);
III - Serviço de Vigilância Especial (Seçao de Arquivo);
IV - Serviço de Fiscalizaçao de Armas, Muniçoes e Explosivos (Seçâo

Técnica);
V - Serviço de CartOrio.
De acordo corn o art. 2 0 do mesmo decreto, eram cornpetêncjas do DOPS:
a) direçao dos serviços de prevenção e repressão dos delitos de natureza

politico-social;
b) fiscalizaçao do fabrico, da importaçao, da exportação, da

comercializaçao e do emprego ou uso de materiais explosivos, inflamáveis,
armas, municães, produtos quimicos agressivos ou corrosivos, matérias
primes correlatas e produtos pirotécnicos, em colaboraçao corn as
autoridades competentes;

c) instauraçao, prosseguimento e conclusão de inquéritos policiais para
apuraçâo de fatos de sua corn peténcia;

d) fiscalizaçao de estaçôes ferroviárias e rodoviárias e de aeroportos,
rnediante prévio entendimento corn os responsáveis por sua adrninistraçao;
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e) expedicão de salvo-condutos em caso de guerra, convocacâo interna e

outros previstos em lei.
o órgâo tinha, pois, a função preclpua de controlar a ordem poultice e social,

exercendo a repressão a opositores dos regimes politicos vigentes. Como
agência de investigação, controlava inforrnacães relativas a vida dos
cidadãos, estabelecendo seus próprios parâmetros para a obtenção dos
dados e tendo corno fonte de inspiraçâo ideolôgica, durante o perIodo militar,
a Doutrina de Seguranca Nacional, que, por sua vez, baseava-se na teoria do
inirnigo interno.

Durante as governos militares, a DOPS integrava o sistema tentacular da
chamada "comunidade de informacães", coordenada pelo Serviço Nacional
de lnformaçoes - SNI -, criado em junho de 1964. Estava organicamente
vinculado aos centros de informaçães das trés Arrnas e chegou a receber
assistência técnico-operacional de ôrgãos de seguranca de outros paises.

o Departamento colhia inforrnaçães e as repassava a outros Orgaos. Como
dependia de seu prOprio arquivo para funcionar, tinha como atividades
básicas a produção e a distribuicão de informacães sobre pessoas, partidos
politicos, sindicatos, imprensa e quaisquer entidades civis que, em algum
momento, sob a Otica do regime, estivessem em oposicão aos governos
militares ou a seus interesses.

As informacães eram sigibosas, e nem o próprio individuo investigado tinha
acesso aos rnotivos ou ao conteUdo do material levantado contra ele.

E do conhecimento comurn que, nos regimes de excecao, proliferarn órgâos
dessa natureza, a que cria situaçâo em que urn grupo detém de forma
privilegiada o controle das inforrnaçães sobre todas as atividades de
sociedade civil, utilizando-as de forma arbitrária contra indivIduos e
organizaçôes civis.

Corn a recondução do Pals ao estado democrático de direito, que teve inlcio
• a partir da abertura polltica, a atuaçâo dessa rede passou a ser cada vez
mais questionada, tanto na esfera nacionab, quanto na estadual; o DOPS
mineiro foi extinto pebo art. 15 do Ato des Disposicães Constitucionais
Transitórias da Carte mineira de 1989, mantendo-se, entretanto, as
delegacias especializadas daquele Departarnento.

Corn a extinçao do órgâo, seus arquivos, de grande valor histórico, não
poderiam ser destruidos ou abandonados. Da mesrna forma, nâo seria
adequado que permanecessem sob o poder das mesmas autoridades que as
produziram, no caso, a Secretaria da Seguranca PUbica.

4.2 - A situaçâo dos arquivos em outros Estados
A entrega e a abertura dos arquivos dos ôrgãos de seguranca referentes ao
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circunstâncjas diferentes.
Os arquivos do DOPS do Rio de Janeiro foram retirados - da alçada do

Estado em 1983. Em 1992, Os documentos do Rio de Janeiro foram
devolvicjos ao Arquivo Püblico -Estadual. Segundo o depoimento de Cecilia
Maria Borges Coimbra, quando foi feita a devoluçao, "fichase documentos
foram mexidos e desaparecerarn" (pag. 560).

No Rio de Janeiro, o Grupo Tortura Nunca Mais, entidade nacional e
internacional reconhecjda por suas pesquisas sobre a questao dos mortos e
desaparecidos politicos, ,teve acesso as fichas do DOPS. As jnforrnacoes
nelas contidas nãopoderjarn SeT .divulgadas, a não ser.corn autorizaçao do
interessado. No caso dos mortos e desaparecidos, caberia a famIlia autorizar
a divulgaçao de informacoes.

O Paraná foi o primeiro Estado a abrir seus arquivos, ainda no Governo
Roberto Requiao. Nessa oportunidade, constatou-se, também pela primeira
vez, que havia desaparecidos Politicos, fato ate então negado
peremptoriamente pelo Governo Federal. Posteriormente, o Deputado Richa
constitulu urna comissão, criada por lei, que concedeu indenização a 237
pessoas, ex-presos politicos torturados, que recorreram aos arquivos do
DOPS daquele Estado Para comprovarem sua situação. Além disso, foram
franqueadas as informaçaes da PolIcia Técnica e do lnstituto Medico Legal.

Em Pernambuco, foram abertos no Governo Carlos Lüclo Os arquivos que
continharn informacOes do DOl-CODI, assim como da PolIcia Técnica e do
IML. Nessa ocasião, foram obtidas informacoes sobre dois mineiros: José
Carlos da Mata Machado e Gildo Macedo Lacerda.

No Rio .Grande do Sul, a abertura aconteceu no Governo Alceu Colares, e
os arquivos são frequentemene utilizados por torturados e suas familias Para
a instauragão de processos, tendo em vista a lei estadual que autoriza a
concessão de indenizaçâo àqueles que sobreviveram.

Em-São Paulo, em 1983,, toda a docurnentaçao. do DOPS local foi
transferida Para o Departarnento de PolIcia Federal, ou seja, o arquivo foi
retirado do controle do Estado. Porém, após a descoberta da vala de mortos
desaparecidos em Perus e a instalaçao de uma CPI de âmbito municipal, o
Governo Federal determinou, em 1991; a devoluçao de todo o material. A
Comissão deFamiliares de Mortos e Desaparecicios e o Grupo Tortura Nunca
Mais, de São Paulo, tiveram acesso aos arquivos, compostos por cerca de I
milhão e meio de documentos. 0 acesso aos arquivos do Instituto de
Medicina Legal fol facilitado na administraçao Luiza Erundina, assim como
nao houve obstáculos ao acesso - aos arquivos da. Policia Técnica nos
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Governos Fleury e Covas. Digno de nota, ainda, é o fato de o próprio edifIcio
do DOPS paulista ser, hoje, urn centro cultural.

Em Goiás, Os arquivos foram retirados pelo prôprio Exército, ficando sob a
guarda do Comando Militar do Planalto. Posteriormente, foram devolvidos ao
Governo Estadual, mas, segundo o Deputado Federal Nilmário Miranda, em
depoimento nesta CPI: "Foram levados caminhôes de arquivos, mas
devolveram apenas alguns pacotes, acredito que nove. Sendo assim, o
arquivo de Goiás continua subtraIdo ao povo goiano" (pag. 570).
• Além dos arquivos desses Estados, até-o momento, já tinham sido abertos,
os da Paraiba do Ceara de Santa Catarina e do Distrito Federal

4.3 -A Lei- n° 10.360, de 1990
Preocupada corn a destinaçao do acervo de informaçôes do DOPS mineiro,

a então Deputada Estadual Sandra Starling apresentou projeto, que veio a se
transformar na Lei n° 10.360, de 28/12/90, em que ficou determinada a
transferência do material Para 0 Arquivo Póblico Mineiro. Na justificação da
proposição, a parlamentar dizia que, corn essa providência, estaria sendo
preservada a documentagão, que ficaria a disposição de historiadores, de
pessoas diretàmente envolvidas e dos familiares dos mortos e desaparecidos
durante o regime de exceção.

Aprovada e sancionada a lei, passou-se quase urna década sem que fosse
cumprida. Os arquivos permaneceram sob a guarda da Secretaria da
Segurança Püblica, que, a partir de 1975, passou ao seu Orgão de
Coordenaçao Geral de Segurança - COSEG - a atribuicão de administrar a
produçao e a circulaçao das informaçôes de natureza polItica do Estado,
incluidos ai os arquivos do DOPS.

Conforme foi trazido ao conhecimento da Assembléla Legislativa, as
lnformaçoes de natureza politica geradas durante o regime militar
Continuaram, maigrado a vigência da Lei de Anistia, a servir como instrumento
de pressâo contra cidadãos cujos nomes constavam nos referidos arquivos e
que viessem a depender de algum atestado ou documento oficial.

Para verificar a veracidade e a extensão das queixas trazidas a esta Casa,
decidiram-se osparlamentares pela instalação•de uma comissão parlamentar
de inquérito, queteve como objeto investigar o destino dado aos arquivoS do
extinto DOPS, corn vistas ao cumprimento das disposiçães legais que
determinaram sua transferência ao Arquivo Püblico Mineiro.

5 - A apuraçãö dos fàtos
5.1 - A contaminação dos atestados de antecedentes criminals
o uso ilegal'que ainda se faz dos arquivos produzidos pelo DOPS e por

OUtros órgãos de segurança no perIodo militar fol objeto de investigação da
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Comissão, que o constatou a partir de depoimentos de pessoas que sofreram
perseguicao poiltica no periodo e dos documentos apresentados nos autos.

Conforme denüncias divulgadas pela imprensa, no final do ano passado, o
Sr. Sálvio Humberto Penna foi urn dos ex-ativistas Politicos que teve
problemas Para obter seu atestado de antecedentes criminals junto a
Secretaria da Segurança Püblica.

o Sr. Sálvio Humberto Penna, funcionárjo desta Casa, em depoimento.
prestado a Comissão, informou que, no dia 17/12/97, quando se dirigiu ao
posto de identfficaçao localizado nas dependências da Assembléia
Legislativa para solicitar o seu atestado de antecedentes foi informado de
que. estava implicado na Lei de Segurança Nacioqal e que, por essa razãó,
deveria procurar a Delegada Soraya Patricia, no Instituto de ldentificaçao da
Secretaria da Segurança Püblica.

Segundo o depoente, ao recebê-lo, a Delegada Ihe mostrou uma ficha corn
informacôes a seu respeito afirmando:

o Sr. Sálvio Humberto Penna - "A interpretacao da Delegada, pelo menos
naquele momento, era que foi anistiado quem.cumpriu Pena, e na minha ficha
nâo constava que eu havia cumprido pena, apenas estava implicado na Lei
de Segurança Nacional. Para conseguir o atestado de antecedentes era
preciso que eu trouxesse da Justiça Militar uma certidão positiva, Para que
constasse na ficha que eu havia sido julgado e cumprido Pena, a questao de
a sentença ter transitado em julgado" (pág. 78).

Tornada pUblica a questão, o Sr. Sálvio Penna afirrnou que ouviu uma
entrevista do titular da Secretaria da Segurança Pübiica em que dizia que
ocorrera equlvoco e que ele poderia obter o seu atestado.

Posterjormente o Sr. Sálvio Penna obteve o seu atestado. Porém, em
6/3198, ele solicitou novamente o seu atestado de antecedentes no posto de
identificaçao que funciona nas dependêncjas da Assembléja e, na
oportunidade, acompanhado da imprensa, fol mais uma vez informado de que
ainda havia urn registro de impedimenta de expediçao vinculado a época da
ditadura.

A Delegada Soraya Patricia Gandra Fonseca teria dito na ocasião:
"...não tinha conhecirnento desse fato, porque no dia 18 de dezembro

determinel a cancelarnento da notadele. No dia 19, a nota foi excluIda, não
estou entendencjo essa situaçâo" (pág. 89).

A Delegàda informou, ainda, que, a partir do caso do Sr. Sálvio, POT ordem
da direçao do Instituto, as notas encontradas nas fichas seriam excluIdas,
caso a caso, de acordo corn a entrada dos pedidos dos interessados Ela
alegou ainda que o Instituto de ldentificaçao sO tern condiçoes de trabaihar
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dessa maneira, pois o arquivo é muito extenso, -corn mais de 12 milhOes de
identfficaçães criminals. Questionada, no entanto, como foi possivel apurar
rapidamente a ficha do Sr. Sálvio Humberto Penna, a Delegada afirmou que
esse "é urn processo rápido, computadorizado".

0 Sr. AluIsio Rodrigues Coelho, ativista politico nos anos 70, informou a
CPI que, quando fol candidato as eleiçaes de 1982 e 1986, não teve
problemas em obter o atestado de antecedentes criminais. Mas, em 1989,
quando pediu a urn amigo policial Para ver se era possIvel tirar Porte de arma
corn a -finalidade de garantir aproteçâo...de sua residência localizada em urn
dondoniInio afastado, a. arnigo-retornoucohi 'urna ficha tirada por melo de
computador, segundo a qual o depoènte não poderià tirar o Porte de arma
enquanto não conseguisse a certidão positiva na Auditoria Militar de Juiz de
Fora.

Segundo o depoente, esse fato demonstra que, considerando a finalidade a
que se destinam, as atestados podem ser emitidos ou não.

No dia 17/3/98, apOs a reunião em que foram colhidos os depoimentos dos
representantes do Instituto de ldentificação, esse relator, em companhia do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, do representante da OAB-MG, Sr. Antonio
Rornanelli, do Delegado Márcio Barroso Domingues e da Delegada Soraya
Patricia Gandra Fonseca, dirigiu-se ao posto de identificaçao localizado nesta
Casa Legislativa Para consultar as registros ali existentes. Na ocasiâo, o Sr.
Antonio Rornanelli solicitou que fosse tirada a sua ficha nos computadores do
posto; as visitantes puderarn verfficar que nela ainda constam antecedentes
policiais relativos ao periodo militar, já abolidos pela Lei da Anistia de 1979.

Esses três casos dernonstram que as fichas produzidas durante o regime
militar ainda continuam sendo usadas, apesar de quase 20 anos de vigência
da Lei da Anistia.

Questionado sobre o problema, o Diretor do Instituto de CriminalIstica, Sr.
Márcio Barroso Domingues, admitiu que:

"Não resta a menor dCivida de que, apOs a Lei da Anistia, essas
identificaçOes criminais, por se tratar de assunto ligado a Lei de Seguranca
Nacional, nâo deviam estar no Instituto de Crirninalistica..." "Por urn motivo
que não podernos aqul dizer, elas foram mantidas no sistema, a que criou
impasse que, prontamente, foi sanado pela Dra. Soraya" (pág. 83).

Ilustra ainda essa situaçâo o caso apreseritado pelo Vereador Betinho
Duarte, que, rnesmo corn certidão negativa, recebeu o seu atestado de
antecedentes corn a afirmaçâo "Registram-se antecedentes criminals" (pág.
72).

0 Sr. MaurIclo Vieira Paiva, ex-ativista politico, informou que, quando
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solicitou sua ficha no serviço de identificaçao da PolIcia Civil, havia o registro
referente a 1968. Porém, conseguiu limpar a sua ficha e obter a
documentação que queria (pág. 295).

Essas informaçoes denotam, mais uma vez, que, no Estado de Minas
Gerais, a Lei Federal n° 6.683, de 28/8/79, que concede a anistia e dá outras
providências, está sendo frontalmente desrespeitada pelos Orgãos de
segurança, pois ainda são utilizados os registros policiais de natureza politica
relativos ao perlodo militar. Ora, esse documento legal assim determina:

"Art. 1° .E concedjdaanjstja a. todos quantos, no perlodo .compreendido
entre 2 e .setembro 1961 .e 15 deagosto de 1979, corneteram crimes
politicos -ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus
direitos politicos suspensos e aos servidores da Administraçao Direta e
Indireta, de Fundaçaes vinculadas ao Poder PUblico, aos servidores e
representantes sindicais, punidos corn fundarnento em Atos Institucionais e
Complementares (Vetado).

§ 10 - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de
qualquer natureza relacionados corn crimes politicos ou praticados por
motivaçâo politica".

Nesses termos, os registros coricernentes aos atos a que se refere a lei não
podem ser utilizados pelo poder püblico contra a pessoa ja anistiada. Nâo é,
no entanto, o que ocorre em nosso Estado, cujas autoridades, alegando
dificuldacles técnicas e administrativas, continuam prejudicando pessoas com
histOrico .. de .passagem por razães polIticas pelos Orgãos de segurança
durante o regime militar.

A alegaçao técnica não se justifica, pois se a prOpria Secretaria da
Segurança Ptblica tern em seu poder o arquivo do extinto DOPS, por
obrigação legal, deveria determinar o levantamento dos nomes dos ativistas
politicos da epoca e, posteriormente, promover o cancelamento nos registros
do Instituto de Identificaçao. Mas, nesse caso, como em outros, interesses
não identificados se sobrepaem ao cumprimento do dever. Quando o sistema
computadorizado de informaçoes policiais foi instalado, no ano de 1995, esse
tipo de informação foi mantido. Funcionários da Secretaria da Segurança
Póblica chegaram a negar a emissão do atestado corn base em interpretaçao
pessoal da Lei da Anistia, conforme já relatado. Mesmo efetuando-se o
cancelamento dos registros, como a Secretariada Seguranga Püblica afirmou
ter determinado, o código referente ao antecedente pessoal do interessado
fica mantido no sistema, o que revela outra ilegalidade do procedimento
adotado, pois, a qualquer momento, os registros poderão ser reativados.

5.2 A incineração dos arquivos do DOPS
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A Lei Federal n° 5.433, de 8/5/68, que regula a microfilmagem de
documentos oficiais e dá outras providências, estabelece nos § 30 , 40 e 50 do
art. 10 que a incineracão, a transferência ou a eliminação dos documentos
microfilmados serão feitas mediante lavratura de termo, por autoridade
competente, em livro prOprio, e que os filmes negativos resultantes das
microfilmagens ficarão arquivados na repartição detentora do arquivo.

Em seu art. 2 0, essa lei proIbe a eliminação de documentos de valor
histOrico, que deverão ser arquivados em local diverso da reparticão
detentora desses.

Mesmo corn -essa deterrninação legal, os própribs representantes da
Secretaria da Segurança PUblica que atuaram ou ainda atuam na area de
informaçôes afirmam que toda a documentacão fol incinerada, que não houve
consideração sobre o seu valor histórico e que não houve lavratura do termo
em livro próprio, exigências estabelecidas em lei.

Alguns dos depoentes não relacionados corn aquela Secretaria, no entanto,
chegararn a duvidar dessas afirrnaçôes. Acreditam que Os documentos ainda
existem.

A Deputada Sandra Starling, por exemplo, perguntou a esta CPI:
"Por que se esconderam durante tanto tempo documentos que agora

começam a aparecer? Qual o interesse em não cumprir a lei, seja negando a
existência de documentos que agora se ye que, efetivamerite, existem, não
se sabe em qual extensão, é por que nâo se cumpre aquilo que a lei
determina?" (pág. 264).

Em 1991, a Deputada Sandra Starling entrou corn uma representaçâo no
Ministério Püblico, diante das informaçôes publicadas na imprensa da época
de que os documentos não estavam sendo transferidos porque tinham sido
incinerados (pág. 261). A iltima afirmaçao que obteve do Ministério PUblico
foi a de que "a ação teria sido arquivada porque rião havia objeto" (pag. 271).

Questionada sobre o fato, a Secretaria da Segurança Püblica, em ofIcio
dirigido a esta Casa Legislativa, em 21111/97, assinado pelo Sr. Santos
Moreira da Silva, titular da Pasta, afirmou que as apuraçöes a respeito da
destinaçao que teria sido dada aos arquivos do DOPS resultaram no
seguinte:

"- Os documentos que Os compunham foram microfilmados;
-. os microfilmes foram encaminhados a Coordenação-Geral de Seguranca -

COSEG;
- os motivos e critérios que teriarn sido utilizados para efeito de incineraçâo

das peças originais não são por mim conhecidos, em razão de o fato ter
ocorrido em gestöes anteriores 5 minha" (pag. 26).
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Apesar de informar por escrito que Os arquivos tinham sido incinerados, em

seu depoimento, o Secretário da Segurança PUblica fol evasivo:
"Consta que documentos foram incinerados Nâo é da minha época e nao

participel disso" (pág. 606).
Mas, em outro momento, admitiu que alguns documentos podem nâo ter

sido incinerados. Eles estariam guardados e seriam encaminhados ao
Arquivo PUblico Mineiro. Não precisou, entretanto, quais papéls seriam esses
nem onde se encontram (pág. 607).

Não pôde Jnformarampoucose fol feitc. urnlivro de.iegistro dos
documentos incinerados, inas afirm puque tal livro não :foi encontrado na
Secretaria que dirige. Outro fato que confirma o desrespeito a Lei Federal no
5.433, de 1968: a CPI recebeu da COSEG o Ofício n o 645-GAB-98, de
24/4/98, afirmando que "não foi encontrado qualquer Iivro ou registro escrito
referente a citada incineração dos arquivos do extinto DOPS" (pág. 766).

As contradiçôes corn relaçâo a data e as condiçôes de incineraçao dos
documentos nao foram poucas. 0 Sr. Santos Moreira, em audiência nesta
Casa, em 15/10/97, afirmou que tal fato teria ocorrido entre 1975 e 1976; já a
Deputada Federal Sandra Starling afirmou que, em 1986, teve acesso a urn
documento sobre sua pessoa. Outros Delegados afirmaram que os arquivos
foram microfilmados em 1982. Segundo o Delegado Ediraldo José Marques
Bicaiho Brandão, Chefe da Coordenaçao Geral de Segurança da SSP-MG no
perlodo de 1976 a 1982, a microfilmagem dos arquivos foi determinada pelo II
Piano de Desenvolvimento Econômico-Social do Governo Aureliano Chaves,
que tinha, entre seus objetivos, 'dotar a poilcia dos instrumentos necessários
aocumprimento de sua missão", entre esses, uma divisão de microfilmagem,
que substituiria o arquivo tradicionalpelo arquivo micrográfico. A partir desse
documento, teve inIclo o processo de microfilmagem e incineraçao não so do
arquivo do DOPS, mas de todos os arquivos pertencentes a Secretaria da
Segurança Püblica. 0 prOprio Delegado Ediraldo Brandão teria sido o
responsável, como ,afirrnou: '.... sou o rosto do arquivo. Sou o responsável
direto pela incineragao e microfilmagem do arquivo" (pág. 516); ".... essa
microfilmagemfoifeita por determinaçao minha, a partir de 1982 ...." (pág.
516). Porém, quando questionado sobre quem incinerou os arquivos, não
citou nornes, apenas declarou: 'Sei que havia uma Kombi descaracterjzada. A
minha fungão era de planejamento, de informaçoes e de assessoramento
direto ao Secretário" (pág. 518).

A afirmação do Delegado Ediraldo Brandaoquanto a data da incineração foi
confirmada pelo Delegado Sérgio Francisco de. Freitas, Coordenador de
lnformaçaes da COSEG no perIodode 1989 a 1990, o qual afirmou que Os
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documentos foram microfilmados e incinerados em 1982. Segundo ele, todos
Os funcionários da COSEG participaram da incineraçâo, que foi feita nos
fornos da Cia. SiderUrgica Mannesmann, mas nâo citou nomes, exceto os de
urn certo "Tavares" e de urn outro funcionário chamado "Jorge".

0 Ministério Püblico, mediante o Inquérito n° 7/91, arquivado em 18/4/94,
que tratava da transferência do arquivo do DOPS para o Arquivo Püblico
Mineiro, conforme representacão apresentada pela Deputada Federal Sandra
Starling, em 2/9/91, concluiu que, "por volta de 1976, todo o arquivo do DOPS
foi transferido para a COSEG, onde acabou sendo rnicrofilmadQ", e que"o
conjuñto probatôrio é todo no sentido :de que a desfruição do arquivà se deu
muito antes da entrada em vigor da Lei 10.360" (pag. 44).

Examinando a possibilidade de ter havido infração ao art. 165 do Codigo
Penal, o relatório final do referido inquerito concluiu também que, "....
tratando-se de uma infração que enseja uma pena maxima de 2 (dois) anos,
percebe-se que ja operou a prescrição ha muito tempo.... " (pag. 645).

5.3 - A 'desova" de fichas
Paralelamente a investigaçao dos fatos referentes ao processo de

incineração e a guarda dos microfilmes, o relator desta Comissão recebeu,
em ocasiôes diferentes, consideráveis volumes de fichas corn dados
sumários e fotografias de pessoas. Em todas elas, havia o cabeçalho
"Secretaria de Segurança Póbiica - Coordenacao Geral de Segurança -
COSEG".

0 aparecimento do primeiro lote de fichas, recebido da Radio CBN, foi
assim noticiado peto jornal "Estado de Minas", em 7/3/98:

"Urn arquivo paralelo da tortura começa a ser revelado. Cinqüenta e trés
fichas de presos politicos, preenchidas durante os anos de repressão, foram
deixadas na portaria da Radio CBN, no bairro Betânia, na manhã de ontem.
São documentos histôricos que detalham a vida de dirigentes sindicais,
politicos e estudantes presos e torturados no antigo DOPS, na Av. Afonso
Pena, nas décadas de 60 e 70. A entrega foi precedida de um telefonema
anônimo, em que o informante garantia a existéncia de 'outras centenas de
fichas semelhantes, todas corn as fotos dos perseguidos pelo regime militar,
que, em breve, seriam divulgadas'".

As fichas foram recebidas das mãos do Deputado Federal Nilmário Miranda,
conforme noticia publicada no jornal "0 Tempo", também em 7/3/98:

'Os arquivos foram entregues ao Deputado Federal Nilmário Miranda (PT-
MG), membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
que os repassou ao Deputado Estadual Ivair Nogueira (PDT), relator de uma
CPI instalada na Assembléia para investigar a destinacâo dos documentos do
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Urn novo pacote contendo o mesmo tipo de ficha fol deixado na redaçao do
jornal "Estado de Minas". Nele havia, ainda, crIticas ao Governo Estadual,
feitas corn colagem de - recortes de jörnais e revistas, conforme notIcia
publicacJa em 27/3/98, nesse diário, que afirmou ainda:

"Postadas na Savassi, em 20 de marco, 22 antigas fichas foram
enderecadas ao 'Estado de Minas' e contém dados sobre militantes politicos.
Acondicionadas num envelope Pardo e sem nenhuma identificaçao - apenas
urna, folha de papal corn recortes de jornais e revistas formando frases
oferisivas ao GovernadorEduardo Azeredo, ao ViceWaifrido Mares Guia e ac
Secretário da Segurança, Santàs Mor 'eira -, as fichas comprovan, que a
quelma desses documentos, no inIcio da década de 80, no forno da
Mannesmann, não fol executada integralmente".

Essas fichas foram entregues, em 27/3/98, ao relator desta Comissâo, que
as recebeu na redação do referido jornal, na presença do Deputado Adelmo
Carneiro Leão e do medico Apolo Heringer Lisboa.

Em 7/4/98, o jornal "Hoje em Dia" entregou a esta CPI urn lote corn 27
fichas e fotografias, conforme notIcia que publicou em 11/4/98:

"Na ültirna terra-feira, o 'Hoje em Dia' entregou a CPI do DOPS, na
Assernbjéia Legislativa, as fichas que recebeu. Junto, cartas com denUncias
anônimas contra o Secretário da Segurança, Santos Moreira, que foi enfático:

a extrema direita".
5.3.1 - 0 reconhecimento das fichas
De posse dessas fichas, a Comissão buscou reconhecer a sua

autenticidade, o local de onde estariam vindo e o motivo pelo qual tinham sido
entregues anonimamente Essas inforrnacôes se faziam necessárias, pois a
existência de tais documentos contrariava a informaçâo de que os arquivos
tinham sido totalmente incinerados, levando, ate mesmo, a se colocar em
dCivida a ocorrência da'incineraçao.

As circunstãncjas desse aparecin,ento ensejaram, ainda, a hipótese de que
haveria no Estado um arquivo "paralelo", sobre o qual os poderes püblicos
instituldos nâo teriam nenhum controle ou informaçao e que poderia estar
sendo utilizado criminosamente

Segundo o cientista politico Michel Marie Le Ven, em seu depoimento do dia
31/3/98, e possivel a existênc,a dearquivos paralelos, já que vários Orgãos, a
partir de 1969, atuaram na area da polIcia polItica: o SNI, que era uma
"superpolicia", a Marinha, o Exército, a policia militar e outros que competiam
entre Si:

,"Enfim,cada uma competia corn a outra, procurarido ser quern prendesse
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ou acusasse mais. Por isso, acredito que haja mil informacöes por al" (pág.
362).

Apesar de identificadas pelos depoentes, que nelas reconheceram suas
fotos e as circunstâncias em que foram tiradas, as fichas nâo foram
reconhecidas pela Secretaria da Seguranca Püblica, que nega sua existência.

o depoente Apolo Heringer Lisboa, que nunca tinha visto a sua ficha,
reconheceu que a foto nela existente era igual a que encontrara na pasta corn
sua documentação, recebida da Secretaria da Segurança Ptblica. Entretanto,
nãolernbra emque Orgaoela.foi tirada, pois foi preso várias vezes (pág. 309).

Maria Dalcé Ricas, emdepoimentoprestadp no dia 2413198, reconhéceu as
fotos e disse qua foram tiradas no DOPS, na Av. Bernardo Monteiro, esquina
corn Av. Afonso Pena, nesta Capital, antes e depois das sessäes de tortura
quelá sofreu no dia 1 0/5171, data em quefoi presa.

o Coordenador Geral de Segurança, Alexandra Carrão, afirmou qua
desconhece as fichas, que a COSEG não utiliza esses formulários e qua,
entre os microfilmes que manipulou, não viu nenhum formulário corn
caracterIsticas semelhantes as apresentadas pelas fichas. Porém, como
assumiu a direção desse órgão em 1996, não poderia dizer se essas fichas
ou formulários existiram antes da sua gestão (pag. 415). Além disso, o Diretor
da COSEG escusou-se de qualquer responsabilidade corn relação ao
problema, afirmando que não compete a ale fazer esse tipo de investigaçao,
uma vez que não tern cornpetência legal Para presidir inquerito policial ou
sindicância administrativa (pag. 430).

o Sr. Ariovaldo da Hora e Silva, escrivão do DOPS nas décadas de 60 e 70
e atual Coordenador de lnformacaes da COSEG, afirmou qua nunca
trabalhou corn essas fichas, nunca as manipulou nern foi Chafe dos arquivos
do DOPS (pág. 440), acrescentando que não conhece a nunca viu as fichas
que apareceram. Negou, também, qualquer participação na incineraçao dos
documentos originais do DOPS (pag. 442).

Sabe-se, todavia, que esse funcionário ja desempenhou atividades
relacionadas corn os arquivos: foi incumbido palo Secretário da Segurança
Püblica de entregar ao Vereador Betinho Duarte os documentos relativos a
passagem deste palo antigo DOPS (pág. 443) e fez parte da comissão criada
especialmenta para proceder a transferência da documentação do DOPS
Para o Arquivo Pciblico Mineiro, por ocasião da edição da Lei n o 10.360 (pág.
447).

Por outro lado, o Chafe da Coordenacão Geral de Segurança da SSP-MG
no periodo de 1976 a 1982, Delegado Ediraldo Brandão, em depoimento
prestado em 14/4/98, reconheceu qua as fichas entregues anonimamente são
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362autêritjcas e, de fato, pertencem a COSEG. Declarou, ainda, que, quando
saiu desse Orgão, em 1982, essas fichas ficaram Ia. Essa afirmativa foi
referendada pelo Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Delegado de Policia, que
tambérn reconheceu como autêntjcas as fichas corn o timbre da COSEG, na
mesma reunião do dia 14/4/98 (P-1g. 540).

Em seu depoimento, o Secretário Santos Moreira da Silva, quando
questionado sobre a autenticidade das fichas, afirmou:

"A presunçao e de que sejam autênticas. Os indIcios são de autenticidade.
Não ha como falsifjcar urn volume de fichas como esse, mas so posso afirmar
desde quo realmentecomprovado" (pág. 611).

0 fato e que as fichas encaminhadas possuem o timbre da Secretaria da
Segurança Pciblica e trazem fotografias que foram reconhecidas como tendo
sido tiradas no interior do DOPS e de outros Orgãos de segurança, durante 0
periodo militar, por pessoas que estiveram presas naquela época.

Quanto a apuraçao de responsabilidades, o Secretário afirmou haver
determinado investigaçaes. Porém, ate o encerramento dos trabalhos desta
CPI, não havia apresentado nenhum resultado da investigaçao prometida(pág. 610).

5.4 - 0 acesso aos arquivos
Segundo o Delegado Alexandre Carrão, as fichas microfilmadas so eram

utilizadas para atender as pessoas interessadas (pag. 414). 0 Delegado
informou, ainda, que, entre 1996 e 1998, cerca de 60 certidOes foram
expedidas sem que houvesse necessidade de se recorrer ao "habeas data"
(peg. 414).

Sabe-se, no entanto, que o acesso aos arquivos por parte dos interessados
foi, muitas vezes, dificultado. Exemplo disso e o caso de Alberto Carlos Dias
Duarte, que obteve do Secretário da Segurança PUblica, Santos Moreira da
Silva, em 18/7/95, a seguinte resposta a seu pedido:

"Informo a V. Sa. que:
- jé estão sendo ultimadas, no âmbito do setor competente (Coordenacao-

Geral de Segurança) desta Secretaria de Estado, providências relacionadas
corn o encarninhamento ao Arquivo Püblico Mineiro dos arquivos do antigo
Departamento de Ordem Politica e Social - DOPS -;

- ficará a cargo da direçao daquele Orgão (integrante da estrutura da
Secretaria de Estado da Cultura) a definiçao dos critérios para efeito de
acesso de pessoas interessadas em conhecer o teor de documentos neles
contidos"(pag. 22 - Anexo I).

Essa-recusa motivou o depoente a entrar corn pedido de "habeas data" no
Tribunal-de Justiça. Alguns dias depois, foi convidado pelo mesmo Secretário
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a receber do DOPS urn envelope corn documentos sobre a sua pessoa (pag.
70-71- Anexo I).

Outros depoentes também precisaram de uma audiência corn o Secretário
da Seguranca PCiblica para obter os dados. 0 Sr. MaurIcio Vieira de Paiva
afirmou: "Solicitei formalmente, protocolei urn requerimento, não fui atendido,
mas pedi audiência corn o Sr. Secretário da Segurança, ful corretamente
atendido e recebi essa documentacâo..." (pág. 297).

A Sra. Carmeta Pezzutti e a Sr. Apolo Heringer Lisboa tarnbém foram
chamadospara receber pessoalmente seus documentos. E de estranhar que,
para usufrüir de direitos que a Constituição Ihe confere, a cidadão encontre
tamanha dificuldade.

Os ex-ativistas politicos que prestaram depoimentos nesta CPI também
apresentaram várias queixas quanto a documentação que receberam.
Segundo Apolo Heringer Lisboa e MaurIcio Vieira Paiva, houve uma "limpeza"
nos arquivos antes de as fichas serem colocadas a disposição dos
interessados ("Estado de Minas" de 25/5). 0 Vereador Betinho Duarte
(Alberto Carlos Dias Duarte), em depoimento no dia 17/3/98, inforrnou que,
das 11 páginas que recebeu, em 21/8/95, das mãos do Secretário da
Seguranca Püblica, Santos Moreira da Silva, 2 ou 3 são ilegiveis, havendo
páginas repetidas e sem sequência.

Quando Apolo Heringer Lisboa solicitou dados sobre sua pessoa a
mencionada Secretaria, recebeu dados desconexos, sern data, sem
cabeçalho. Afirmou: "Eles me deram uma foto, não sel se é xerox - é xerox,
claro - da ficha do DOPS corn a meu nome e 0 nome dos meus pais e outros
documentos básicos, que estäo aqui. Uma coisa totalmente desconexa. Xerox
sem 0 cabeçalho e sem data, muitas vezes. Outras vezes a gente nern
consegue ler. Mas tudo isso esta Ia, dentro da Secretaria da Segurança..."
(pág. 283).

O Sr. Apolo Heringer Lisboa afirmou, também, que, no documento que
recebeu do DOPS, não consta que esteve preso por três vezes. A Sra.
Carmela Pezzutti enfrentou a mesma situação, conforme se depreende de
suas palavras: "Pessoalmente, fui corn a MaurIcio ao Secretário da
Segurança, que, inclusive, nos tratou muito bern, mas nos deu uns
documentos que não contêm quase nada. Suas assinaturas estão
praticamente invisIveis... Não consta, por exemplo, a data da minha prisão. A
data é importante. Fiquei presa clandestinamente quase urn ano, sem
ninguém saber onde eu estava. Eu era solta e presa. Isso aconteceu quatro
vezes" (pág. 293).

0 Sr. MaurIcio Vieira de Paiva, referindo-se as informaçOes a seu respeito

I,
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que obteve na Secretaria da Segurança PUblica, disse: "Ao analisar essa
documentaçao verifiquel que são documentos esparsos, de Orgãos
diferentes, onde constam algumas coisas, e outras, não, e ha uma mistura de
verdades corn mentiras... Do que tenho em mãos a meu respeito, ha pouco:
depoimentos meus no IPM, no Exército... (pág. 297). Apagararn a minha
assinatura e a do chefe do inquerito, mas são meus e reconheço assim ... (pag.
298). Nos documentos do DOPS, não constam trés prisôes que tive Ia, que
são documentadas pela imprensa. Por isso, flz outro requerimento ao Sr.
Secretário da. Seguran.ç, solicitando que -me fornecesse esses documentos
autenticados porque a primeira versao -não tinha nenhuma autenticaçâo e
também fornecessern outros docurnentos que estavam faltando. .." (pág. 298).

5.5 - Quem cuida dos arquivos 	 -
No dia 7/4/98, o Movirnento Tortura Nunca Mais encaminhou a esta CPI

trechos da pubticaçao "Brasil Nunca Mais", da Arquidiocese de São Paulo, em
que se apresentam dentncias contra o então Escrivão Ariovaldo da Hora
Silva, lotado no extinto DOPS, entre os anos de 1969 e 1971.

Trata-se da transcriçao de depoimentos contendo denüncias sobre torturas
que teriam sido infligidas por esse policial a quatro presos politicos, conforme
consta nos volumes 2 e 3 do Tomo V daquela publicaçao, cujas cOpias estão
nas págs. 136 a 143 do Anexo I dos autos.

Não cabe a esta Comissão, nem eta pretende, evidentemente, tirar
conclusôes sobre a matéria.

Essas denüncjas remetem, unicamente, a questão da guarda da
documentaçao do DOPS, pois quem praticou violéncia policial em regime de
exceçao não pode estar, agora, cuidando da memória desse perlodo da
história politica do Pals. E por essa razão que a Lei n o 10.360, de 1990,
determinou a entrega de toda a documentaçao ao Arquivo Püblico Mineiro. A
demora na entrega dos arquivos pode, inclusive, ter causado suspeitas sobre
sua integridade. Conforme afirmou o Sr. Maurlcio Vieira de Paiva: "Esses
arquivos foram selecionados filtrados por pessoas que estavam envolvidas
no processo repressivo, que continuam integradas no aparato policial do
Estado e que pernianecerarn como guardiaes desses arquivos" (pags. 298-
299).

Mesmo corn a edição dessa lei, como já se VIU, Os arquivos continuaram
sob a guarda de funcionários da Secretaria da Segurança Püblica, e muitos
deles tinham trabaihado direta ou indiretamente corn o DOPS. As atividades
por eles desenvolvidas no perlodo militar provavetmente estariam registradas
naqueles arquivos, tornados patrimônio histórjco por determinagâo legal. Por
essas razôes, e possIvel que um grupo de funcionérios dessa Secretaria não
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tenha interesse em divulgá-los, chegando, mesmo, a dificuttar o acesso a
eles, irnpedindo sua entrega ate o presente momento, ou, ate mesmo, pode
ser que mantenham, ainda, sob sua guarda os arquivos originais.

Essa situagâo propicia uma enorme inseguranca no cidadão comum e deixa
dóvidas na sociedade quanto ao controle efetivo que se esta tendo sobre o
sistema policial. Por outro lado, deixa os cidadãos corn registros no DOPS a
mercê de seus antigos algozes, e a sociedade, sem controte sobre o sistema
de inforrnaçães. Probtemas dessa natureza ferem o Estado democrático,
legitimam e perpetuam acôes politico-policiais ha muito condenadas pela
sociedadee rejeitadas pelos mandamentos constitUcionais. -Tat situacão é, -
em nosso entendimento, uma ameaca a demoóracia brasileira, razão pela
qual o Governo Estadual deve tomar enérgicas e imediatas providências.

5.6 - A entrega dos microfilmes ao Arquivo PUblico Mineiro
Quando urn total de 96 microfllmes contendo arquivos do extinto DOPS

foram entregues pela Secretaria da Seguranca Püblica ao Arquivo Póbtico
Mineiro, em 25/3/98, completavam-se sete anos e trés meses da ediçâo da
Lei no 10.360, de 28/12/90.

A demora na entrega da documentacâo se deve, segundo o Sr. Alexandre
Carrão Mesquita Machado, titular da Coordenadoria-Geral de Seguranca, a
resisténcia do próprio Arquivo Páblico Mineiro em receber os microfilmes,
corn a alegação de que não dispunha de funcionários qualificados,
equipamentos, leitora e copiadora. Corn a instalação da CPI, foi possivel
"forcar" o Arquivo a recebê-Ios (pág. 10, 7/4).

Essa também foi a opinião do Secretario da Seguranca Püblica; segundo
ele, a entrega dos documentos não tinha sido feita devido a dificuldades do
próprio Arquivo, que se encontrava em reformas: "A lei determina que os
microfitmes sejam depositados no Arquivo Püblico, e, se este não quis
recebé-los, e evidente que eu não teria coisa a fazer senão mantê-Ios na
Coorderiação-Geral de Segurança".

Porém, segundo outro depoente, Sergio Francisco de Freitas, logo que a lei
no 10.360 foi sancionada, o então Diretor do Arquivo, Achiles M. Mitraud de
Castro Leite, manifestou interesse em receber os arquivos, chegando a criar
urna comissão para tratar do assunto. De fato, em 10/1/91, esse Diretor
solicitou ao então Secretário da Seguranga Püblica, Rômulo Augusto Chaves
Coutinho, a indicacão de urn funcionário para compor, junto corn técnicos
daquele órgão, a mencionada comissão, que tomaria as providências
necessarias a transferéncia do acervo (Anexo, pág. 186). Em atendimento a
essa solicitação, o então Secretário Adjunto da Seguranca PUblica, Ignacio
Gabriel Prata Neto, indicou os Delegados de Policia de Classe Especial



rTI

366
Sérgio Francisco de Freitas e Ariovaldo da Hora Silva, corn exercIcio na
Coordenacao-Geral de Segurança, Os quais integrariarn a comissão junto
corn as pesquisadoras do Arquivo PUblico Mineiro Edna Imaculada de Melo e
Maria Judite dos Santos (pag. 187, Anexo 1).

Em 7/3/91, as técnicas do Arquivo comunicararn ao Diretor Achiles Mitraud
a interrupçao dos trabaihos da comissão, apresentancjo as seguintes
justificativas:

"1 - que os Orgâos superiores de informacoes já foram consultados e não
sào favoráveis a transferência da documentacao em pauta;

2 - que o motivo alegado para a nâo-transferéncia da documentaçao e o
conflito da legislaçao federal relativa aos Orgâos de segurança e a Lei
Estadual no 10.360, de 27/12/90;

3 - que será feita pelo Secretário da Segurança PUblica uma consulta ao
Procurador-Geral do Estado a respeito desta questao legal;

4 - que, além do problema legal, ha irnpossibjj,dacje de se separar no
microfilme a documentacao do extinto DOPS da pertencente a COSEG".

Consultada sobre a questão, a pedido do próprio Arquivo Püblico Mineiro,
assim se posicionou a Procuradoria-Geral do Estado em 1/2/91:

"1 - A Secretaria da Segurança PUblica não tern, ate agora, competência
legal para exigir a manutençao do sigilo ou acesso restrito a qualquer
documento. Essa matéria so pode ser definida ou em decreto do Executivo
Federal (art. 23 da Lei n° 8.159, de 1991) ou em legislaçao estadual, caso o
Estado queira fazer uso de sua competéncia residual.

2 - Toda a documentacao existente no antigo DOPS, na data de sua
extinçâo, que se deu quando da promulgaçao da Carta Estadual, e que se
enquadra na especificaçao do § 10 do art. 10 da Lei n° 10.360, de 1990, tern
de ser recolhida ao APM, esteja onde estiver. E o que resulta claramente dacombinaçao do art. 1 0, "caput", corn a extinçao do ôrgâo mencionado,
operada, corn efeitos irnediatos, em virtude de sua plena eficácia, pela norma
decorrente do art. 15 do A.D.C.T. da Constituiçao do Estado de Minas
Gerais".

Diante do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, em 17/7/91, o Diretor
do Arquivo PUblico Mineiro reiterou ao Secretárjo da Segurança Püblica da
epoca, José Resende de Andrade, a necessidade de se retomarem os
trabaihos da cornissão.

0 tempo mostrou que, apesar da posição da Procuradoria, prevaleceu a
interpretacao dada pelos Delegados da Secretaria da Segurança POblica, que
mantiveram a guarda e o sigilo dos documentos do DOPS ate a instalaçâo
desta CPI.
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Na atual administração, identifica-se uma certa resistência do Arquivo

Püblico Mineiro em receber os arquivos do DOPS. Pelo menos, é o que se
depreende das exigOncias apresentadas no documento "Necessidades
Preliminares do Arquivo PUblico Mineiro para Receber e Dar Acesso ao
Arquivo do DOPS", encaminhado pela sua Diretora, Norma de Goes Monteiro,
a esta CPI, a saber:

"1 - Contratação de serviços especializados de um perito em microfilmagem
para análise dos robs de microfilme que se encontram na Secretaria da
Segurança Püblica.

2 - Construcão, nas dependências do Arquivo PUblico Mineiro, de area de
seguranca, climatizada, para guarda dos microfilmes.

3 - Contrataçâo de arquivista especializado em organizacão de arquivos de
polIcias poilticas para, dentro da Secretaria da Seguranca Püblica, levantar o
histôrico do acervo, procedimentos adotados, existéncia de instrumentos
manuais ou informatizados de recuperação das informaçOes, identificacâo de
termos de ebiminaçâo dos originais, etc...

4 - Publicação de decreto regulamentador do acesso aos documentos
sigilosos provenientes do Poder Executivo Estadual, bern como dos demais
atos regulamentadores relativos ao recoihimento, gestao e eliminacâo de
documentos, já elaborados e encaminhados a Secretaria da Cultura.

5 - Abocação de pessoab técnico especializado no Arquivo Püblico Mineiro.
6 - Elaboração de projeto para captação de recursos extra-orcamentários

para o desenvolvimento dos trabalhos, aquisiçâo de leitora-copiadora de
microfilmes, computadores, elaboracâo dos instrumentos de pesquisa
arquivIsticos, etc...".

Embora esta Comissão reconheca a necessidade desses quesitos, nâo
pode deixar de observar que, acima deles, está o mandamento legal, que
deve ser cumprido pela instituiçâo.

5.7 - Privacidade e publicidade
5.7.1 - 0 debate sobre a questão
Urn dos pontos mais polêmicos discutidos nesta CPI foi a questâo da

abertura dos arquivos do DOPS. Ha uma forte tendéncia para manté-los sob
sigibo, não apenas porque contêm informacSes sobre movimentos sociais e
pessoas que deles participaram, mas também porque mostram como
funcionaram os apareihos repressivos do Estado.

Os defensores da manutencâo do sigibo recorrem ao inciso X do art. 5 0 da
Constituiçâo Federal, que garante a inviolabilidade da forma e imagem das
pessoas. No entanto, conforme afirmou o Deputado Federal Nilmário Miranda:
"Não se pode usar urn mecanismo de preservação da privacidade criado pela
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democracia para restringir 0 acesso a informaçao" (pág. 572). Por esta razão,
os movirnentos de direitos humanos não reconhecem 0 sigilo de documentos
produzidos em urna época de exceção. Em sua opinião, a abertura dos
arquivos e muito importante para o resgate da história e da memória politica,
e a tentativa de controle dos arquivo 	 uma medida arbitrária.

Na avaliaçao da representante do Grupo Tortura Nunca Mais, Cecilia Maria
Borges Coimbra, o Decreto n° 39.456, de 2/3/98, que dispae sobre a gestão
de documentos pCiblicos, e urna forma de impedir o acesso dos
pesquisadores aos arquivos, assim como o Decreto Federal n° 2.134, de
24/1/98, que dispôe sobre a categoria dos docurnentos püblicos sigilosos e 0
acesso a eles é dá outras providéncias. Ela considera "urn absurdo" o sigilo:

"Acho que qualquer documento do Estado nao pode ser privatizado. NOs
näo podemos aceitar que documentos do Estado, feitos por agentes do
Estado, que mostrararn urn determinado trabalho do Estado em urn
deternijnado momento da nossa histOria, sejam privatizados. Isso nao existe.
Esses docurnentos são pUblicos e tern que ser trazidos a sociedade
brasileira" (pág. 562).

A Deputada Federal Sandra Starling disse, nesta CPI, que a Lei n o 10.360,
de 1990, foi aprovacia para que qualquer pessoa tenha acesso aos
documentos, seja historiador, seja pesquisador, seja estudante, seja
advogado: "para qualquer pessoa ter acesso aos documentos que retratam
uma epoca, na qual não queremos viver mais, neste Pals" (pag. 265).

o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresentou, nesta Comissão, urn outro
irnportante questionamento sobre essa questao:

"Se nao sabemos das informacOes contidas nas fichas, alguem sabe; a
nossa estrutura de segurança sabe - intencionalrnente ou não, elas poderiarn
estar sendo utilizadas de rnaneira inadequada... ou seja, alguem detendo
essas inforrnacoes e não sendo elas de conhecimento pUblico, isso não
estaria reunindo a interesses espUrios, ou, podemos dizer, reforçando as
seqüelas da ditadura que ainda persistem no momento atual?" (pág. 210-
211).

o Sr. Aniilcar Vianna Martins Filho, Secretário da Cultura, por sua vez,
entende que o acesso aos arquivos, ate mesrno para uma comissão
parlarnentar de inquérito, exigiria a autorizaçao prévia dos envolvidos, porque:

"NOs todos sabemos que parte dessas informaçaes ou constam nesses
farnosos fichários do DOPS ou de qualquer outro órgão de informaçao, de
uma forma absolutarnente irresponsável e mentirosa, pois erarn informantes
que inventavam coisas sobre as pessoas, ou foram obtidas de forma
absolutarnente irregular e ate rnesmo sob coação fisica. Entâo, e fundamental
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que se preserve a intimidade, a privacidade e a honra das pessoas das quais
tratam essas inforrnaçöes" (pag. 215).

0 relator desta CPI, por outro lado, concorda corn a posição do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que assirn se expressou:

"Ora, nós näo podemos dizer que a vida das pessoas e o que está contido
na ficha. Temos que revelar as fichas para mostrar o que a ditadura faz corn
as pessoas .... é para mostrar que muitas das coisas que foram colocadas Ia
foram extraidas de maneira cruel, de maneira irresponsável .... (pag. 219)
sabemos que em São Paulo e no Rio de Janeiro elas se tornararn püblicas, e
isso não fez mal para a democracia" (pag. 220).

Alérn desses aspectos, cabe observar que a manutencão do sigilo de fichas
dessa natureza e de seu controle por pessoas que estiverarn profundamente
envolvidas corn o aparelho policial da época é urn atentado a cidadania e aos
cidadãos. Da forma como os arquivos se encontrarn, muitas pessoas podem
ter conhecimento do que consta na docurnentacão, sern a aquiescéncia do
envolvido. Ou seja, sigilo não significa, nas atuais circunstâncias, segurança
para o envolvido. Nas próprias palavras do Secretário da Cultura:

"Hoje os documentos estão rnuito expostos. Parece que eles não estão
sendo corretamente rnanipulados, estão expostos a Deus sabe quem" (pag.
228).

Dessa forma, e extremamente irnportante que as cópias dos rnicrofilmes do
DOPS, hoje depositadas no Instituto de ldentificacão, sejam colocadas em
local seguro e que seja vedado qualquer consulta.

Segundo o cientista politico Michel Marie Le Ven, em depoirnento prestado
a esta CPI em 31/3/98, o argumento de que os documentos do DOPS não
podem se tornar püblicos porque isso desrespeitaria a privacidade das
pessoas não tern fundamento:

".... ora, crime politico, prender por subversão cia lei já é do campo do
pUblico. Uma prisão é urn ato politico. .... .ficha de policia é docurnento politico
e é püblica" (pág 359).

Concordando corn o depoente, entendemos que uma docurnentação
produzida em regime de excecão, quando não imperava o estado de direito,
tampouco a dernocracia, quando o cidadão não tinha a quern recorrer e ficava
totalrnente subordinado aos desmandos do guarda cia esquina, tern ainda
mais caracterizada a sua natureza polItica. Portanto, esses docurnentos do
DOPS estão relacionados corn a esfera pUblica, e não, corn a esfera privada.

5.7.2 - A utilizaçâo dos arquivos
De qualquer forma, a necessidade de acesso é inegável. No Ministério do

Trabaiho, ha uma comissâo especial para deliberar sobre anistia de
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trabaihadores e servidores pUblicos que tiveram suas carreiras interrompidas
em virtude de perseguicoes polIticas. Os arquivos se tornam extremamente
iteis, pois as pessoas recorrem a eles para conseguir provas das
perseguicoes poilticas que sofreram. Os que tiveram sues carreiras
prejudicadas pois foram demitidos ou forçados a abandonar seus empregos
devido a prisâo, clandestinidade exulio ou banimento, agora podem obter
aposentadorja especial, concedida por essa comissão, que ja recebeu mais
de 3 mil pedidos.

Essa é justamente a situação de alguns dos depoentes ouvidos por esta
CPI, como Apolo Heringer Lisboa e Mauricio Vieira de Paiva, que necessitarn
comprovar a perseguiçao que sofreram para garantir a aposentadoria
especial, ate agora não obtida.

Os arquivos seriam igualmente Uteis nos casos de pedidos de indenizaçao
institulda pela Lei Federal n° 9.140, de 4/12/95, que reconhece como mortas
pessoas desaparecidas em razão de participaçao ou acusaçao de
participaçao em atividades politicas, no periodo de 2/9/61 a 15/8179, e dá
outras providências. A comissão especial que trata desse assunto recebeu
376 requerirnentos e já aprovou 288 pedidos de indenização a familias de
perseguidos politicos . Segundo o Deputado Federal Nilmário Miranda,
membro dessa comissâo, muitos pedidos são negados:

pois, apesar de se referirem a pessoas realmente mortas e
desaparecidas, não houve a comprovacao do vmnculo entre o
desaparecimento e a morte e essa possivel perseguiçao poiltica devida a
militância polItica" (p-ig. 572).

Sabe-se, hoje, que o Estado brasileiro nunca admitiu que torturou ou matou
uma pessoa. Ora, mesmo durante a ditadura militar, nâo havia lei alguma
autorizando autoridade policial, civil ou militar a perseguir, prender, torturer,
executer ou fazer ocultaçao de cadaver. Tais atividades eram, pois, ilegais.
Nos casos de desaparecidos, o Estado sempre alegou suicldio, morte em
tirotelo, atropejamento ou tentativa de fuga. Por isso, Os arquivos são
essenciais, neles estão registradas todas as mentiras e ilegalidades
cometidas. Se os arquivos de Minas Gerais permanecerem fechados e
incompletos, em nosso Estado prevalecerá a visão dos que violaram a lei, Osdireitos humanos.

Além disso, urge que nosso Estado também aprove lei concedendo
indenizaçao as pessoas torturadas por nossa poilcia, a fim de se resgatar a
verdade histórica, corn a admissão pelo Estado dos erros que cometeu. Nos
arquivos do DOPS e que serão encontradas as provas dos desmandos e das
arbitrariedades aqui cometidas.

371
Nesse debate, esta Comissão entende que todo o trabaiho referente a

informacôes sobre pessoas e instituiçöes realizado nos regimes não
democráticos vividos peo Pals deve ser aberto ao püblico. Ha clara distinção
entre esse material e o que deve permanecer secreto por razôes ligadas a
seguranca do Estado. Registros de perlodos históricos anteriores a
Revoluçâo de 30, do periodo Vargas, des perseguicOes ao Partido Comunista
podem perfeitamente ser colocados a disposição. Nesse quadro se incluem
também todas as informaçöes coihidas sob a égide concepção de inimigo
interno do periodo militar, que classlflcava as divergências politicas e a
oposição ao regime como questâo de segurança nacional.

Hoje, em urn regime democrático, não faz sentido classificar como secretos
ou sigilosos documentos assim definidos pelos governantes militares. Eles
devem ser, sim, analisados e vistos sob a ótica do estado de direito, cia
convivência democrática e dos direitos humanos.

5.8 - A localizaçâo dos arquivos
Segundo informação encaminhada a esta Casa pelo Secretário cia

Segurança Püblica, os microfilmes dos arquivos do DOPS estavam
guardados na Coordenaçao Geral de Seguranca, Orgão daquela Secretaria.

Em 19/3/98, esta Corn issão realizou visita ao Instituto de ldentificaçao cia
Secretaria da Segurança Püblica, por ser esse o órgão onde Sálvio Penna
teve recusado o seu pedido de emissão de atestado de bons antecedentes.

No setor de microfilmagem do Instituto, o funcionário que acompanhava os
visitantes apontou urn conjunto de armários, afirmando: "Ali estão Os arquivos
do DOPS". Esses armários continham 8 gavetas, nas quais foram
encontrados 541 robs de microfilmes. A sale onde estavam tinha vazamentos
no teto, não dispunha de segurança contra incêndio e não tinha controle de
acesso. A situacao geral era deplorável: grande nümero de arquivos, alguns
abertos, pastas e papéis espalhados, denotando grande desorganizaçâo e
desleixo.

Todo o material apontado como constituindo os arquivos do DOPS foi
lacrado por ocasião da segunda visita da CPI ao Instituto de ldentificacão, em
25/3/98.

Posteriormente, os Deputados dirigiram-se a Coordenação Geral de
Segurança, onde o Coordenador, Alexandre Carrão, mostrou-lhes dues
caixas corn robs de microfilmes, que, segundo ebe, constitulam as Unicas
cópias existentes dos arquivos do DOPS. Causou surpresa que, na COSEG,
fossem tao poucos os robs, quando, no lnstituto, havia centenas deles,
dispostos nas oito gavetas ja referidas.

Dirigiram-se, então, os representantes desta CPI ao Arquivo Pübbico
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Mineiro, onde acompanharam a entrega das duas caixas da COSEG a
Superintendente daquele órgão, feita pelo Secretário da Seguranca Püblica.
Estava presente tambérn o Secretário da Cultura. Foram contados 96 robs de
microfilmes. A Superintendente Ieu extensa ata contendo todos os detaihes e
circunstâncias referentes ao ato, gravou e fIlmou o evento, para que
constasse nos anais do Arquivo Püblico Mineiro. Quanto ao material recebido,
lacrou-o e guardou-o num arrnário.

A existência de dois conjuntos de microfilmes foi assim justificada pelo
Coordenador Geral de Segurança: em obediência a lei federal, mantinha Os
originals no ôrgão que procedeu a microfilmagern, no caso, o Instituto de
Identlficaçao, e a cópia, no órgão que dirige.

A entrega desses microfilmes foi acompanhada por membros desta CPI,
que, de imediato, perceberam que o nUmero de robs entregues não
correspondia ac, daqueles que a Cornissão acabara de lacrar na outra
repartiçâo. De fato, constatou-se que, no Instituto de ldentificaçao, havia 541
robs identfficados pebos funcionários como sendo do DOPS, e o Secretário da
Segurança Püblica entregou nao mais de 96 ao Arquivo Püblico Mineiro.

A diferença no nUmero de robs foi explicada corn a afirmação de que
grande parte deles pertencia a própria COSEG e não ao DOPS, portanto,
esses nâo se enquadrariam na determinaçao contida na Lei n° 10.360, não
tendo sido, por isso, encaminhados ao Arquivo Püblico Mineiro.

Essa questao gerou longa polêmica corn a Secretaria da Segurança
PUbbica, que se atinha a identificaçao estampada no exterior das caixas onde
se encontravam os robs e, ao bongo de todo o trababho investigatório, impediu
que a Comissão pesquisasse a conteüdo dos robs, abegando que os arquivos
denorninados COSEG continham tão-somente matéria de interesse da policia
comum, nada havendo sobre registros de atividades politicas, e que nebes se
encontravarn documentos necessários ao funcionamento do Instituto de
bdentificaçäo.

Nessa situaçao, a Comissâo se viu obrigada, em 10 de abrib, a biberar cerca
de 400 robs do conjunto denominado COSEG, permanecendo lacrados
apenas os 97 robs corn a denominaçâo externa DOPS.

Abém disso, a Secretaria da Segurança Pübbica impediu o acesso aos
microfibmes da COSEG a Comissão e aos técnicos por esta indicados, que
puderam apenas relacionar os tItubos e os cOdigos identificadores externos
dos microfibmes liberados. 0 impedimento se baseou no pressuposto de que,
naqueles arquivos, nada havia que fosse do interesse da CPI e que a sua
abertura constituiria risco para a ordem püblica e para a privacidade do
cidadão.
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A posição da Comissão era, porém, muito clara: se o DOPS era órgão

subordinado a COSEG, se o trabalho de seus agentes estava arquivado na
COSEG, se havia urna estreita interface na troca das informacöes e a
COSEG era o órgão sucessor do DOPS em várias atividades, havia grande
possibilidade de que parte de seus arquivos estivessem misturados ou
confundidos corn os da COSEG, e mais, que a trababho de separar o que era
atividade de urn órgão ou de outro seria tarefa praticarnente impossivel.

Essa opinião da Comissão fob confirmada quando, na análise dos robs
encaminhados peba prOpria COSEG ao Arquivo PUblico Mineiro, encontrou-se
urn cuja denominaçâo externa se referia a esse Orgâo, apesar de conter
cópias de documentos identificados corn o timbre do DOPS.

A Comissâo suspeitava, dessa rnaneira, que nern todo o material referente
ao DOPS tinha sido entregue ao Arquivo Püblico Mineiro, a que estaria
contrariando a Lei n° 10.360, de 1990.

5.9 - A identfflcaçâo técnica dos rnicrofibmes
Diante das düvidas surgidas, a Comissâo solicitou a identiflcaçâo técnica de

todos os robs existentes no Instituto de Identificaçâo e no Arquivo PUbbico
Mineiro. No entanto, em 1 014/98, em visita ensejada por oficio do Diretor do
Instituto de Identificaçâo, aqueles arquivos que nâo traziam a identificaçäo
arquivos do DOPS foram biberados, por deterrninacão da Presidência desta
Comissâo. A CH não teve acesso, portanto, ao conteüdo desses rnicrofilmes
- corno garantia minima pade-se tâo-somente anotar a identiflcaçâo externa
constante em cada caixa, trababho feito pebos técnicos da Assembbéia
Legisbativa no mesmo dia.

o material corn a denominação COSEG - SESP/MG, constante em 444
robs de microfibmes, estava assirn cbassfficado:

"- órgãos de segurança;
- greves diversas;
- municipios;
- pastas cod ificadas;
- entidades particubares;
- prontuários;
- comunicação social;
- assuntos diversos;
- pastas de 1983;
- arquivo da COSEG -1983;
- arquivos da COSEG - 1987;
-ano 1991;
-ano 1993".
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A alegaçao das autoridades da Secretaria da Segurança PUblica fol sempre

a de que esse conjunto, liberado do lacre a pedido do Diretor do Instituto de
ldentificação, não continha material referente ao DOPS. Seriam microfilmes
de docurnentos da COSEG, de natureza operacional e administrativa, os
quais nâo interessariam a ci do DOPS.

5.9.1 - 0 lote de microfilmes denominado "DOPS"
Esse conjunto de microfilmes constitulam, daqueles 97 robs apontados

pelas autoridades da Secretaria da Segurança PUblica, "microfilmes originals
dos arquivos do DOPS", arquivados entre os 541 encontrados originalmente.

A CPI teve acesso aos microfilmes, que puderam ser visualizados e
analisados por técnicos da Assernbléia Legislativa, os quals constatararn que
os fotograrnas se sucedem sern ordenaçao aparente - nurn mesmo rob
podem-se encontrar documentos de décadas diferentes, sem organização de
conteUdo, misturando-se fotografias, recortes de jornais, oficios internos,
manuscritos e documentos oficiais. Ainda que possa existir urn indice para
esse material, o que a Comissão ignora, não parece provável que seja
material de consulta constante. A irnpressâo que se tern da análise é que a
microfilmagem foi feita de forma desordenada, sem prévia organização dos
documentos originais.

Os microfilmes foram analisados por amostragem pelos técnicos da
Assernbléia Legislativa e permanecem lacrados no lnstituto de ldentfficaçao,
para que se proceda a sua avaliação detalhada.

5.9.2 - 0 lote de microfilmes denominado COSEG
Como já se disse, do material encontrado no Instituto de ldentificaçao, 444

robs constitularn os chamados "arquivos da COSEG", que não teriam,
conforme alegavarn reiteradamente as autoridades da Secretaria, interesse
para a investigação realizada por esta Comissão. Ainda que os microfilmes
estivessem no mesmo arrnário que os chamados "microfilmes do DOPS" e
que todo o conjunto tivesse sido apontado corno "arquivos do DOPS" quando
da nossa prirneira visita ao Instituto, as autoridades da Secretaria
asseguravam que sornente os microfibrnes que permaneceram bacrados
continharn material do Departamento de Ordem PolItica e Social.

Exercitando plenarnente a prerrogativa de investigação atribulda as
comissôes parlamentares de inquérito, este relator e o Deputado Adelmo
Carneiro Leão entenderam que a alegaçao do Secretário e dos Diretores da
Secretaria da Segurança Püblica deveria ser verificada materialmente.
Somente o acesso da Corn issâo aos chamados "arquivos da COSEG"
poderia sanar a düvida, o que motivou a proposiçâo e a aprovaçâo de
requerirnento deste relator, solicitando tal acesso.
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For três vezes, no entanto, a solicitaçâo fol negada. Na primeira, já que a
Cornissão não teve acesso ao conteüdo dos documentos, fez-se, como
garantia minima de que o material perrnaneceria intacto, o inventário dos
robs de microfilme, citado no item 5.8. Na segunda, foi proposto ao Secretário
da Seguranca Püblica que o acesso aos microfilmes fosse franqueado
mediante garantia de sigibo e triagem prévia reabizada pelos profissionais da
Secretaria, garantindo-se que seriam liberados somente Os documentos corn
mais de 20 anos de produçao e que se referissem a matéria pobitica. A
proposta fol recusada. Na terceira, o Deputado Adebmo Carneiro Leão esteve
no Instituto de ldentificacão, acompanhado pela equipe de técnicos da Casa,
quando tarn bern não logrou êxito na tentativa.

E importante ressaltar que a negativa veernente da Secretaria da
Seguranca Püblica, impedindo que membros desta Comissão,
constitucionabmente investidos da função investigativa, sob juramento de
sigibo, tivessem acesso aos arquivos, negando-se ate mesmo a permitir o
acesso ao material já previarnente triado pebas próprias autoridades da
Secretaria, tornou suspeita a tese de que aqueles documentos seriam
meramente operacionais ou administrativos. Por que uma negativa tao
contundente? Essa foi, pouco a pouco, a pergunta que passou a surgir na
consciência dos que acompanhavam a CPI.

5.9.3 - As decbaraçaes do depoente Ediraldo Brandâo e o rolo n o 20
A resposta, crê este relator, veio em duas provas. A primeira sâo as

decbaracães do depoente Ediraldo Brandão, antigo Coordenador da COSEG,
a esta CPI. Segundo ele, "então, o que era (em 1976) atividade do DOPS, em
matéria de arquivo, passou para a COSEG. 0 que era do DOPS, corn rebação
a arquivo, foi transferido para a COSEG, e o DOPS continuou a ser urn órgão
eminentemente operacional". Continua o depoente: "naquela época de 1980,
o DOPS operava como pobIcia polItica. Ele so não operava corn informaçöes,
porque as informaçöes estavarn na COSEG. Não sel se deu para entender. A
atividade-fim era o DOPS, eu estava Ia, e a atividade-meio, de arquivo, era da
COSEG. A microfibmagem do arquivo ficava na COSEG" (fis. 512-3).

0 depoente, na posiçâo privilegiada de quem comandou o ôrgão de
inteligencia da Secretaria da Segurança Püblica, atestou, portanto, a
constante migraçâo de documentos entre os arquivos dos dois órgãos. E
mais, veio trazer a luz inclusive o problema da microfllrnagem e da
incineraçâo dos documentos originals: "...a responsabilidade da
microfilmagem e minha. A determinaçâo foi minha. Falei que sou o chefe da
COSEG e que determinei a microfilmagem e a incineraçâo dos fumes".

Durante o depoimento, o Sr. Ediraldo Brandâo entregou a esta Comissâo
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cópia de oficio, datado de 21/3/83, no qual o Chefe da Divisão de
Microfilmagem da COSEG encaminhava ao Coordenador-Geral do Orgão o
material resuRante ("duplicado") da microfilmagem do "arquivo desta
Coordenaçao e do arquivo do DOPS" ('in verbis"), assirn classificado:

"- órgos de segurança - 38 robs;
- greves diversas - 24 robs;
- pastas de municIpios - 36 robs;
- pastas codificadas - subversão - 15 robs;
- entidades particulares -4 robs;
- prontuários - 3 robs;
- comunicação social - 11 robs;
- assuntos diversos - 57 robs;
- arquivo do DOPS - 96 robs;
- pastas de 1983 - 3 robs" (Anexo I, fis. 149).
Qual é a importància das decbaraçoes do depoente e do ofIcio que

apresentou?
Eles representam a sobuçao para o probbema da microfilmagem e da

incineração dos documentos. Ambas teriam sido feitas num contexto
administrativo, corn documentaçao do ato e seguindo orientação superior. A
incineraçao, portanto, nao se fez secretamente, ou por negociaçao, como
tantas vezes se aventou. Tampouco está perdida no tempo, como defende 0
Secretário da Segurança PUblica.

E muito importarite ressabtar que, a partir das decbaraçoes do Sr. Edirabdo
Brandâo e do acesso a cOpia do ofIcio mencionada, todo o esforço desta
Comissão esteve justamente dirigido para que se liberassem esses 287 robs
citados no ofIclo, para análise técnica. E para que, enfim, se considerasse
esse conjunto como matéria do DOPS, obviamente anterior a 1983, referente
a policiamento de atividades pobIticas e, portanto, material que já deveria estar
no Arquivo Püblico Mineiro. Mas foi exatamente neste ponto que se ergueram
resistências intransponjveis ao trabaiho da Comissão.

A segunda prova veio de forma fortuita, quando da avaliaçao do material
transferido para o Arquivo PUblico Mineiro, corn a localizaçao de urn rob
absolutarnente estranho ao conjunto. Corn efeito, a avaliaçao técnica do
material transferido visava a confrontá-lo corn Os microfilmes originais que se
encontram lacrados no Instituto de ldentiflcaçao e que ja haviam, como se
disse, sido avabiados pebos técnicos da Assembléia Legisbativa. Foi quando se
encontrou o rolo n o 20, que a anábise técnica concluiu tratar-se de microfilme
de codificaçao bastante serneihante a dos microflbrnes da COSEG. Este foi
detalhadamente anabisado pebos técnicos da Assernbléia Legisbativa, que
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concluiram, resumidarnente:

- trata-se de fibme identificado, na imagem de abertura, corno "Pastas de
assuntos diversos - COSEG";

- as datas dos docurnentos, na maioria dos casos, se situavarn nas décadas
de 60 e 70, em especial entre 1967 e 1972;

- praticamente todos os documentos microfilrnados referiam-se a atividades
de pobiciamento de atividades pobIticas;

- vários documentos apresentavam o timbre do DOPS;
- a organizacâo dos documentos parece mais lOgica e mais concatenada do

qUe nosTobos que permanecem lacrados;
- enquanto Os chamados "arquivos do DOPS" trazem muitas vezes

documentos de natureza burocrática e administrativa, no rolo n° 20 o material
é eminentemente de policiamento de atividades pobiticas.

o rolo mostrava, ainda, a intensa circulação de informaçöes entre
diversos Orgãos de repressão polItica: SNI, Ministério do Exército, Pobicia
Federal, Policia Militar de Minas Gerais e outros.

Podemos afirmar, portanto, que a Comissão estava diante de urn dos
microfibmes ao quab o acesso fora dibigentemente negado pelas autoridades
da Secretaria da Segurança PUblica. Tratava-se de urn dos chamados
arquivos da COSEG, que a anábise técnica revebou serem compostos
exatarnente por documentos que fundamentaram a criaçâo da CPI do DOPS.

Se assim era urn dos robs, estava-se, mais uma vez, frente a frente corn a
verdade inequivoca - a de que parte dos arquivos liberados do bacre em
1°/4/98, corn a denominação arquivos da COSEG, eram, nada mais, nada
menos, do que documentos gerados, recebidos ou produzidos pebo DOPS.
Tab fato leva a conclusão de que o Governo Estadual não so vinha
descumprindo a Lei n° 10.360, de 1990, quando deixou de transferir, por sete
anos, Os arquivos do DOPS para o Arquivo PUblico Mineiro, corno tambérn,
no momento em que reabizou essa transferência, por imposição do fato
politico criado peba CPI, so o fez parcialmente, subtraindo a esta CPI cerca de
5/6 dos microfibmes do DOPS, justamente aqueles cujo conteUdo é mais
significativo, mais denso como rebato do poticiamento politico. 0 Governo
Estaduab, mais uma vez, ignora a lei e nega informação a sociedade mineira.

Está-se, portanto, diante da seguinte situaçâo:
a) fabtam, no material de posse do Arquivo PUblico Mineiro, duas cópias dos

microfilmes originais;
b) uma das cópias do conjunto do Arquivo Püblico Mineiro corresponde a

urn dos 444 robs intitulados arquivos da COSEG, que contém, conforme
fortes indIcios encontrados por esta Comissâo, os docurnentos do extinto
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DOPS;
c) as demais cópias transferidas correspondem aos originais arquivados no

Instituto de ldenffficaçâo.
Esta CPI entende que os robs de microfilme encontrados no setor de

microfilmagem do Instituto de ldentificaçao, chamados pelas autoridades da
Secretaria da Segurança Püblica de arquivos da COSEG, que contêm
informaçoes relativas as atividades de poilcia polItica, ordem social e püblica,
devem ser transferidos para o Arquivo Ptblico Mineiro.

Recomenda, ainda, que os fotogramas de documentos constantes nesses
robs sejam classificados pelos técnicos do Arquivo Püblico Mineiro, de
acordo corn a sua natureza, a saber:

- inqueritos policials cornuns;
- inquéritos policiais relacionados a atividades polIticas;
- relatários policiais cornuns;
- relatOrios policiais referentes a atividades polIticas;
- comunicaçao entre órgâos;
- extratos de jornais, fotos e bilhetes manuscritos;
- matéria administrativa.
6 - Conclusöes
6.1 - Tendo em vista a relaçao orgânica que tiavia entre os órgãos de

segurança e informaçâo do perIodo militar e o fato de que documentos
produzidos em parte ou totalmente pelo DOPS se encontram em outros
Orgãos e, por essa razão, não foram entregues ao Arquivo PUblico Mineiro, a
Comissão apresenta, para o exame desta Casa, projeto de lei alterando a Lei
n° 10.360, para tornar obrigatória a transferência de toda a documentaçao
rebacionada as atividades de polIcia politica e de ordem püblica produzida
pebos órgãos de segurança e vedar sua incineração, na forma apresentada
neste relatório. lnclui, ainda, na proposição, a criaçao de Comissão Especial
para definir os critérios para o acesso aos arquivos e a responsabilizaçao
criminal e civil pelo uso das informaçoes neles contidas.

6.2. - Documentos de importância capital para a histOria mineira acham-se
em poder da Coordenaçâo de Segurança Püblica - COSEG -, aguardando
que Ihes seja dada organizaçào sistemática, para que venham a ser utilizados
como fonte primária para a pesquisa histOrica e sociopolitica.

Para que nao se perca a rnemOria de urn perlodo tao importante, urge que,
aproveitando esse momento, fique consignada a necessidade de se
preservarem para as geraçôes futuras as informaçoes contidas nesses
documentos.

Sendo assim, esta Comissão requer que se dê continuidade ao processo de
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identificação e análise dos arquivos da COSEG, corn a criação de urn grupo
de trabalho subordinado a Comissão de Direitos Humanos, constituldo pela
equipe que deu suporte técnico a esta CPI, em colaboraçao corn profissionais
indicados pelo Poder Executivo e corn entidades que participaram dos
trabalhos, como a Ordem dos Advogados do Brasil - Secâo Minas Gerais e
grupos de defesa de direitos humanos, corn vistas a organização dos
documentos de interesse histOrico-politico, para seu aproveitamento como
fonte primária para a escrita da histôria recente do Estado.

6.3 - Considerando a estreita ligação que havia entre os diversos ôrgãos da
policia polItica em diferentes epocas histOricas, esta Comissâo recomenda
que esta Casa solicite ao Governo Federal a transferência para o Arquivo
PUblico Mineiro da documentação de cunho histórico, politico, social e
ideologico relativa ao nosso Estado existente nos órgaos de informaçâo do
Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Departamento da PobIcia Federal e
no extinto Servico Nacional de Informaçôes - SNI -, em especial, os inquéritos
policiais rnilitares instaurados pela unidade do Exército bocalizada em Juiz de
Fora.

6.4 - A Comissâo constatou que participantes ativos do extinto DOPS ainda
ocupam cargos püblicos relacionados corn a guarda dos microfilmes de
documentos daquele ôrgào. Considerando as condiçOes polIticas e
psicológicas em que foram produzidos tais documentos, o respeito a intencão
dos legisbadores ao editarern a Lei n° 10.360 e questaes de natureza moral e
ética, esta Cornissâo encarninha ao Governador do Estado a recornendaçâo
de que seja revista a titularidade dos referidos cargos e que sejam ocupados
por funcionários que nunca tiveram envolvimento corn o DOPS e a COSEG
durante o regime militar. Em especial, recomenda que o Delegado Ariovabdo
da Hora e Silva seja transferido para órgão de seguranca nâo relacionado
corn a producâo e a distribuicão de informaçaes e atividades correlatas.

6.5 - Considerando que a legislaçao internacional de direitos humanos
prevê que nâo se pode prescrever prazo para crimes de lesa-humanidade,
esta Comissâo solicita seja encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de
revisão dos prazos de concessäo de indenizaçao a familia de pessoa
desaparecida ou morta em razão de participaçâo, ou acusação de
participaçâo, em atividades poilticas, tendo em vista que muitas familias
entrararn corn pedido fora do prazo e que muitas pessoas nao tomaram
conhecimento, a tempo, dessa possibilidade de reparaçâo.

6.6 - Considerando as violacôes de direitos humanos sofridas por aqueles
que se encontravam presos no DOPS, fatos esses que podem ser
comprovados nos arquivos referentes ao regime militar, esta Cornissâo
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recomenda a seus nobres pares a aprovaçâo do Projeto de Lei n o 1.424/97,
da Deputada Maria José Haueisen.

6.7 - A Comissão requer ao Presidente da Assernbléia Legislativa o
encaminhamento ao Arquivo PUblico Mineiro de todas as fichas e fotos
recebidas durante suas atividades, por se tratar de documentaçao de valor
permanente, inalienável e de guarda imprescritivel.

6.8 - A Comissão encaminha ao Poder Executivo a relação nominal de
todas as fichas e fotos corn a denominaçao "COSEG", recebidas
anonimamente, a fim de que seja determinada a anulaçâo de referéncias as
atividades polIticas das pessoas al identificadas cujos nomes permanecem
nos registros policiais e judicials do Instituto de ldentificaçao e que o referido
Instituto apresente a Comissâo de Direitos Humanos desta Casa relatOrio
desses registros no prazo de 30 dias.

6.9 - Esta Comissâo requer ao Poder Executivo a imediata transferência
das fichas criminals de natureza polItica que alimentararn a sistema
informatizado do Instituto de ldentificaçao para o Arquivo Püblico Mineiro, em
cumprimento a Lei n° 10.360, de 1990, bern como dos microfilmes lacrados
por esta CPI.

6.9.1 - 0 Arquivo PUblico Mineiro, na forma da lei, deverá manter, em local
diverso, as cOpias dos referidos microfilmes.

6.10 - Considerando as evidências de que ha, no Instituto de Identificaçao,
arquivos corn a denominaçao "COSEG" que contêm docurnentos do extinto
DOPS, esta Comissão requer ao Poder Executivo, em obediência ao disposto
na Lei n° 10.360, a transferêncja para o Arquivo PCiblico Mineiro, no prazo de
90 dias, dos microfilmes abaixo relacionados:

TItulos 	 N° de Rob
Orgãos de 	 38 s

Greves diversas 	 24
Pastas de 	 36
municipios
Pastas codificadas- 	 15

Entidades 	 I 	 4

3

	

social 1	 11
Assuntos diversos I	 57
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Arquivo do DOPS 	 96
Pastas de 1983 	 3

6.10.1 - Dentro desse prazo, cornprovando-se a existéncia de docurnentos
nao pertinentes a matéria tratada nesta CPI, deverâo esses permanecer no
lugar em que se encontram.

6.11 - Considerando o aparecimento das fichas encaminhadas
anonimamente a velculos de comunicaçâo desta Capital, a Comissão requer
ao Poder Executivo a imediata apuracão de sua origem, da responsabilidade
pelo seu ocubtamento e o encaminhamento do resultado da apuracâo a
Comissão de Direitos Humanos.

6.12 - Considerando a necessidade de se resgatar a memOria da histôria
brasileira referente as perseguiçães polIticas movidas pelos órgâos policiais
do Estado durante os regimes de excecão, torna-se irnprescindIvel que seja
garantido a acesso aos documentos do extinto DOPS. Para tanto,
recomendamos aos ibustres pares a aprovacão do Projeto de Lei n° 309/95,
do Deputado João Batista de Oliveira, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado no 10 turno.

Ao concluir satisfatoriamente nossos trabaihos, nâo posso deixar sem
registro os sentimentos em mim despertados por duas situacôes, de certa
forma opostas, corn que nos defrontamos.

Uma diz respeito as dificuldades que se apresentaram em rnomentos
cruciais das investigaçaes. Par mais de uma vez, sentimo-nos cerceados na
tarefa de obter informaçôes e esclarecimentos relevantes para a alcance dos
objetivos desta CPI, especificamente quando houve necessidade de se
verfficar a verdadeira natureza dos arquivos ditos da COSEG, ou de se
investigar a origem de documentos chegados a nôs sob o anonirnato dos que
precisam esconder-se, ou que não tern coragem para se identificar. Para que
situaçöes que poderiam ter cornprometido nossos esforços nâo se repitam,
proponho que esta Casa constitua urn grupo parlarnentar que estabeleça corn
clareza, a buz da Constituiçâo e do Direito, a alcance, as competências, Os
recursos legItirnos de que se pode valer uma cornissão parlamentar de
inquérito, bern coma suas limitacöes, definindo as instrumentos de poder em
que ela pode apoiar-se.

A outra refere-se a participaçâo dos companheiros parlamentares que
atuaram conosco e sem cuja apoio pouco se teria conseguido e da equipe
técnica da Assembléia, que nos acompanhou em todos os momentos,
garantindo a qualidade e a melhor aproveitamento dos esforças empregados
em tadas as etapas deste trabalho.

A imprensa, agradecemos pela cobertura séria e respeitasa. Agradecemas,
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também, a todas as pessoas que, em diferentes ocasiOes, contribuiram de
boa-vontade para que pudéssemos desempenhar nossa função, atuando corn
presteza, profissionalismo e desprendimento para o born termo deste
trabalho.

As conclusães aqui apresentadas refletem o esforço desta Comissâo para
cumprir seus objetivos. Os percalços foram muitos. Ameaças a integridade
fisica e moral deste relator se consubstanciaram em cartas anônimas e em
tentativas veladas de ter o seu trabalho diminuIdo.

Obstáculos também foram cobcados pela Secretaria da Segurança Püblica,
que, sob alegaçOes juridicarnente inconsistentes, dificultou e impediu o
acesso de membros desta Comissão aos arquivos e a informaçoes
necessárias ao pleno desenvolvimento do trabalho investigatOrio.

Atividades polIticas de oposiçâo ao antigo regime militar ainda são motivo
de perseguiçoes e discriminaçoes por parte do aparelho policial, fato esse
abominável nos limites de urn Estado que se pretende democrático.

Não obstante essas dificuldades, a investigaçao permitiu o desvendamento
de inümeras questães sobre a documentaçao do extinto DOPS. Devido ao
seu trabaiho, a Comissão não apenas localizou os microfilmes como, por sua
influência, levou o Governo Estadual, apOs tantos anos de ornissão, a
entregá-los ao Arquivo PUblico Mineiro.

Descobriu e comprovou que nern toda a documentaçao fora entregue, pois
inümeros robs de microfibmes originários do DOPS ainda se encontram em
poder da Secretaria da Segurança Püblica. A utibizaçao indevida desses
arquivos foi outra denüncia comprovada neste trabalho parbamentar, que
tornou püblico o fato de que, em Minas Gerais, o direito do cidadão a
informaçao e a memOria vem sendo ainda desrespeitado. Conhecer o
passado, por mais doloroso que seja, faz parte do processo de construçâo da
história, pois a reflexão sobre o vivido dá contornos a possibilidades futuras e
impede a volta a práticas indesejáveis.

E fundamental para o avanço politico e social de nossa sociedade que as
novas geraçães saibam o que foram os anos de chumbo e a dureza dos
métodos totalitários utilizados por aqueles que não confiam na voz do povo e
rejeitam as práticas democráticas.

Os Orgãos de segurança nao tern fundamentos jurIdicos e legais para
esconder e reter informaçoes sobre o DOPS ou restringir o acesso a elas.

Fazemos, assim, nossas as palavras do articulista do jornal "Hoje em Dia":
"Os arquivos, queira o Governo de Minas ou nao, fazem parte da HistOria".
Sala das Comissães, 9 dejunho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antonio Roberto -
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Adelmo Carneiro Leão - Wilson Pires.

Anexos
PROJ ETO DE LEI NO

Altera a Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de 1990, que dispae sobre a
transferência para o Arquivo Püblico Mineiro dos documentos que menciona e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1' - 0 § 21 do art. 10 e o art. 20 da Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de

1990, passam a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 1- ......
§ 20 - Fica também transferida para o Arquivo Püblico Mineiro toda a

documentaçâo relativa as atividades de poilcia polItica produzida pebos
demais Orgãos de segurança do Estado.

Art. 20 - A documentação do Departamento de Ordem Politica e Social -
DOPS - e dos demais órgãos transferida para a guarda do Arquivo PUblico
Mineiro, nos termos do art. 1 1, fica declarada patrimônio histOrico estadual.".

Art. 20 - 0 uso indevido das informaçaes contidas na documentacão referida
no art. 1 0 da Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de 1990, corn a redaçäo dada
pelo art. 1 1 desta lei, por agente politico ou servidor pübbico estadual sujeitará
o infrator as sancôes civis, penais e administrativas previstas na legislação
em vigor.

Art. 30 - Comissão Especial nomeada pebo Governador do Estado e
composta por membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do
Ministério PUblico, da Ordern dos Advogados do Brash - OAB - e de
representante de entidade de defesa dos direitos humanos nacionalmente
reconhecida elaborará os critérios para o acesso e a divulgação, nos termos
da legislacão vigente, dos documentos a que se refere o art. 1 1 da Lei no
10.360, de 28 de dezembro de 1990, corn a redacão dada pebo art. 10 desta
lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.

Comissão Parbamentar de lnquérito para, no Prazo de 90 Dias, Apurar a
Destinacão dos Arquivos do Departamento de Ordem PolItica e Social -

DOPS
Justificação: A Lei n° 10.360, de 28/12/90, transfere para o Arquivo PUblico

Mineiro apenas os arquivos do extinto DOPS, mas outros órgãos estaduais
tarnbém tern arquivos rebativos as atividades de pobicia pobItica, abguns dos
quais, segundo apurou a Comissão, ate hoje são utibizados contra cidadãos.
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Entendemos, portanto, ser necessária a existência de norma legal que

determine que o Arquivo PUblico Mineiro, entidade legalmente responsável
pela gestão e pela proteçao dos documentos pUblicos, receba essa
documentaçao, que atende aos objetivos daquele Orgâo.

Relatório de Visita
No dia 25/3/98, a Comissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 90

Dias, Apurar a Destinaçao dos Arquivos do Departamento de Ordem Politica
e Social - DOPS -, representada pelos Deputados Ivair Nogueira e Adelmo
Carneiro Leão, visitou o Instituto de Identificaçao da Secretaria da Segurança
Püblica, a Coordenaçao -Geral de Segurança da mesma Secretaria e o
Arquivo PUblico Mineiro.

No Instituto de ldentificaçao, os Deputados lacraram, na presença do
Diretor do Instituto, Márcio Barroso Domingues, o armário de oito gavetas
onde se encontraram os robs de microfilme apontados, em visita anterior,
como "arquivos do DOPS".

A seguir, os Deputados dirigiram-se a Coordenaçao-Gera! de Segurança,
onde o Coordenador, Alexandre Carrão, mostrou-lhes duas caixas corn robs
de microfilme, que, segundo ele, constituiriam os arquivos do DOPS. Os
Deputados ficaram surpresos quando o Coordenador da COSEG lhes
apresentou menos de uma centena de robs, dizendo tratar-se das (inicas
cOpias existentes dos arquivos do DOPS, urna vez que, no Instituto, haviarn
visto centenas de microfilmes dispostos nas oito gavetas posteriormente
lacradas.

Dirigiram-se, então, os representantes desta CPI ao Arquivo Püblico
Mineiro, onde acompanharam a entrega das duas caixas da COSEG pebo
Secretário da Segurança Püblica a Superintendente daquebe Orgão. Estava
presente tambéni o Secretárjo da Cultura.

Foram contados 96 robs de microfibmes. A Superintendente leu extensa
ata, contendo todos os detaihes e circunstâncias referentes ao ato, gravou e
filmou o evento, para que constasse nos anais do Arquivo Püblico Mineiro.
Quanto ao material recebido, lacrou-o e guardou-o num armário.

Em 26 de marco de 1998.
Relatório de Visita

No dia 1 1/4198, a Comissâo Parlamentar de Inquerito para, no Prazo de 90
Dias, Apurar a Destinaçao dos Arquivos do Departamento de Ordem Poiltica
e Social - DOPS -, representada pelos Deputados Carlos Pimenta, Wilson
Pires, Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão, visitou 0 Instituto de
Identificaçao da Secretaria da Segurança PUblica.
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A visita foi ensejada por ofIcio do Diretor do Instituto de ldentificaçâo, no

qual este alegava que, entre os arquivos de microfibmes lacrados peba CPI em
25/3/98, encontravam-se documentos necessários ao funcionamento da
Coordenação-Gerab de Seguranca da Secretaria, os quals näo interessariam
aos trababhos da CPI. Por iniciativa do Presidente da Comissâo, Deputado
Carlos Pimenta, propôs-se liberar tais arquivos.

A liberaçao foi debatida durante a visita; alegaram os Deputados Ivair
Nogueira e Adebmo Carneiro Leão que a medida seria extremamente
prejudicial aos trabaihos da CPI, já que esses arquivos poderiarn conter
registros do monitoramento politico realizado pebo DOPS durante o regime
militar. Em contrapartida, autoridades da Secretaria da Seguranca PUblica,
como o Dr. Alexandre Carrão, argumentavam que esses arquivos continham
tão-somente matéria de interesse da COSEG e, como tab, não se
relacionariam a investigacão realizada pela CPI.

Por decisâo do Presidente da Comissão, Deputado Carlos Pimenta, os
arquivos em questão foram liberados do lacre, permanecendo lacrados
apenas os microfilmes, cerca de 117 do conjunto, intitulados "DOPS". Foram
retirados os lacres apostos ao armário de microfilmes, tendo-se transferido os
arquivos corn a marca "DOPS" para trés caixas, que foram, entâo, iacradas e
separadas do restante.

Por decisão dos Deputados presentes, foram alistados todos os titulos e
códigos identificadores dos microfilmes liberados, em lista preparada pelos
técnicos da Casa Rinaldo de Moura Faria e Alaor Messias Marques Junior.
Esta bista foi anexada aos autos da CPI, tendo-se deixado uma cópia corn
funcionários do Instituto de bdentificação.

Em 27 de abril de 1998.
Relatório de Avabiaçao Técnica

Os técnicos abaixo assinados, servidores desta Casa, foram designados
pelo Presidente da Assembbéia Legisbativa para proceder a avabiacão técnica
dos microfibmes lacrados peba Comissâo Parlamentar de Inquerito para, no
Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinaçâo dos Arquivos do Departamento de
Ordern Politica e Social - DOPS.

Esses microfibmes encontravam-se em trés caixas lacradas, guardadas no
setor de microfilmagem do Instituto de ldentificaçäo da Secretaria da

C Segurança Pübbica, bocalizado na Avenida Augusto de Lima, 1.833, em Belo
C Horizonte. A avaliaçâo foi realizada em 16/4/98, tendo o Deputado Adelmo

Carneiro Leâo acornpanhado esses técnicos no inIcio e no final dos trababhos,
para, por designacao do Presidente da CPI, liberar do lacre os microfilmes em
questao e relacrá-bos depois de conclulda a avabiaçäo.
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Em vista da exiguidade do tempo e das negociaçoes que foram
estabelecidas entre o Deputado Adelmo Carneiro Leâo e as autoridades da
Secretaria da Segurança PCiblica - em especial, o Dr. Alexandre Carrâo -,
definiu-se por uma avaliaçao por arnostragem. Foram avaliados 97 robs de
microfilmes, contendo cada urn, Segundo os funcionários do setor de
microfilmagern do Instituto de ldentificaçao, cerca de 2.200 fotogramas.

Em cada rolo de microfibme, foram visualjzados trés (nos microfilmes
impares) ou quatro (nos microfilmes pares) fotogramas, o que representa
entre 1/1.000 e 2/1.000 do total estimado de fotogramas.

o critério de avabiaçao foi o seguinte:
a) microfilmes Impares: foram copiadas as imagens de abertura, de

fechamento e a primeira guia interna de documentos; foram registradas
manualmente referências a trés fotogramas em cada rob, consistindo sempre
da primeira página depois do termo de abertura, 15 página a partir desta
primeira e página anterior ao termo de fechamento;

b) microfilmes pares: não foi copiado nenhum fotograma; foram registradas
manualmente referéncias a quatro fotogramas em cada rob, consistindo
sempre da primeira página depois do termo de abertura, 15a página a partir
desta prirneira, 15a página anterior ao termo de fechamento e página anterior
ao termo de fechamento;

c) nâo foram copiados fotogramas de documentos que contivessem
referéncia direta a pessoa;

d) nas anotaçOes manuais, as referências a pessoa foram feitas utibizando-
se apenas as iniciais do nome.

o trabalho, que se estendeu por todo o dia 16 de abril, foi acompanhado,
todo o tempo, pebos servidores do setor de microfilmagem do Instituto de
ldentificaçao.

o resultado da avaliação está descrito na tabela em anexo, que consiste de
14 páginas, onde se referencja: o nürnero do filme avaliado, de acordo corn a
numeraçâo da caixa onde estava guardado; a posiçao do fotograrna
visualizado no filme, conforme o esquenia de amostragern descrito; a
referêncja ao conteüdo do fotograrna; a data do docurnento registrado no
fotograma, quando citada.

Belo Horizonte, 27 de abril de 1998.
Alaor Messias Marques JUnior, Geréncia de Documentacao e lnformaçao -

Márcio Roberto Alves dos Santos, Gerência de Consubtoria Temática - Pedro
Auréljo Conde Baeta da Costa - Geréncia de Consultoria Temática - Rinaldo
de Moura Faria, Geréncia de Documentacao e lnformaçao.

RelatOrio de Visita
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Em 23/4/98, a Comissão Parlarnentar de lnquérito para, no Prazo de 90

Dias, Apurar a Destinacão dos Arquivos do Departamento de Ordern Politica
e Social, representada pebo Deputado Adelmo Carneiro Leão, acompanhado
por técnicos desta Assembbéia Legislativa, esteve no Instituto de ldentificacào
da Secretaria de Estado da Segurança PUblica, onde se pretendia, por
designacão do Presidente da CPI, submeter a avaliaçâo técnica o conjunto de
microfilmes lacrados e posteriormente liberados, intitulados "COSEG",
arquivados no setor de microfilmagem do referido Instituto.

A visita derivou ide requerirnento aprovado peba Comissão, de autoria do
Deputado Ivair Noguebra, no qual se levantava a suspeita de que aqueler
microfilmes poderiam conter material referente ao monitoramento politico
realizado pebo DOPS durante o regime mibitar.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão e os técnicos da Assembbéia foram
recebidos pebo Diretor do Instituto de ldentificação, Dr. Márcio Barroso
Domingues, que, a vista do ofIcio do Presidente da CPI, estabebeceu contato
telefônico corn o Secretário da Segurança PUblica, Dr. Santos Moreira. 0
Secretário, em conversa corn o Deputado Adebmo Carneiro Leão durante o
mesmo contato telefônico, alegou que a abertura desses microfilmes
constituiria risco para a ordem pUblica e para a privacidade do cidadão e,
ainda, que o material neles contido nao constituIa objeto de investigacâo da
CPI dos arquivos do DOPS.

Posteriormente, o Dr. Alexandre Carrâo, tendo chegado ao lnstituto de
ldentrficaçao, reafirrnou as rnesrnas abegaçöes do Secretário, definindo-se,
afinal, que aqueles microfllrnes nao seriam abertos da forma aprovada pela
CPl.

Encerrou-se, assim, a visita, sem que o seu propósito, aprovado pela
Comissâo, tivesse sido realizado.

Belo Horizonte, 27 de abrib de 1998.
Relatório de Avaliaçâo Técnica

o Presidente da Cornissão Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 90
Dias, Apurar a Destinaçâo dos Arquivos do Departarnento de Ordem PobItica
e Social indicou os técnicos da Area de Consubtoria Temática desta Casa, que
firrnam este rebatório para proceder a avabiação dos microfilmes entregues
pela Secretaria de Estado da Segurança PUblica ao Arquivo PUbbico Mineiro,
denominados "cópias dos arquivos do DOPS".

De acordo corn inforrnaçâo da referida Secretaria, esses microfilmes seriarn
reproduçoes dos originais existentes no Instituto de ldentificacão, que foram
analisados tecnicamente por esta CPI, em pesquisa de amostragern realizada
por técnicos da Assembbéia, em 16/4/98.
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0 trabalho desenvolvido corn o material sob a guarda do Arquivo P(iblico
Mineiro teve corno objetivo identificar as cOpias e compará-Ias corn os
microfilmes originals, a partir dessa amostragem.

Da avaliaçao técnica dos microfilmes do Arquivo Püblico Mineiro, realizada
ern 6/5/98, constatou-se o seguinte:

1 - nas duas caixas lacradas pela Superintendente do Arquivo PUblico
Mineiro, foram encontrados 96 (noventa e seis) robs de microfilmes, ou seja,
urn rolo a menos que no conjunto existente no Instituto de Identificaçao;

2 -_em 95 (noventa e cinco) robs visualizados, houve perfeita coincidência
entre posição e conteUdo dos documentos objeto da amostra coihida no
Instituto de ldentificaçao e os documentos constantes no conjunto transferido
para o Arquivo;

3 - nestes mesmos 95 robs, houve coincidência entre os nümeros de
identificaçao constantes nas caixas dos microfilmes, nos dois conjuntos;

4 - o rolo original do Instituto de Identificaçao que não tern cópia no conjunto
do Arquivo está assirn identificado no RelatOrio de Avaliaçao Técnica dos
microfilmes do Instituto, emitido pelos técnicos da Casa em 27/4/98:

Rob n° 20, do qual foram visuaflzados 4 (quatro) documentos, a saber:
abaixo-assinado de J.G.F. encaminhado ao Chefe do Departamento de
Vigibãncia Social, sem data; requerimento de atestado de antecedentes
politicos e sociais de J.J.M., sem data; recorte de jornal corn fotos de A.F.L.F.,
A.J.R.M. e outros, sem data, e docurnento ibegIvel corn 2 assinaturas, sern
data;

5 - urn dos robs do conjunto dos microfilmes do Arquivo Püblico Mineiro
não era cópia de nenhum dos microfilmes integrantes do conjunto do Instituto
de ldentificaçao. A caixa onde se encontrou este rolo está assim identificada:

Rolo n° 20- Data 19/2/83 - Descriçao de 308 a 334
Pasta 308 309 310 311 312
Odômetro 000 156 279 455 459
Pasta 313 314 315 316 317 318
Odômetro 463 476 479 538 541 560
Pasta 319 320 321 322 323 324
Odômetro 570 626 630 644 646 652
Pasta 325 326 327 328 329
Odômetro 662 684 688 703 729
Pasta 330 331 332 333 334
Odômetro 732 763 790 825 839
Existem, portanto, dois robs de microfilme cuja caixa externa traz o nümero

20: urn está no Instituto de ldentificaçao e não possui cOpia no Arquivo
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Püblico Mineiro, e o outro está no Arquivo e não corresponde a nenhum dos
originais que se encontram no Instituto.

Por se tratar este übtimo de urn rolo de microfibme que não tinha
correspondente no conjunto de microfibmes que a Secretaria da Seguranca
Pübbica aponta como originals dos arquivos do DOPS, que permanecem
lacrados peba CPI no bnstituto de bdentificação, estes técnicos considerararn
conveniente submeter o citado rolo a avakacao mais detaihada, descrita no
próximo Rebatório de Avabiaçâo Técnica.

Belo Horizonte, 11 de maio de 1998.
Francina Maria Monteiro Ribeiro - Márcio Roberto Alves dos Santos -

Rinaldo de Moura Faria.
Relatório de Avabiaçäo Técnica

Dando prosseguimento a avaliaçâo técnica dos microfilmes transferidos
para o Arquivo Pübbico Mineiro, apontados pela Secretaria de Estado da
Seguranca PUbbica como "cópias dos arquivos do DOPS", iniciada em 6/5/98
e rebatada no Rebatório de Avaliaçâo Técnica anterior, o técnico que firma o
presente esteve novamente no Arquivo Pübbico em 7/5/98 e em 8/5/98, por
designaçâo do Sr. Presidente da Cornissâo Parbarnentar de Inquérito para, no
Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação dos Arquivos do Departamento de
Ordem PobItica e Social.

Essa segunda visita técnica ao Arquivo teve como objetivo reabizar
avabiação minuciosa daquele rolo de rnicrofibme, que näo tinha
correspondente no conjunto guardado no Instituto de ldentificaçäo. Esse rob,
mencionado no Rebatôrio de Avaliacão Técnica anterior, estava guardado em
caixa assim identificada:

Rolo n° 20 - Data 19/2/83 - Descricâo de 308 a 334
Pasta 308 309 310 311 312
Odômetro 000 156 279 455 459
Pasta 313 314 315 316 317 318
Odôrnetro 463 476 479 538 541 560
Pasta 319 320 321 322 323 324
OdOmetro 570 626 630 644 646 652
Pasta 325 326 327 328 329
Odômetro 662 684 688 703 729
Pasta 330 331 332 333 334
Odômetro 732 763 790 825 839
Não foi possiveb fazer a contagem do nUmero de fotogramas existentes no

referido rob, mas estima-se que esse nürnero se situe entre 2.000 e 2.500.
Na anábise dos fotogramas constantes nesse rob, constatou-se 0 seguinte:
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1 - A imagem de abertura do rolo o identifica como o fume nCimero 12, corn
declaraçâo assinada pebo Coordenador-Gera! de Segurança, pelo Chefe do
Arquivo e pebo Chefe de Divisão de Microfilmageni, em 8/3/83, corn o seguinte
resurno do conteüdo:

"Neste fume estão contidos:
Pastas de assuntos diversos - COSEG.
De n° 313-(-455)".
2 - 24 guias internas, escritas a mao, foram encontradas ao bongo do rob,

parecendo identificar conjuntos internos de documentos. São elas:
"Pasta 313 B-455 	 -
Pasta 314 B-456
Pasta 315 B-457
Pasta 316 B-458
Pasta 317 B-459
Pasta 318 8-460
Pasta 319 B-461
Pasta 320 B-462
Pasta 321 B-463
Pasta 322 B-464
Pasta 323 B-465
Pasta 324 B-466
Pasta 325 B-467
Pasta 326 B-468
Pasta 327 B-469
Pasta 328 8-470
Pasta 329 B-471
Pasta 330 B-472
Pasta 331 B-473
Pasta 332 B-474
Pasta 333 B-475
Pasta 334 B-476
Pasta 336 B-478
Pasta 337 B-479".
A cada uma dessas guias correspondia urn subconjunto de documentos

que se Ihe seguiam no rob, podendo a titulaçao discriminada significar uma
codificaçao.

3 - As datas dos docunientos microflirnados, quando citadas, situavam-se,
na grande maiorja dos casos, nas décadas de 60 e 70, em especial entre
1967 e 1972.
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4 - Pode-se afirmar que praticamente todos os documentos microfilmados

se referiam a atividades de policiamento de atividades politicas.
5 - A imagem de encerramento do rolo informava o seguinte: "Ordem de

colocacão dos documentos contidos neste fume: Pastas de Assuntos
Diversos: de 313 (B-455) a 337 (B-479)".

Por fim, este técnico gostaria de informar, a titulo de impressão, que a
organizacão dos documentos nesse rolo pareceu mais lógica e concatenada
do que nos robs de microfilme avaliados no Instituto de ldentificação e
identificados como "arquivos do DOPS". Corn efeito, neste, as datas dos
documentos são mais próximas; os documentos, dentro de urna mesma guia
interna, organizam-se em ordem cronobogica; em várias seçoes do rob, ha
uma divisão interna a partir do nome da pessoa citada, seguindo-se
documentos a ela referentes; vários documentos trazem os côdigos citados
no item 2, a indicar a indexacâo prévia do material; por fim, enquanto os
chamados "arquivos do DOPS" trazem, muitas vezes, documentos de
natureza burocrática e administrativa, nesse rob, como se informou, o
material é eminentemente de policiamento de atividades polIticas - são muito
mais frequentes, neste microfilme, os carimbos de "confidencial", "secreto" e
"sigiloso".

Belo Horizonte, 11 de maio de 1998.
Márcio Roberto Alves dos Santos.

Adendo ao Relatôrio de Avaliacão Técnica
0 servidor que firma o presente emitiu, como subsIdio técnico para Os

trabalhos da Comissão Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 90 Dias,
Apurar a Destinação dos Arquivos do Departamento de Ordem Poiltica e
Social, em 11/5/98, Relatório de Avaliação Técnica do microfilme cuja caixa
trazia a identfficação 'Rob n° 20", encontrado entre os robs de microfilmes
transferidos para o Arquivo POblico Mineiro.

Por urn lapso na digitaçào do citado rebatôrio, uma das caracterIsticas de
conteüdo identificadas no microfilme deixou de ser citada. Este técnico
acrescenta ao Rebatório de Avaliacao Técnica, como parte da análise do
microfibme, o fato de que vários documentos nele constantes apresentavam 0

timbre do Departamento de Ordem Pobitica e Social.
Belo Horizonte, 13 de maio de 1998.
Márcio Roberto Alves dos Santos

Anexo 3
Legislaçao citada
Federal
- Constituiçao Federal
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- Lei n o 1.579, de 18/3/52 - dispae sobre CPI. 	
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- Lei no 5.433, de 8/5/68 - regula a microfilmagem de documentos oficiais e
dáoutras providências.

- Lei no 6.683, de 28/8/79 - concede anistia e dá outras providêncjas.
- Decreto n° 84.143, de 31/10/79 - regulamenta a Lei n o 6.683, de 28/8/79,

que concede anistia e dá outras providéncias.
- Lei no 7.170, de 14/12/83 - define os crimes contra a segurança nacional.
- Lei n° 8.159, de 8/1/91 - dispöe sobre politica nacional de arquivos

pUblicos e privados.
- Lei n° 9.140, de 4/12/95 - reconhece como mortas pessoas desaparecidas

em razão de participaçao ou acusacâo de participaço em atividades
politicas, no perIodo de 2/9/61 a 15/8/79, e dá outras providéncias.

- Decreto n° 1.799, de 30/1/96 - regulamenta a Lei n° 5.433, de 8/5/68.
- Decreto n° 2.038, de 1996 - concede indenizaçao a famila de pessoa

desaparecida ou morta em razäo de participaçâo ou acusação de participaçao
em atividades polIticas, no periodo de 2/9/61 a 15/8/79.

- Decreto n° 2.134, de 24/1/97 - regulamenta o art. 23 da Lei n° 8.159, de
8/1/91 - categoria de documentos sigilosos.

- COdigo de Processo Penal.
Estadual
- Lei n° 10.360, de 28/12/90 - dispôe sobre a transferéncia para o Arquivo

Püblico Mineiro dos documentos do arquivo do antigo DOPS.
- Lei n° 11.726, de 31/12/94 - dispoe sobre a polItica cultural do Estado

(parte referente a arquivos).
- Projeto de Lei n° 1.424/97, da Deputada Maria José Haueisen, que

determina o pagamento de indenizacoes as vItimas de tortura praticada nas
dependêncjas do DOPS.

- Decreto n° 34.456, de 2/3/98 - dispOe sobre a gestho de documentos
pUblicos.

- Regimento Interno da Assembléja Legislativa.
- Publique-se para os fins do parágrafo Unico do art. 114 do Regimento

lnterno.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 278a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 10/6/98
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): lnexistência de "quorum" para votaçâo - Discussão de Proposiçöes:
Discussão, em 1° turno, da Proposta de EmQnda a Constituicâo n° 51/98;
designacâo de relator; utilização do prazo regimental pelo relator. - Questöes
de ordem; chamada para recomposicão de "quorum"; inexistência de
"quorum" para continuacäo dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Elmo Braz - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Anivaldo Coelho -
Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - lvair Nogueira - João Leite - José Bonifácio - José Braga - José
Maria Barros - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo VasconceUos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcislo
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Tropia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funçoes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçães.

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

passar a 21 Parte da reunião, corn a discussäo e a votaçâo da matéria
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constante na pauta. Esta Presidêncja verifica, de piano, a inexistência de
nUmero regimental para votaçâo e passa a discussão das matérias em pauta.

Discussão de Proposiçoes
Discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n o 51/98, do

Deputado Ermano Batista, que altera o art. 45 da Constituiçao do Estado. A
Comissâo Especial perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidéncia, nos
termos do art. 201, c/c o § 2 0 do art. 145, do Regimento Interno, designa
como relator da matéria, em Plenário, o Deputado Carlos Pimenta e indaga
deste se se encontra em condiçOes de emitir seu parecer ou fará uso do
prazo regimental.

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito que V. Exa.,
observando o nosso Regimento, conceda-me o prazo regimental.

o Sr. Presidente - A Presidéncia concede a V. Exa. o prazo regimental.
QuestOes de Ordem

o Deputado Raul Lima Neto - Antes da discussão, V. Exa. pode perceber,
de piano, que realmente não existe "quorum" nem mesmo para discutir esse
projeto. Pediria a V. Exa. que encerrasse, de piano, esta reunião.

o Deputado Ajalmar Silva - Solicito recomposiçao de "quorum", Sr.
Presidente.

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia determina ao Sr. Secretário
que proceda a chamada dos Deputados para a recomposiçao do "quorum".
Corn a palavra, o Sr. Secretário.

o Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 21 Deputados. Não ha,

portanto, "quorum" para a continuaçao dos trabaihos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando Os
Deputados para a reunião de debates de sexta-feira, dia 12, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA i oa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A APURAcAO

DE DENUNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS GERAIS,
TAIS COMO V1OLAçAQ DE DIREITOS HUMANOS, SONEGAçAO FISCAL,

FRAUDES NA PREMIAçAO E ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS COM AS
DENUNCIAS, ENTRE OUTROS DELITOS

As quinze horas e trinta minutos do dia trés de junho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alencar
da Silveira JUnior, Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Sebastião
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Navarro Vieira, por indicacão da Lideranca do PFL), Durval Angelo e Ivair
Nogueira (substituindo este ao Deputado Paulo Schettino, por indicaçäo da
Liderança do Bloco Social Trabalhista), membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira
JUnior, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que
proceda a leitura da ata da reunião anterior; em virtude de requerimento
apresentado pelo Deputado Durval Angelo e aprovado pela Comissão, e
dispensada a leitura. 0 Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A seguir, informa que a reunião se destina a
ouvir os Srs. Fernando Mendes Dias, Paulo Sergio Passos, Wagner Antonio
Pires de Sá, Marcus VinIcius Salum, Alberto Ferreira Rodrigues, Wilson
Soares de Oliveira, Carlos Antonio Rios, José Alonso Dias, Joel Moreira
Batitucci, André Bragança Lanna, Rivadávia Salvador e o Dr. Luiz Antonio
Ribeiro; neste momento, registra-se a presenca do Sr. Jorge Alberto Escobar
Barboza. Em seguida, são ouvidos, cada urn por sua vez, os Srs. Luiz AntOnio
Ribeiro, Marcus VinIcius Salum, Wilson Soares de Oliveira, Jorge Alberto
Barboza Escobar, Paulo Sérgio Passos, Alberto Ferreira Rodrigues, Carlos
Antonio Rios e Wagner AntOnio Pires de Sá, os quais, após fazerem suas
respectivas qualiflcaçOes, são inquiridos pelos membros da Comissão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros
da Cornissão para a proxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 15 de junho de 1998.
Alencar da Silveira JUnior, Presidente - Antonio Roberto - Paulo Schettino -

Durval Angelo.

TRAMITAcAO DE PR0POsIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.695/98

Comissäo do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
epIgrafe objetiva declarar de utilidade pUblica a Uniäo das AssociacOes
Cornunitárias do MunicIpio de Corinto - UNACOMC -, corn sede no Municipio
de Corinto.

Após exame preliminar da Comissão de Constituigão e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e Ihe apresentou a
Emenda no 1, vem agora o projeto a esta Comissão para deliberaçao
conclusiva, conforme as disposiçOes regimentals.
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Fundamentaçao

A referida entidade busca atender aos interesses da comunidade, que são
levantados por meio de estudos e pesquisas empreendidos "in loco".

Além de buscar soluçães para as questães emergenciais, oferece certames
desportivos e lazer aos menores carentes, aos idosos e aos deficientes
fIsicos, proporcionando-Ihes, assim, melhor qualidade de vida.

Pelo trabaiho desenvolvido em prol da comunidade, julgamos conveniente
se declare de utilidade pUblica a UNACOMC.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pefa aprovaçao do Projeto de Lei no

1.695/98 corn a Emenda n o 1, apresentada pela Comissão de Constituiçäo e
Justiça.

Sala das Comissães, 16 de junho de 1998.
Wilson Trópia, relator.

397
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 83a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO
FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Kemil Kumaira,
Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, José Braga e Durval Angelo,
membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente, ainda, o Deputado
Marcos Helênio. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Kemil
Kumaira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Braga que
proceda a 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 ouvir o Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-Seção Minas
Gerais, que ira prestar esclarecimentos para subsidiar a apreciacão do
Projeto de Lei n° 1.609/98, do Governador do Estado, e a apreciar a matéria
constante na pauta. Apôs, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, autor do requerimento que motivou o convite, para
que teca suas consideraçaes inicials. Em seguida, o Presidente passa a
palavra ao Dr. Marcelo Leonardo, que faz detalhada explanacao sobre a
referido projeto. Finalizada a exposição, abre-se debate entre as Deputados e
o convidado, conforme consta nas notas taquigráficas. 0 Presidente agradece
aos convidados pelos valiosos subsidios prestados a Comissão e suspende
as trabaihos para a saida do convidado. Reabertos os trabalhos, o Presidente
acusa o recebimento da seguinte correspondência: dois ofIcios enviados pelo
Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da Caixa EconOmica
Federal; ofIcio enviado pelo Sr. Fernando AntOnio Rodriguez, Secretário
Interino de Recursos HIdricos do Ministério do Meio Ambiente; e oficio
enviado pelo Sr. João Bosco Murta Lages, Conseiheiro-Presidente do
Tribunal de Contas. A seguir, o Presidente distribui, no 10 turno, aos relatores
indicados Os Projetos de Lei n°s 1.424/97 (Deputado Durval Angelo); 1.427197
(Deputado Sebastião Helvécio); 1.470/97 (Deputado AntOnio Roberto );
1.555/97 (Deputado José Braga); 1.666 e 1.741/98 (Deputado Sebastião
Navarro Vieira); 1.667 e 1.673/98 (Deputado Durval Angelo) e a Balanco
Geral do Estado Relativo ao Exercicio de 1997 (Deputado Sebastião Navarro
Vieira); no 21 turno, Os Projetos de Lei n°s 959/96 (Deputado José Braga);
1.632/98 (Deputado Antonio Roberto) e 1.650/98 (Deputado Sebastião
Helvécio). Devido a auséncia do Deputado Mauri Torres, relator dos Projetos
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de Lei n°s 481/95 e 1.594/98, o Presidente redistribuj a matéria aos
Deputados Marcos Helênjo e Sebastjâo Helvécio, respectivamente Quanto
ao Projeto de Lei n o 1.485/97, devido a ausência do relator, Deputado Antonio
Roberto, o Presidente redistribuj a matéria ao Deputado José Braga. Passa-
se a 11 

Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o Deputado José Braga,
relator do Projeto de Lei n o 959/96, emite parecer, mediante o qual conclui
pela aprovacao do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2. Colocados em
discussão e votaçao, cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados. 0
Deputado Marcos Helênio vota contrariamente ao parecer sobre o Projeto de
Lei no 1.741/98. Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia. 0 Presidente procede
a leitura dos seguintes requerimentos do Deputado Durval Angelo: solicitando
ao Secretário da Fazenda informaçoes a respeito da destinaçao dos recursos
arrecadados corn a taxa judiciária, bern corno esciarecimentos sobre a
denUncia apresentada pelo Presidente da OAB-MG de que tais recursos
estão sendo repassados diretarnente ao Poder Judiciário; solicitando ao
Presidente do Tribunal de Justiça inforniacoes sobre a orientação dada aos
JuIzes para que se priorize o atendirnento da justiça onerosa em detrimento
da gratuita, conforme denüncia do Presidente da OAB-MG. Submetidos a
votaçao, SO os requerimentos aprovados. Curnprida a finalidade da reunião,
a Presidênc:a agradece a presença dos parlamentares, convoca os mernbros
da Comissào para a próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 9 de juiho de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Arnaldo

Penna - Ajalmar Silva - AntOnio Roberto - Marcos Helênio - Sebastião Costa.
ATA DA 39a REUNIAO EXTRAORDINARJA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAcAO PUBLICA
As quinze horas do dia nove de junho de mil novecentos e noventa e oito,

cornparecem na Sala das ComjssOes os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo
Penna, Marcos Helénjo, Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado
Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL) e Ivair Nogueira
(substitujndo este ao Deputado Ibrahim Jacob, por indica(;ào da Liderança do
PDT), membros da supracitada Corn issâo. Está presente também o Deputado
Sebastiáo Navarro Vieira. Havencjo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Marcos Helênjo que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Em vista de
requerimento pedindo a dispensa da leitura da ata, o Presidente considers-a
aprovada e solicits aos membros presentes que a subscrevarn Informa, a
seguir, que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0
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Presidente comunica 0 recebimento das seguintes proposicöes, para as quats
designa os relatores a seguir citados: em turno ünico, 0 Projeto de Lei n°
1.558/97 (Deputado Ajalmar Silva); em 10 turno, os Projetos de Lei n°s
1.699/98 (Deputado Ajalmar Silva) e 1.668 e 1.696/98 (Deputado Antonio
Andrade); e, em 2 0 turno, os Projetos de Lei n°s 1.026/96, 1.581 e 1.397/97
(Deputado Arnaldo Penna), e 1.403/97 e 1.394/97 (Deputado Marcos
Helênio). Comunica também o recebimento de oficio do Sr. José TarcIsio
Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Janaüba, e de carta da Sra.
Iraci de Assis, funcionária aposentada do Estado. Passa-se 1 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de proposicOes da
Comissão. Corn a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, que emite o Parecer
para o 20 turno do Projeto de Lei n o 1.026/96, do Tribunal de Contas, que
conclui pela aprovaçao da rnatéria na forma do vencido em 1 0 turno, corn as
Emendas n°s 1 a 4. Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio
solicita vista da matéria, a qual e concedida pelo Presidente. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Cornissão para a prOxirna reunião ordinária,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 17 de junho de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva - Marcos

Helênio - Ibrahim Jacob.
ATA DA 98 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As dez horas do dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Olinto Godinho, Mauri
Torres (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicaçâo da
Liderança do PSDB), Sebastião Costa (substituindo o Deputado Wilson
Trópia, por indicaçâo da Liderança do PFL) e Anivaldo Coelho, mernbros da
Comissão supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Olinto Godunho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Anivaldo
Coelho que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência inforrna que a
reunião se destina a apreciar, no 2 0 turno, o parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.698/98. Devido a auséncia do relator, o Presidente redistribui o projeto ao
Deputado Mauri Torres. 0 relator apresenta seu parecer, rnediante 0 qual
conclui peta aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno. Na fase
de discussão, o Deputado Anivaldo Coelho solicita vista do parecer, o que é
deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Cornissão
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Para a reuniâo extraordinárja do dia 16/6/98, as 12 horas, determina a
lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissães, 17 de junho de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Mauri

Torres.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.214/97

Comissâo de Administraçao Püblica
RelatOrio

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em tela dispôe sobre a
remuneraçao de cargo de provimento em comissão Para fins de
apostilamento e aposentadoria.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/5/97, o projeto foi distribuldo as
corn issOes competentes, Para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, do Regimento Interno vigente na época.

Em virtude de requerimento aprovado em Pienário, tendo em vista a perda
de prazo da Comissão de Constituiçao e Justiça Para o exame prelirninar da
matéria, o projeto foi encaminhado a esta Comissão Para receber parecer
quanto ao rnérito, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentaçao
A proposiçao em apreço tern o objetivo precIpuo de assegurar ao

funcionário püblico efetivo que se afastar do exercIcio do cargo de provimento
em comissâo sem ser a pedido ou por penalidade, ou se aposentar, o direito
de continuar a perceber a remuneraçao do cargo em comissão, desde que a
tenha percebido por perIodo igual ou superior a cinco anos, consecutivos ou
não.

Segundo o autor da proposta, a Lei n° 12.459, de 19/1/97, que garante aos
Diretores de escola o apostilamento após cinco ou seis anos de exercIcio do
cargo, gerou tratamento discriminatôrjo Para os demais servidores, que estão
sob a égide da Lei n° 9.532, de 30/12/87, a qual exige o periodo de dez anos,
consecutivos ou nao, Para se ter assegurado o direito supracitado.

0 princIpio da igualdade é urn dos principios basilares da administraçao
püblica e representa o tratamento impessoal, igualitário e isonômico que deve
o poder püblico dispensar a todos os administrados.

Tendo em vista a relevância da proposiçao em apreço, apresentamos a
seguinte conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pea aprovação do Projeto de Lei n°
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1.214/97.

Sala das Comissôes, 17 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Arnaldo Penna -

Ajalmar Silva - Ibrahim Jacob.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.700/98

Comissão de Adrninistraçäo Püblica
Relatôrio

O projeto de lei em epIgrafe, que dispãe sobre o Conselho de Beneficiários
do IPSEMG-CBI -, e de autoria da Comissão Parlamentar de lnquérito Para,
no Prazo de 120 Dias, Investigar a Falta de Repasses do Tesouro Estadual
ao IPSEMG, no Perlodo dos Ultimos Dez Anos, das Parcelas Referentes a
Contribuicâo 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 Levararn a
Irregularidades no Gerenciarnento do tnstituto, Diagnosticadas pela Comissäo
Especial da Assembléia Legislativa em Marco do Corrente Ano (1997).

Publicado em 17/4/98, o projeto foi distribuldo as comissöes competentes
Para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, a Cornissão de Constituição e Justica emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn a
Ernenda n° 1, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Cornissão o exame do mérito da proposicâo,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundarnentacâo
O projeto em tela cria o Conselho de Beneficiàrios do IPSEMG - CBI -,

composto de cinco representantes dos servidores pUblicos estaduals, dos trés
Poderes do Estado, do Ministério PUblico e do Tribunal de Contas, destinado
a auxiliar o IPSEMG na fiscalização da execucão da polItica de prestaçâo de
servicos e beneficios da autarquia.

Para a realização efetiva de sua missão, o Conselho terá cornpetência de
fiscalizar as politicas de atendirnento ao usuário e de concessâo de
benefIcios e as diretrizes Para se firmarern convênios corn Os municipios.

lnclui-se ainda no rol de competências do Conselho oferecer sugestöes
Para a rnelhoria do atendirnento aos usuários em postos própriOs ou
conveniados e Para a otimizaçâo dos serviços prestados, direta ou
indiretamente, e, finalmente, recomendar a anulação ou a correçâo de atos
contrários as regras da boa adrninistração.

Ressalte-se que, nos termos da proposição em apreço, os membros do

L
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Conseiho seräo designados pelo Governador do Estado e nao perceberão
rernuneracao de qualquer espécie pelo exercIclo de suas atividades.

A instaaçao, pelo Conselho, de câmaras regionais em cada urna das
cidades-sede das regiOes administrativas do Estado está prevista no art. 40
do projeto, como instrumento de aproximaçao da entidade aos seus
segurados em cada uma das regiães.

0 IPSEMG tern por finalidade prestar a seus beneficiários, além de
assisténcia previdenciárja assistência médica, hospitalar, farmacêutjca,
odontolôgica e complernentar.

Entre os beneficjárjos desse Instituto,destacarn-se Os servidores estaduais
civis, qualquer que seja seu regime juridico de trabaiho, Os quais, na
qualidade de segurados compulsôrjos, contribuem, mensalmente, corn
importância descontada em folha de pagamento.- Essa já é, pois, urna razão
que justifica a participaçao de representantes desses servidores na
fiscalizaçao das atribuiçaes especificas da autarquia, conferidas pela lei que a
criou.

Ademais, cumpre-nos ressaltar que a previdêncja é urn direito social
constitucionalmente assegurado pelo art. 6 0 da Constituiçao da Repüblica e
que hoje o conceito de previdêncja social faz parte de urn sistema maior, o da
seguridade social, de iniciativa dos poderes püblicos e da sociedade,
ressaltancjo-se seu caráter democrático, já que ha participaço da
comunidade na sua organizaçao, conforme se infere do art. 196, parágrafo
Unico, VII, da Constituiçao da Repüblica.

Nada mais justo, portanto, que os servidores estaduais civis, que
representam o malor nümero de segurados do IPSEMG, acompanhem a
execuçâo da politica de prestação de serviços e beneficios voltada para
atendimento dos próprios servidores.

Entretanto, julgamos conveniente a regulamentaçao da matéria pelo Poder
Executivo, cuja funçao precIpua é a administraçao püblica.

Conclusao
Pelas razoes expostas, opinamos favoravelmente a aprovaçao do Projetode Lei n o 1.700/98 corn as Emendas n o 1, da Comissão de Constituiçao eJustiça, e 2, a seguir redigida.

EMENDAN°2
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - 0 Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de 90 dias.".
Sala das Comissôes, 17 de junho de 1998.
LeonIdjo Bouças, Presjdente - Arnaldo Penna, relator - Ibrahim Jacob -

Antonio Andrade - Marcos Helênio - Ajalmar Silva.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.701/98

Comissâo de Administraçäo PUblica
Relatório

De autoria da Cornissâo Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120
dias, investigar a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no
Perlodo dos Ultimos 10 Anos, das Parcelas Referentes a Contribuiçao 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 as Irregularidades no
Gerenciarnento do Instituto, Diagnosticadas pela Comissão Especial da
Assembléia Legisiativa, em Marco do Corrente Ano (1997), o projeto de lei em
epIgrafe dispãe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI.

Publicado em 17/4/98, o projeto foi distribuldo as comissöes competentes,
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
lnterno.

Prelirninarmente, a Cornissào de Constituição e Justica emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Cumpre, agora, a esta Cornissão, o exame do mérito da proposição.
Fundarnentação

0 projeto de lei em epigrafe propOe a criação do Conselho Deliberativo do
IPSEMG - CODEI -, como órgão de deliberacâo e orientação superior na
fixação dos objetivos e politicas relativas a atuação do Instituto de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, por meio
do estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organizacão, operação e
administraçao.

Participarão do referido Conselho quatro representantes do poder pUblico
estadual, sendo dois indicados pelo Poder Executivo, urn pelo Poder
Legislativo e urn pelo Poder Judiciário, e quatro representantes dos
segurados indicados pelo conjunto das entidades representativas de cada
Poder.

Nos termos da proposicâo, o Conselho deliberará sobre as polIticas de
atendimento ao usuário, de prestacâo de serviços e de concessão de
beneficios, sobre as propostas de regionalizaçâo de atendimento do IPSEMG,
sobre as diretrizes para a formulaçâo de convênios corn Os municIpios e
sobre os nIveis de organizacão do IPSEMG; além de aprovar as propostas
relativas ao piano de carreira dos servidores do IPSEMG, aos pianos de
custelo e de aplicaçâo de patrirnônio e de gestâo financeira; de propor
medidas destinadas a promover a articulacao entre instituicães püblicas e
privadas, localizadas no Estado, para a meihoria do atendimento aos usuários
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e, finalmente, de julgar recursos contra decisães da Presidéncia.

No mérito, observamos que a irnplantaçao do Conseiho é de grande
importância para Os servidores pübflcos civis.

Corn efeito, em face da composiçao estabelecida para o Conselho,
vislumbra-se o caráter social da medida proposta, ressaltando-se que a
previdéncia social constitui matéria fundamental em urn Estado democrático.

Por outro lado, para näo ferir a discricionariedade administrativa do Chefe
do Executivo, julgamos necessária a regulamentaçao da matéria, razão pela
qual propornos a Emenda n o 1.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.701/98 corn a

Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA NO 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de 90

(noventa ) dias.".
Sala das Cornissôes, 17 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antonio Andrade -

Marcos Helênio - Ajalmar Silva - Ibrahim Jacob.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.026/96

Cornissão de Administraçao Püblica
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o Projeto de Lei n°
1.026/96 dispOe sobre a estruturação do quadro de pessoal dos serviços
auxiliares daquele Tribunal e dá outras providências.

Aprovado no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1, corn as Emendas n°s 1
e 2 e a Subemenda n° 1 a Ernenda n° 3, o projeto retorna a esta Cornissâo
para receber parecer para o 2 1 turno.

Em anexo, segue a redaçao do vencido no 10 turno, que é parte deste
parecer.

Fundamentaçao
0 projeto em tela propOe mudanças estruturais no Quadro de Pessoal dos

Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas, destacando-se a criaçao de
cargos que deverão ser preenchidos por pessoal qualificado na area de
informática e a alteraçao da carreira de Técnico de Controle Externo, a qual
passará a contar, principalmente, corn profissionais de formaçao jurIdica, que
representarn, hoje, a major dernanda daquela Corte.

0 desenvolvimento na carreira também é disciplinado na proposição em
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apreco, fator importante para a vida funcional do servidor.

Nesta fase, ratificamos o nosso posicionarnento anterior, ressaltando que a
proposta de uma nova estrutura organizacional para o Tribunal de Contas na
forma como foi aprovada contribuirá, certamente, para maior eficácia dos atos
praticados por esse órgão no exercIclo de sua missão institucional.

Finalmente, objetivando corrigir algumas impropriedades técnicas,
apresentamos as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas na conclusão deste
parecer, observando que a Emenda n° 4 visa a suprimir a especificaçâo de
cargo que ,já está extinto.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.026/96 na forma

do vencido no 1 0 turno, juntarnente corn as Emendas n°s 1 a 4, a seguir
apresentadas.

EMENDA NO I
Substitua-se no "caput" do art. 10 a expressão "por esse motivo" por 'por

esse ou outro motivo".
EMENDAN°2

Substitua-se no art. 13, alinea 'a", inciso II, a expressão "TC-SC-01" por
"TC-CS-01".

EMENDAN°3
Substitua-se no Anexo I, no item II, no Quadro Especifico de Provimento

Efetivo, Grupo de NIvel de 2 1 Grau - SG, relativamente ao nUmero de cargos
de Assistente de Servico Medico Odontológico, o nümero "05" por "02".

EMENDA N O 4
Suprima-se do Anexo I, no item II, no Quadro Especifico de Provimento

Efetivo, Grupo de Nivel de 2 0 Grau - SG, a expressão "TC-SG-05 Assistente
Redator 30 TCM -01 a TCM - 30".

Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva -

Marcos Helênio.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJ ETO DE LEI NO 1.026196
DispOe sobre a estruturaçäo do Quadro de Pessoal dos Servicos Auxiliares

do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado previsto no Anexo I da Lei n o 10.858, de 5 de
agosto de 1992, passa a ser o constante no Anexo I desta lei, corn os indices
e padrOes contidos nas letras "a", "b" e "c" do Anexo I da Lei n° 11.816, de 26
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de janeiro de 1995. 	
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§ 1 0 - Os Indices contidos na letra "d" e o valor contido na letra "e" do Anexo
I da Lei no 11.816, de 26 de janeiro de 1995, passam a ser os constantes nas
letras "d' e "e" do Anexo IV desta lei.

§ 2° - Nos indices contidos na letra "d' do Anexo IV desta lei, está incluIdo o
excedente de 2 (dois) pontos de gratfficaçao especial, criada pelo art. 2 0 da
Lei n° 9.404, de 11 de malo de 1987, modificada pela alinea "c" do § 1 0 do art.1 0 da Lei no 11.816, de 26 de janeiro de 1995.

§ 30 - No valor contido na letra "e" do Anexo IV desta lei, estão incluidos:
I - os reajustes salarials quadrimestrais e àntecipaçoes bimestrais

concedidos aos servidores do Tribunal de Contas nos termos do § 1 0 do art.40 da Lei n° 11.349, de 17 de dezembro de 1993;
II - o disposto no art. 8 0 da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995;
III - o excedente de 5 (cinco) pontos da gratificaçao a que se refere o art. 61

da Lei n° 11.349, de 27 de dezembro de 1993, ficando o restante sujeito as
condiçães de percepção vigentes na data de publicação desta tel.

§ 40 - Corn as incorporaçöes previstas nos § 1° e 2 0 deste artigo,
permanecerá inalterada a remuneraçao do servidor.

§ 50 - A lotaço dos cargos a que se refere o Anexo I desta lei será
estabelecida por resoluçao do Tribunal.

Art. 20 - 0 Anexo II da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995, passa a
vigorar na forma do Anexo II desta tel.

Art. 3 1 - 0 ingresso na carreira do Tribunal de Contas se dará no nIvel e no
padräo inicial dos cargos, mediante prévia aprovaçâo em concurso püblico de
provas ou de provas e titulos.

Art. 40 - Q desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por progressao
e promoçâo, cumpridas as exigencias legais e aquetas estabelecidas em
resoIuço do Tribunal de Contas.

Art. 50 - Progressao é a passagem do servidor ao padrão seguinte, dentro
do mesmo nivel, a cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de
efetivo exercIclo no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
condicionada a avaliaçao de desempenho no cumprimento das atribuiçoes do
cargo.

§ 1 0 - Para a obtençao da primeira progressao, o servidor nomeado a partir
da data desta lei deverá ter cumprido o perIodo de 1.095 (urn mil e noventa e
cinco) dias de efetivo exercicio no Tribunal de Contas.

§ 20 - 0 servidor integrante do Quadro de Pessoal dos Serviços da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aprovado em
concurso pUblico para cargo de nIvel de escolaridade superior ao que ocupa
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terá o tempo de efetivo exercicio prestado no Tribunal de Contas contado
para a obtencão de progressão na nova carreira, limitado o aproveitamento a
obtenção, pelo servidor, de urn padrao de vencimento compatIvel corn o
padrão de vencimento de seu cargo anterior.

§ 31 - A progressão de que trata este artigo obedecerá aos critérios
estabelecidos em resolucão.

Art. 60 - Prornocão consiste na passagem do servidor estável do nIvet em
que se encontra posicionado para o irnediatamente superior, dentro da
mesma carreira, observadaa existência de vaga.

Parágrafo ünico - A implantação da nova sisternática de promoçâo dar-se-á
por resotucão.

Art. 70 - A cada 3 (três) anos de efetivo exercicio no Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, o servidor estável ocupante de cargo de provimento
efetivo adquire o direito de compor a lista para promoção na carreira, ficando
sua classificacâo sujeita ao irnplernento dos requisitos de eficiência e
capacitação profissional que demonstre a evolução profissional do servidor
conforme critérios estabelecidos em resolucâo.

Art. 80 - 0 servidor estável ocupante de cargo de provimento efetivo
pertencente ao grupo de nivel superior de escolaridade que comprovar a
conclusão de curso de pos-graduacão ou de especializacão reconhecido pelo
Ministério da Educaçâo, de acordo corn as normas legais pertinentes, nas
areas correspondentes as atividades do Tribunal de Contas, fará jus a
promocão de nivel na carreira, nos termos de resolução, desde que detenha
padrão compatIvel corn Os do nivel subseqüente.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo ao servidor estável
ocupante de cargo de provimento efetivo de Medico - TC-NS-09, que
comprovar a conclusão de curso de residéncia médica, reconhecido pelo
Ministérlo da Educação ou registrado no Consetho Regional de Medicina.

§ 21 - Caso o servidor não preencha as condiçôes previstas na parte final do
"caput" deste artigo, para a prornoção, seu direito ficará assegurado a partir
do mornento em que o benefIcio puder ser concedido.

§ 3° - 0 benefIcio previsto no "caput" deste artigo será concedido uma (mica
vez para a mudança de nivel e, ainda, permitirá acesso automático ao nivel
VIII da carreira, desde que curnprido o nIvet VII, havendo vaga, nos termos de
resolução.

Art. 91 - Ao servidor beneficiado peto disposto no art. 10 da Lei n o 10.858,
de 5 de agosto de 1992, nâo se aplica o beneficlo previsto no art. 8 0 desta lei,
ficando-Ihe, porém, assegurado o acesso autornático ao nIvel VIII da carreira,
desde que cumprido o nivel VII.
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Parágrafo Unico - 0 servidor que comprovar, ate a data da publicaçao desta

lei, a conclusão de urn dos cursos mencionados no art. 8 0 terá preservado 0direito ao beneficjo do art. 10 da Lei n° 10.858, de 5 de agosto de 1992.
Art. 10 - 0 servidor que, a partir de 5 de dezembro de 1992, averbou tempo

de serviço püblico para fins de progressao e que, por esse motivo, se
encontra deslocado em relaço ao nIvel de sua carreira, conforme previsto no
Anexo II desta lei, não terá o seu padrao de vencimento considerado para fins
de implantaçao da nova sistemátjca de promoção criada por esta lei.

§ 1° - 0 servidor de que trata o "caput" deste artigo permanecerá em quadro
paralelo temporárjo ate que preencha as condiçôes para se enquadrar no
nIvel correto da carreira, de acordo corn seu padrão de vencimento, podendo,
todavia, concorrer a prornoçao, observado o disposto no art. 7 1 desta lei.§ 21 - A progressao do servidor referido no "caput" deste artigo voltará a
ocorrer após cada perlodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de
efetivo exercIclo no Tribunal de Contas, iniciando-se a contagem a partir do
momento em que o servidor deixar de figurar no quadro paralelo temporário,
observadas, ainda, as disposicaes desta lei e o estabelecido em resoluçao.

§ 30 - 0 quadro paralelo temporário referido no "caput" deste artigo terá sua
sistemática definida em resoluçâo.

Art. 11 - Passam a ter a denoniinacao de Diretor Adjunto, cOdigo TC-DAS-
03, sImbolo TCS-2, mantidos os sImbolos de vencimento originals:

a) 3 (três) cargos de Diretor Adjunto da Secretaria-Geral, cOdigo TC-DAS-
03, sImbolo TCS-2;

b) 4 (quatro) cargos de Diretor II, cOdigo TC-DAS-04, sImbolo TCS-2.
§ 1° - Passa a ter a denorninaçao de Diretor Tesoureiro, cOdigo TC-DAS-04,

simbolo TCS-2, 1 (urn) cargo de Diretor II, cOdigo TC-DAS-04, simbolo TCS-
2.

§ 20 - Passam a ter a denominaçao de Auxiliar de Controle Externo os
cargos de Auxiljar Instrutivo, mantidos os atuais códigos e s'mbolos de
vencirnento

Art. 12 - A carreira de Técnico de Controle Externo, cOdigo TC-NS-01, fica
desmernbrada em 4 (quatro) classes, Segundo a area de formacao
profissional dos ocupantes desse cargo, ficando assim estruturada, mantidos
os atuais sImbolos de vencimento:

a) Técnico de Controle Externo I, código TC-NS-02, 165 (cento e sessenta
e cinco) cargos, providos por servidores bacharéis em Direito;

b) Técnico de Controle Externo II, código TC-NS-03, 137 (cento e trinta e
sete) cargos, providos por servidores graduados em Administracao de
Empresas;

409
c) Técnico de Controle Externo Ill, codigo TC-NS-04, 53 (cinqüenta e três)

cargos, providos por servidores graduados em Ciências Econômicas;
d) Técnico de Controle Externo IV, codigo TC-NS-05, 69 (sessenta e nove)

cargos, providos por servidores graduados em Engenharia e por servidores
anteriormente readaptados no cargo de Técnico de Controle Externo, nos
termos da lei.

Art. 13 - Ficam transformados:
- no Quadro EspecIfico de Provirnento Efetivo, constante no Anexo I, item

2, da Lei n° 10.858, de .5 de agosto de 1992;
a) em cargos de Engenheiro Perito, codigo TC-NS-1 1, corn a vacância, 20

(vinte) cargos de Assistente de Controle Externo Ill, côdigo TC-SG-02;
b) em 196 (cento e noventa e seis) cargos de Técnico de Controle Externo

I, côdigo TC-NS-02, corn a vacância, 87 (oitenta e sete) cargos de Técnico de
Controle Externo II, codigo TC-NS-03; 3 (três) cargos de Técnico de Controle
Externo III, codigo TC-NS-04; 69 (sessenta e nove) cargos de Técnico de
Controle Externo IV, côdigo TC-NS-05; 16 (dezesseis) cargos de Assistente
Técnico de Controle Externo, cOdigo TC-SG-01, ainda não extintos por forca
do disposto no art. 14 da Lei n° 10.858, de 5 de agosto de 1992, e 21 (vinte e
urn) cargos de Assistente de Controle Externo III, código TC-SG-02;

II - no Quadro EspecIfico de Provimento em Comissâo, a que se refere o
Anexo I, item 1, da Lei n o 10.858, de  de agosto de 1992:

a) em cargos de Coordenador de Area, cOdigo TC-SC-01, sImbolo TC-S3, 2
(dois) cargos de Supervisor V, código TC-CH-01, lotados na Supervisão de
Material e na Supervisâo de Servicos Gerais.

Art. 14 - Os cargos a seguir relacionados passarn a ter Os seguintes
côdigos, mantidos os simbolos de vencimento originals:

- Agente de Transporte e Vigilância: cOdigo TC-PG-01;
II - Inspetor de Controle Externo: côdigo TC-NS-01;
Ill - Redator de Acôrdâo e Correspondència: codigo TC-NS-06;
IV - TaquIgrafo-Redator: codigo TC-NS-07;
V - Técnico de Documentacão: codigo TC-NS-08;
VI - Medico: codigo TC-NS-09;
VII - Engenheiro Perito: codigo TC-NS-1 1.
Art. 15 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento em Comissão:

- 1 (urn) cargo de Diretor de lnformática, côdigo TC-DAS-09, e 1 (urn)
cargo de Diretor da Escola de Contas, código TC-DAS-10, arnbos corn
simbolo de vencirnento TCS-1, e 3 (três) cargos de Diretor Adjunto de
Informática, côdigo TC-DAS-1 1, corn sImbolo de vencimento TCS-2, todos de
recrutamento amplo;
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II - 1 (urn) cargo de Coordenador de Segurança, TC-CS-03, simbolo de

vencimento TCS-3, pertencente ao Grupo de Chefia Superior, de provimento
em comissào e de recrutamento amplo.

Art. 16 - Os cargos dos grupos de Direção e Assessoramento Superior e de
Chefia Superior são privativos de graduados em nivel superior de
escolaridade.

Parágrafo ünico - A exigência de escolaridade prevista no "caput" deste
artigo nao se aplica aos ocupantes dos cargos mencionados na data da
publicaçao desta lei, cujo provimento tenha sido anterior a sua publicaçao.

Art. 17 - Ficam extintos 10 (dez) cargos de Assistente de Redator, código
TC-SG-05; 3 (três) cargos de Agente de Telefonia, côdigo TC-CS-08; 3 (trés)
cargos de Assistente de Serviço Médico-Odontologico, cOdigo TC-SG-03, e 7
(sete) cargos de TaquIgrafo-Redator, código TC-NS-07.

Parágrafo ünico - Extinguem-se, corn a vacância, 117 (cento e dezessete)
cargos de Assistente-Técnico Redator, cOdigo TC-SG-04; 2 (dois) cargos de
Agente de Telefonia, código TC-SG-08; 2 (dois) cargos de Assistente de
Serviço Médico-Odontologico; 9 (nove) cargos de TaquIgrafo-Redator, código
TC-NS-07, e 129 (cento e vinte e nove) cargos do Quadro Especial previsto
no Anexo Ill desta lei.

Art. 18 - Ao servidor do Estado abrangido pela Lei n° 10.470, de 15 de abril
de 1991, que tenha sido colocado a disposiçao no ano em que se deu a
absorçao determinada pela referida lei e que detenha a condição de efetivo,
inclusive a obtida nos termos do inciso I do art. 70 da Lei 10.254, de 20 de
julho de 1990, fica assegurado posicionamento em carreira dos serviços
auxiliares do Tribunal de Contas ou do Orgão da Administracao POblica
Estadual em que preste serviços por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, na
forma de regulamento próprio, observado o disposto na Lei n° 10.254, de
1990.

Art. 19 - As despesas corn a execução do disposto nesta lei correrâo por
conta dos créditos orcarnentários consignados ao Tribunal de Contas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 21 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário, especialmente o art. 4 0 e

o parágrafo ünico do art. 2 1 da Lei n° 11.816, de 26 dejaneiro de 1995; o art.
20 da Lei n° 11.349, de 27 de dezembro de 1993, e o art. 14 da Lei n° 10.858,
de 5 de agosto de 1992.

Anexo I
(a que se refere o art. 1 0 da Lei n o 	, de	 de 	 de 1998)

* - Os quadros referentes a estes Anexos foram publicados na ediçâo do
"Diário do Legislativo" de 18/6/98.
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Anexo Ill

(a que se refere o art. 7 0 da Lei n° 10.858, de 5 de agosto.de  1992, e o art. 30
da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995)

Anexo IV
(a que se refere o art. 1 0 da Lei n°, de de de 1998)

Tabela de Vencimentos
TCS-1 - Diretor Geral 14,9824
TCS-1 - 14,3184 TCS-2 - 10,0983 TCS-3 - 7,2445
TCP-1 - R$364,88

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.373/97
Comissão de Administracâo POblica

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epIgrafe dispöe

sobre renUncia a aposentadoria do servidor pOblico estadual.
Aprovado, em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, o projeto foi

encaminhado a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno.
Em anexo, apresentamos a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em apreco, nos termos do Substitutivo n° i, objetiva conceder

ao servidor püblico civil aposentado que ocupe cargo pUblico o direito de
renunciar a aposentadoria e aproveitar o tempo de servico na contagern para
aposentadoria no cargo em que esteja investido, desde que cumprido 0

estágio probatório.
A matéria em exame fol devidamente examinada pelas comissöes as quais

fol distribu Ida, cabendo-nos, tão-somente, ratificar o nosso posicionamento
anterior.

Corn efeito, o Substitutivo no i aprimorou o projeto original, uma vez que
também e permitida a acumulaçâo de urn cargo de professor corn outro
técnico ou cientIfico e de dois cargos de medico.

Sendo assim, nao SO OS professores terão o direito que ora se pretende
instituir, conforme constava na redaçâo original, mas também os ocupantes
dos cargos acima referidos, em cumprimento do principio da igualdade, que
rege as relacaes do poder püblico corn os seus servidores.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 1.373/97 na forma

do vencido no 10 turno.
Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Marcos Helênio -

Arnaldo Penna - Ibrahim Jacob.
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Redaçao do Vencido em 10 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 1.373/97
Dispöe sobre renUncia a aposentadoria do servidor püblico do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 servidor püblico civil aposentado que ocupe cargo püblico poderá

renunciar a aposentadoria e aproveitar o tempo de serviço na contagem para
aposentadoria no cargo em que esteja investido, desde que cumprido o
estágio probatOrio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as dispsiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.698/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatôrio
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epigrafe dispôe

sobre a aplicaçao do disposto no art. 6 0 da Lei n° 11.815, de 24/1/95, e dá
outras providências.

Durante sua tramitação no 10 turno, foi-lhe anexado, nos termos
regirnentais, o Projeto de Lei n° 1.789/98.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem a matéria a esta
Comissão para receber parecer, em obediència ao que dispôe o Regimento
I nterno.

Em anexo, apresentarnos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fu ndamentaçao

A Lei Orgãnica da Assistência Social - LOAS - previu a criação dos
Conselhos Municipais de Assistência Social. A proposição sob comento visa a
condicionar a concessão de subvençôes sociais e auxIlio para despesa de
capital e, ainda, as transferéncias de recursos a municIpios a criacão e ao
funcionamento do Conseiho Municipal de Assistência Social do municIpio
beneficiário.

0 Conselho Municipal, por meio das cornpetências que Ihe são atribuidas
pela legislação vigente e pelo projeto em análise, constituirá importante
instrurnento para a seleção das entidades a serem beneficiadas, bem como
para o acompanhamento e a fiscalização da distribuiçao das verbas a elas
destinadas. Repetindo o que afirmou a Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentaria, que propôs o Substitutivo n° 1, aprovado em Plenário, no 10
turno, a atuação das entidades beneficentes será avaliada por instância
diferente daquela que Ihe concedeu a verba, fato que ira garantir adequada
aplicação dos recursos.

A matéria em exame relaciona, ainda que de maneira não exaustiva, as
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finalidades a que se destinarn os recursos a serem distribuIdos para as
entidades assistencials.

Dessa forma, acreditarnos que a proposição ora examinada vem completar,
de forma adequada, as demais normas juridicas que dispöem sobre o
assunto.

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

1.698/98 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 17 de junho de 1998.
-Olinto Godinho,Presidente - Mauri Torres,. relator - Bené Guedes - Adelmo

Carneiro Leäo (voto contrário).
Redacão do Vencido no 10 Turno
PROJ ETO DE LEI N O 1.698/98

Dispôe sobre a concessão de benefIcios de assisténcia social no Estado e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei, corn fundamento, de modo especial, no art. 18 da

Constituiçao da RepUblica, nos arts. 2 0, VII a IX, e 6 0 da Constituição do
Estado de Minas Gerais, nos arts. 12, § 3 0, I, e 16 da Lei Federal n° 4.320, de
17 de marco de 1964, e nos arts. 80 e 10 da Lei Federal n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, dispöe sobre os recursos financeiros pelo Estado
aplicados a objetivos de assistOncia social.

Art. 20 - A aplicaçâo de recursos financeiros pelo Estado, de conformidade
corn o Sistema e a Politica Nacional de Assistência Social, terá como
objetivos e diretrizes os constantes nos arts. 203 e 204 da Constituição da
Repüblica, inseridos na Lei Federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 30 - No que tange ao Sistema e a Politica Nacional de Assistência
Social, a que se refere o art. 2 1, permanecem vigentes as normas da Lei n°
12.262, de 23 de juiho de 1996, entre elas, as pertinentes:

I - aos objetivos e as cornpetências do Estado;
II - a instância coordenadora da Politica Estadual de Assistência Social;
Ill - as instâncias deliberativas do sisterna descentralizado e participativo;
IV - a composição e a competència do Conselho Estadual de Assistência

Social.
Parágrafo Unico - Rege-se o Fundo Estadual de Assisténcia Social pelo

disposto na Lei n° 12.227, de 2 de julho de 1996.
Art. 40 - Compete ao municIpio:
I - fixar sus politica de assistência social, observados os principios e as

diretrizes da Lei Federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
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414instituir Os respectivos Conseiho Municipal de Assisténcia Social e
Fundo Municipal de Assisténcia Social, garantida a composiçao paritária, corn
representantes do Governo e da sociedade civil organizada;

Ill - celebrar convênios corn entidades e organizaçaes locais de assistência
social, em confornijdade corn os pianos aprovados pelos respectivos
Conseihos Municipais de Assistência Social.

Art. 50 - Ao Conseiho Municipal de Assistência Social incumbe, sern prejuizo
de outras atribuiçôes:

I,- inscrever as entidades e as organizaçoes de assistêncja social locais,
observados Os requisitos; . 	 - 	 -

Ii - fiscalizar as entidades, na forma prevista
:
 em lei ou regulamento;

Ill - aprovar os pianos de trabaiho das entidades e das organizaçoes sociais
de assisténcia social;

IV - avaliar a aplicaçao dos recursos financeiros concedidos ou repassados
As entidades e as organizaçaes de assistência social;

V - recomendar ao Conseiho Estadual de Assistência Social, corn base em
fiscalizaçao e, se for o caso, auditoria, a denUncia dos convênjos, caso não
comprove a organização ou a entidade beneficiária a correta apiicaçao dos
recursos de assisténcia social, sem prejuIzo da responsabiJjçJae de
ressarcimento que couber.

Art. 61 - Conceder-se-ão subvencoes sociais e auxIlios para despesa de
capital a entidades e organizaçoes sempre que se reveiar mais econômica a
supiementaçao de recursos de origem privada aplicados no desenvoivimento
de açães e projetos de interesse social.

§ 1° - As subvencoes e os auxIlios a que se refere este artigo incluirão os
seguintes objetivos:

a) desenvolvimento de atividades de cuitura e esporte;
b) proteçao ao meio ambiente;
c) proteção a saüde;
d) programas de alimentaçao;
e) cursos de profissionaiizacao
f) atividades de artesanato;
g) desenvolvimento comunitário;
h) outros, definidos na lei local.
§ 2° - Para o atendimento ao disposto neste artigo, utilizar-se-ão recursos

relativos as dotacoes orçamentarias especificas do Orgâo estadual que firmar
0 CoflVêflio.

Art. 7° - 0 acompanhamento a fiscalizaçao e o controle da aplicaçao dos
recursos de que trata o art. 6 0 ficarâo a cargo do Conseiho Municipal de
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Assistência Social de que se trata, a que também incumbe a aprovacão dos
pianos de trabalho das entidades e das organizacöes beneficiárias, nos
termos dos convênios previamente ceiebrados, nos termos da Lei Federal n°
8.666, de 1993, como condiçâo de efetivacão do repasse dos recursos
atinentes as subvençOes e aos auxulios para despesa de capital.

Art. 81 - Fica estipulado aos municIpios o prazo de 120 (cento e vinte) dias,
a contar da pubiicaçâo desta lei, para que instituam Os respectivos Conselhos
Municipais de Assisténcia Social, sob pena de não se credenciarem para o
recebimento das subvençöes e dos auxIlios para despesa de capital, de que
trata o art. 61.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçôes em contrário, em especial a Lei n°

11.815, de 24 de janeiro de 1995, e, na Lei n° 12.227, de 2 de juiho de 1996,
a expressão "bern como os princIpios de universalidade e equilIbrio",
constante em seu art. 14.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.312/97
Comissâo de Redaçao

O Projeto de Lei no 1.312/97, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade püblica a Loja Maçônica Haroldo da Silva Mendes n o 836, corn sede
no MunicIpio de Guarará, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10

turno.
Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.312/97
Declara de utilidade pUbiica a Loja Maçônica Haroldo da Silva Mendes no

836, corn sede no MunicIpio de Guarará.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Loja Maçonica Haroido da

Silva Mendes no 836, corn sede no MunicIpio de Guarará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Geraldo Santanna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI NO 1.484/97
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.484/97, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
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utilidade püblica a Federaçâo Mineira de JudO - FMJ -, corn sede no MunicIplo
de Belo Horizonte, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçào final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.484/97
Declara de utilidade püblica a Federaçao Mineira de Judo - FMJ -, corn sede

no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Federação Mineira de Judo -

FMJ -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pirnenta, relator - Geraldo Santanna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.637/98
Comissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei no 1.637/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade püblica a Associaçao Esportiva Unidos do Vale, corn sede
no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno (mica, sern ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO 1.637/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao Esportiva Unidos do Vale, corn

sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Esportiva Unidos

do Vale, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Geraldo Santanna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.659/98
Cornissâo de Redaçao

417
O Projeto de Lei n o 1.659/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade püblica a Loja MaçOnica Acácia do Borá no 209, corn sede
no Municipio de Sacramento, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI NO 1.659/98
- Declara de utilidade pUblica a Loja Maçônica Acácia do Borá no 209, corn
sede no Municipio de Sacramento.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja MacOnica Acácia do Borá

no 209, corn sede no Municipio de Sacramento.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Geraldo Santanna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.679/98
Comissäo de Redação

0 Projeto de Lei no 1.679/98, do Deputado Irani Barbosa, que declara de
utilidade püblica a Associacão Esportiva e Comunitária São João Batista, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

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

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.679/98
Declara de utilidade püblica a Associacão Esportiva e Cornunitéria São

João Batista, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Esportiva e

Comunitária São João Batista, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Geraldo Santanna.
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0 Projeto de Lei n° 1.690/98, do Deputado Gil Pereira, que declara de

utilidade pUblica a Banda Filarm6nica Edmundo Arabic, corn sede no
Municipio de Monte Azul, foi aprovado em turno tnico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Conijssâo a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do 

§ 1 0 do art.268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,.que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.690/98Declara de utiljdade püblica a Banda Filarmônjca Edmundo AraUjo, cornsede no Municipio de Monte Azul.
A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Banda Filarrnônjca Edmundo
Araujo, corn sede no Municipio de Monte Azul.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 

Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissôes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Pres,dente - Carlos Pimenta, relator - Geraldo Santanna

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N O 1.746/98
Acrescentese onde convjer: 

EMENDAN° 1

"Art. .... - Os recursos previstos na lei orrament6ria sob o titulo 'Reserva deContingencia' nâo serão superiores a 0,5% (meio por cento) 
cia receitaorcarnentar,a total estimada para 1999.".

Sala das Comissaes, 8 dejunho de 1998.
Marcos Helénjo
Justificacao: A rubrica "Reserva de Contingencia" so e justifIcável em casos

excepcionais Cremos portanto, que urn percentual de 0,5% do total do
orcamento seja o bastante para suportar tais eventual idades

Acrescente.se onde convier: EMENDA N° 2
"Art. .... - Demonstrativo regjonaljzao do montante e da natureza dosinvestimentos em obras e equipamento5 realizados no ano de 1997, cornespecifjcaçao por municIplo, exceto para o Poder Judiciário, que o fará porregião do Estado.".
Sala das Corn issoes, 	 de 	 de 1998.Gilmar Machado
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Justificacão: Esta emenda objetiva fornecer aos Deputados mineiros
informacOes especificadas por municIpios para que eles possam exercer o
seu papel fiscalizador.

EMENDA NO 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os recursos liberados para o atendimento das propostas

priorizadas nas audiências püblicas regionais não serão inferiores a 5% (cinco
por cento) do total orçamentário previsto, sendo calculado corn base no
orçamento vigente.".

Sala das ComissOes, 	 de 	 de 1998.
Marcos Helénlo
Justificação: Na perspectiva de fortalecer a participacão popular na

elaboracão do orçamento, e patente que, em 1998, o Governo do Estado
disponibiiizou recursos insuficientes para serem definidos pelas audiências
püblicas regionais, o que significa recursos inferiores a expectativa da
popuiaçao mineira, pelo que apresentamos esta emenda.

EMENDA NO 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para 1999 deverá prever recursos para a

realizaçao de discriminatOrias de terras püblicas por poligono e para
assentarnento de trabaihadores rurais sem terra.".

Sala das CornissOes, 	 de	 de 1998.
Maria José Haueisen
Justificaçäo: Os conflitos pela terra tern crescido acentuadamente nos

ültirnos anos em nosso Estado. Esses conflitos são agravados pelo fato de
existir urn nUmero expressivo de trabaihadores rurais que não possuem terra
para produzir e sobreviver. Por isso, e importante que sejam garantidos
recursos para o assentamento desses trabaihadores e de suas familias.

EMENDA NO 5
Inclua-se, no art. 27, o seguinte parágrafo ünico:
"Art. 27 - ...............................................................
Parágrafo ünico - Na consignação de dotacOes a cargo da Secretaria de

Estado da Saüde, serão incluldos recursos para a qualificacão e o
aperfeiçoarnento dos recursos humanos destinados ao desenvolvirnento dos
programas de saüde contemplados pelo Piano Plurianual para o perlodo de
1996 a 1999, no fortalecimento da capacidade de gestão do SUS, e para a
promocão do Programa de SaUde da Famulia, bern como para a compra de
equiparnentos e a conciusão de obras relacionadas as unidades de saUde e
aos hospitais em fase final de construção.".
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Sala das Comissães, de 	 de 1998.
Maria José Haueisen

EMENDAN°6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os recursos de responsabilidade do Estado destinados

celebraçao de convênios corn entidades privadas e municIpios, corn a
finalidade de conceder subvenção social, auxIlio para despesa de capital e
transferência aos municIpios, serão alocados exclusivarnente:

- no Fundo Estadual de Assistência Social, quando se referirem a açães
de assistência social;

Ii - no Fundo Estadual para a lnfância e a Adolescência, quando se
referirern a prograrnas de atendirnento a criança e ao adolescente;

Ill - no Fundo Estadual de SaCide, quando se referirern ao desenvolvirnento
das açaes e dos serviços de saüde.

Parágrafo Unico - Os recursos destinados a concessão de subvençâo
social, auxIlio para despesa de capital e transferência aos municIpios não
poderao ser alocados no Poder Legislativo.".

Sala das ComissOes, 	 de	 de 1998.
Adelmo Carneiro Leão
Justfficaçao: A sociedade brasileira conquistou, corn a Constituiçâo Federal

de 1988, entre outros avanços, a gestäo das politicas pUblicas corn
transparência e participação popular. A posterior regularnentaçao dos
dispositivos constitucionais consolidou esses avanços.

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - Lei Federal n° 8.742, de 1993
-, instituiu, para repasse de recursos aos municipios, aos Estados e ao
Distrito Federal, o Conselho de Assistência Social, de cornposiçâo paritária
entre Governo e sociedade civil; o Fundo de Assisténcia Social e o Piano de
Assistência Social.

E competência dos Conseihos, entre outras, aprovar a PolItica de
Assistência Social e os prograrnas do Fundo de Assisténcia Social, expressos
no Piano de Assistência Social.

Na area da saUde, as Leis Federais n°s 8.080 e 8.142, de 1990,
determinararn, da mesma forma, que cabe aos Conselhos de SaUde fiscalizar
a apiicação dos recursos financeiros, condicionando-a a apresentaçao de
pianos, que são a base das atividades e da programação de cada nIvel de
direçao do Sistema Unico de Saüde.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n o 8.069, de 1990 -
tambérn estabelece a criação dos Conseihos como Orgãos deliberativos e
controladores das acOes em todos os niveis de governo, corn manutenção
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dos Fundos vinculados aos respectivos Conselhos.

Portanto, as mencionadas areas seguern os principios constitucionaiS da
descentralizacãO poiltico-ad min istrativa e da participacão da populacâo na
formulação das polIticas e no controle das acôes em todos os nIveis.

O Estado de Minas Gerais possui os instrurnentos legais necessários a
gestão descentralizada e participativa das politicas de assisténcia social,
saUde e atendimento a criança e ao adolescente.

Cabe, ainda, destacar que as funçOes constitucionais do Poder Legislativo
são legislar e fiscalizar, não sendo de sua competência destinar recursos para
a implantacâo de polIticas, o que e atribuiçäo do Poder Executivo.

A luta de entidades da sociedade civil para alocar os recursos de
subvenção social nos fundos pOblicos, corn controle social, ocorre ha vários
anos no Estado de Minas Gerais.

Os fatos recentes referentes as subvençôes socials, noticiados pela
imprensa, demonstram que é mister continuar esta luta, fortalecendo a
implantação e o financiamento das politicas por intermédlo do Poder
Executivo.

Ao Poder Legislativo compete o papel constitucional de fiscalizar e exigir a
apticação dos recursos, corn base nos princIpios constitucionais da
administração püblica, quais sejam legalidade, rnoralidade, publicidade e
impessoalidade, dentro de urna cornpreensão global e estratégica do Estado.

Cumpre salientar que esta proposta compãe urn projeto de iniciativa
popular, corn mais de 30.000 assinaturas, tendo ainda, o apoio das seguintes
entidades: Conselho Regional de Servico Social - CRESS-MG; Sindicato
Unico dos Trabalhadores da Saüde em Minas Gerais - SIND-SAUDE-MG;
Associação Médica de Minas Gerais; Movimento de Luta Pro-Creche; Cáritas
Brasileira-Regional MG; Associacão Movimento de Educacão Popular Integral
Paulo Englert - AMEPPE -; Amparo ao Menor Carente - AMENCAR -; Acao
Social Arquidiocesana - ASA -; Associação de Apoio a Comunidades e
NUcleos de Educacão Popular - ACENDE -; Sindicato dos Medicos de Minas
Gerais; Sindicato Unico dos Trabaihadores em Educacão - SIND-UTE -;
Sindicato dos Trabalhadores em Serviços e Estabelecimentos de SaOde -
SINDESS -; Central Unica dos Trabaihadores de Minas Gerais - CUT-MG -;
Providência Nossa Senhora da Conceicão - Pastoral do Menor da
Arquidiocese de Belo Horizonte; Federacão das AssociaçOes dos Deficientes
de Minas Gerais - FADEMG -; Associação dos Conseiheiros Tutelares do
Estado de Minas Gerais - ACONTEMG -; Confederacão Nacional dos
Trabalhadores da Seguridade Social - CNTSS -; Associacâo Brasileira de
Enfermagem - ABEN -; Coordenacão Sindical dos Trabaihadores no Serviço
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PUblico no Estado de Minas Gerais; Sindicato dos Servidores Püblicos
Municipais de Bela Horizonte - SINBEL -; Sindicato dos Trabaihadores em
Telecornunicacoes de Minas Gerais - SINTTEL-MG - e Sindicato dos
Trabalhadores em SaUde e Previdêncja - SINTSPREV.

EMENDA NO 7
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - A lei orcamentária deverá vir acompanhada de demonstrativo

analItico dos devedores do Banco oficial do Estado - BEMGE - corn
identificaçao, no caso de pessoa jurIdica, pela razão social, e, se pessoa
fIsica, pelo nome completo, compreendendo os 100 (cern) maiores devedores
desse Banco.".

Sala das ComissOes, 	 de 	 de 1998.
Geraldo Nascirnento
Justfficaçao: As informaçOes de que trata esta ernenda são de grande

relevância, uma vez que proporcionarâo major transparência a gestao do
referido Banco. De posse delas, os parlamentares desta Assembléia poderão
acompanhar, corn major propriedade, a processo de reestruturação do
sistema financeiro estadual.

EMENDA No 8
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orcamentária deverá vir acompanhada de demonstrativo

analitico dos 300 (trezentos) maiores devedores do Estado, inscritos em
dIvida ativa, informando em ordem decrescente par valores e as identificando,
no caso de pessoa jurIdica, pela razão social, e, se pessoa fIsica, pelo name
completo.".

Sala das Comissöes, 	 de 	 de 1998.
Geraldo Nascirnento
Justificação: A emenda proposta objetiva propiciar aos Deputados desta

Casa major capacidade de acornpanhar e fiscalizar as acães do Poder
Executivo.

EMENDA N O 9
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 produto de alienaçao de acôes de empresas püblicas e

sociedades de economia mista de propriedade do Estado será investido,
obrigatoriarnente nas areas de saüde e educaçao.".

Sala das Comissôes, 	 de	 de 1998.
Geraldo Nascimento
Justificaçao: Nada mais justo que os recursos de empresas pUblicas sejarn

aplicados em prol da sociedade, contribuirido assirn para a diminuiçao de tao
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grande deficit social. As areas de saüde e educação são as mais importantes
do ponto de vista social e as que mais demandam recursos e meihorias par
parte do poder püblico. Dessa forma, o Estado deve ampliar a aplicacão de
recursos nesses setores, para que a populacão tenha acesso a melhores
servicos sociais.

EMENDA N O 10
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para 1999 deverá prever recursos para a

realizagão de açães discrirninatórias de terras pOblicas rurais e urbanas.".
Sala das Comissôes, 	 de	 de 1998.
Adelmo Carneiro Leão
Justificaçao: A Constituição do Estado, no art. 6 0 do Ato das Disposiçães

Constitucionais Transitôrias, determinou que o Estado, no prazo de 18 rneses
contados da data da promulgacão daquela, adotaria as medidas necessárias
A identificaçao e a delimitacão de seus imóveis, inclusive das terras
devolutas. Entretanto, nave anos após a promulgação, essa determinação
ainda não foi cumprida. E necessário que a Governo se esforce para cumprir
dispositivo constitucional tao indispensável.

Cumpre ainda salientar que as terras pUblicas rurais deverão ser destinadas
para assentamento de trabaihadores rurais sem terra e que as terras pUblicas
urbanas poderão ser destinadas para moradia, construção de equipamentos
pUblicos e preservaçâo ambiental.

EMENDAN° 11
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Durante o ano de 1999, sempre que forem constatados

acréscimos reais de arrecadacão, a percentual que corresponder a esse
crescimento real de receitas será aplicado na recornposicão dos vencirnentos
do servidor püblico civil ou militar e do empregado püblico das administraçôes
direta ou indireta, devendo a proposta orçamentária para 1999 prever esses
recursos.".

Sala das Comissôes, 	 de	 de 1998.
Gilmar Machado
Justificação: A ernenda tern por objetivo propiciar aos servidores püblicos

do Estado a recomposicão do poder aquisitivo de seus salários, respeitando
as dificuldades financeiras par que passa a poder püblico estadual.

EMENDA NO 12
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 Estado aplicarã, anualmente, nunca rnenos de 10% (dez por

cento) do total do orçamento na area de saUde, assegurando a acesso
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universal e igualitário as acöes e aos serviços de saüde, para sua promoção,
proteçao e recuperaçao.".

Sala das Corn issães, 	 de 	 de 1998.
Adelmo Carneiro Leão
Justificaçao: A emenda tern como objetivo garantir urn percentual mInimo

de investimento por parte do Poder Executivo na area de saUde, buscando
assegurar o preceito constitucional de que "a saüde é direito de todos e dever
do Estado".

No àmbito federal, existe a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 169/95,
que busca assegurar o mesmo investimento na area de saüde. A aprovação
da emenda fará corn que o Estado se antecipe, assegurando acôes em
defesa da saüde.

EMENDA NO 13
DE--se ao "caput" do art. 35 a seguinte redaçâo:
"Art. 35 - Para fins do acornpanhamento e da fiscalizaçao orçamentários a

que se refere o art. 160, I, "b", da Constituiçao do Estado, será assegurado a
Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria da Assembléia
Legislativa acesso irrestrito ao Sistema Integrado de Administraçao
Financeira - SIAFI -, para consulta, e aos Lideres de bancada, acesso
limitado.".

Sala das Comissães, 	 de junho de 1998.
Durval Angelo
Justificaçäo: Para meihor acompanharnento da execução orçamentária, é

fundamental o acesso ao SIAFI, corn o qual a Assembléia Legislativa, por
meio da Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentaria, poderá
cumprir seu papel constitucional de fiscalizaçao da aplicaçao dos recursos
püblicos.

EMENDA NO 14
Acrescentem-se ao art. 19 Os seguintes parágrafos:
"Art. 19- ..............................
§ 10 - Os pagamentos devidos pelo Poder Executivo, em virtude de

sentença judicial, far-se-ão, exciusivamente, na ordern cronolOgica de
apresentaçao dos precatOrios, sendo obrigatoria a inclusâo atualizada no
orgamento das entidades de direito pUblico, da verba necessária ao
pagarnento de seus débitos constantes em precatórios judiciais,
compreendendo todos os precatôrios em atraso apresentados ate 10 de julhode 1998.

§ 20 - Não poderá o Poder Executivo realizar anulaçao ou transferéncia das
verbas destinadas ao pagamento dos precatOrios para outras finalidades.".
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Sala das Comissôes, 	 de junho de 1998.
Durval Angelo
Justificação: Como é do conhecimento püblico, o Governo do Estado não

tern honrado os compromissos relativos aos precatórios judiciais vencidos, o
que constitui demonstracão inequlvoca de desobediência as normas
constitucionais.

EMENDA NO 15
Acrescente-se onde convier:
" Art . .... - A lei orçamentária para 1999 deverá prever recursos para

constitUiçâo e manutenção da Ouvidoria de Policia.".
Sala das Comissôes, 8 de junho de 1998.
Durval Angelo
Justificação: A Lei n° 12.622, de 26/9/97, cria a Ouvidoria de Policia do

Estado de Minas Gerais. Mesmo já tendo sido indicado pelo Conselho
Estadual de Direitos Hurnanos o Ouvidor, não houve a nomeacäo pelo
Governador do Estado, portanto não foi implantada a Ouvidoria. A lei
determina que se consigne no orçamento anual a previsão de verbas para a
Ouvidoria. Portanto, esta emenda é apenas o cumprimento de uma
determinaçâo legal.

EMENDA NO 16
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para 1999 deverá prever recursos suficientes

para a atuaçao do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Hurnanos.".
Sala das Comissôes, 8 de junho de 1998.
Durval Angelo
Justificação: E fundamental que se dote de recursos o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos Hurnanos, para que busque atingir o seu objetivo de
restauração da inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a seguranca e a
propriedade e de apuração de denüncias de violação dos direitos hurnanos.

EMENDA NO 17
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 1% (urn por

cento) de suas arrecadaçOes liquidas de ICMS em programas de moradia
popular.".

Sala das CornissOes, 8 de junho de 1998.
Ivo José
Justificação: Minas Gerais apresenta deficit habitacional superior a 450 mil

moradias, segundo dados publicados pela Fundacão João Pinheiro. São os
trabalhadores que ganharn ate trés salários minirnos e os desernpregados as
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famlljas 0 apoio do Estado, financjando e investinclo em moradja popular, é
fundamental para a superaçâo dessa verdadeira tragédia social.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 383 a REUNIAO ORDINARIA, EM 17/6/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramalho, Maria Olivia

e Paulo Piau
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

.Correspondência: Mensagens n°s 274 e 275/98 (encaminham os Projetos de
Lei n°s 1.799 e 1.800/98, respectivamente), do Governador do Estado -
Oficios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçôes:
Proposta de Emenda a Constituição n° 56/98 - Projetos de Lei n°s 1.801 a
1.807/98 - Requerimentos n°s 2.621 a 2.627/98 - Requerimentos dos
Deputados Wanderley Avila e outros, Pericles Ferreira (4), Geraldo
Nascimento e Ajalmar Silva e da Comissão de Defesa do Consumidor -
Comunicaçôes: Comunicacôes das Comissaes de Educação (2) e de Direitos
Humanos e dos Deputados José Militao (4) e Maria Olivia - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahim Jacob, Geraldo Rezende, Raul
Lima Neto e Adelmo Carneiro Leão - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase:
Abertura de lnscriçOes - Decisão da Presidência - Acordo de Liderancas;
Decisão da Presidência - Designaçáo de Comissöes: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituição n o 55/98 - Leitura
de Comunicaçôes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Pericles Ferreira(4) e Wanderley Avila e outros; deferimento -
Votaçao de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Geraldo
Nascimento e da Comissào de Defesa do Consumidor; aprovação -
Requerimento do Deputado Ajalmar Silva; discursos dos Deputados Adelmo
Carneiro Leão, Gilmar Machado, Raul Lima Neto e Durval Angelo; aprovacão;
verificaçâo de votaçâo; ratificaçâo da aprovação; declaracão de voto -
Questôes de ordem - 21 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposiçôes: lnexistência de "quorum" qualificado para votação
das propostas de emenda a Constituicão - Discussâo, em 10 turno, da
Proposta de Emenda a Constituição n o 51/98; emissâo do parecer pelo
relator; discurso do Deputado Gilmar Machado; questao de ordem; chamada
para recomposicâo de "quorum"; existéncia de nUmero regimental para
continuaçâo dos trabaihos; discurso do Deputado Gilmar Machado; questôes
de ordem; chamada para recomposiçâo de "quorum"; existência de nUmero
regimental para continuação dos trabaihos; discurso do Deputado Adelmo
Carneiro Leâo; questao de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - IVO

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leâo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Arnbrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio Genaro - Antonio Julio -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - BUac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
LeonIdio Bouças - Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastjão Costa - Sebastiâo Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Ivo José, 2 0 - Secretário, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçães.
Correspondência

- 0 Deputado Elmo Braz, 1 0-Secret6rio, lê a seguinte correspondéncia:
'MENSAGEM No 274/98*

Belo Horizonte, 17 de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assernbléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder
Executivo a doar imOvel ao MunicIpio de Formiga, para o fim que menciona.

A area a ser doada foi declarada pelo Decreto n° 28.046, de 3 de maio de

429
1988, modificado pelo Decreto n° 34.104, de 28 de outubro de 1992, de
interesse social e destinada ao Programa Comunitário de Habitação Popular -
Pró-Habitação, para propiciar a construção de moradia para a população
economicamente carente do Estado. Posteriormente, o Pro-Habitacão foi
extinto por forca do Decreto n° 33.374, de 18 de fevereiro de 1992, que
delegou a Secretaria de Estado da Habitacão a atribuição de executar as
providências que decorressem de tal extinçao.

O projeto de lei que ora encaminho ao exame dessa Casa é conseqüência
do programa extinto, e sua adoçâo permitirá que se regularize a situacão dos
interéssados, da faixa de baixa renda, que nele se inscreveram e aguardam a
conflrmacão da propriedade em que foram asseritados.

A efetivacão dessas providéncias será cumprida pelo MunicIpio de Formiga,
como donatário do imOvel, dada a sua condição de parceiro na execuçao do
convênio sobre a administraçâo do Prô-Habitaçâo e de ter participado do
trabalho de seleçâo das farnilias assentadas.

Vaiho-me desta oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus
protestos de elevado apreço e distinta consideracão.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI NO 1.799/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imôvel ao MunicIpio de Formiga, para 0

fim que menciona.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Formiga

imóvel constituIdo de terreno corn area de 38.147,00m 2, parte do lotearnento
localizado na Fazenda Coqueiros, nesse MunicIpio, adquirido pelo Estado
conforme registro 01 na matrIcula 29.860, do Livro n° 2 - Registro Geral, do
Cartôrio de Registro de Irnôveis da Comarca de Formiga, descrito na certidâo
respectiva que compOe o Anexo I.

Paragrafo Unico - 0 terreno de que trata o "caput" deste artigo destina-se a
regularização, pelo MunicIpio de Forrniga, do assentarnento da populacão de
baixa renda inscrita no extinto Programa Comunitário de Habitação Popular -
PRO-HABITAcAO, cujos beneficiários são relacionados no Anexo II.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalizacão

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM N O 275/98*

Belo Horizonte, 15 de junho de 1998.
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exarne e
deliberaçao dessa egrégia Assernbléia Legislativa, o incluso projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Muriaé imOvel que
especifica.

o prédlo de que trata o projeto abrigou por longo tempo a Escola Estadual
Who Macedo, hoje funcionando no Centro Educacional Dom Delfim, daquela
cidade. Dal resultou a sua ociosidade, razão por que pretende a
administraçao municipal aproveitá-lo para a instalaçao da Escola Municipal
Sebastiâo Laviola.

o pleito do municIpio e de inegável interesse pCiblico, uma vez que a
doaçao do imóvel possibilitará o funcionan-iento de mais uma escola municipal
em local privilegiado. Além disso, a medida traduz o empenho do Estado na
consolidaçao do processo de municipalizaçao da educação.

Ao ensejo, renovo a Vossa Exceléncia a manifestaçao do rneu alto apreço e
especial consideraçao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 1.800/98

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Muriaé o imóvel que
especifIca.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Muriaé
imOvel de propriedade do Estado, constituldo de urn terreno corn area de
1.599,00m' e respectiva benfeitoria, composta de prédio de alvenaria - antiga
Escofa Estadual Mario Macedo - situado a Rua Semeão Peres, n° 276, do
Bairro Cerân-iica, em Muriaé, havida por doação, conforme escritura
registrada sob o n° 22.041 do Livro 3-A-A, fls. 266, do Cartório de Registro de
lmóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo ünico - 0 imOvel a que se refere este artigo destina-se a sede da
Escola Municipal Sebastião Laviola, de Muriaé.

Art. 20 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterã ao patrimônio do Estado Se,
no prazo de 5 (cinco) anos, não Ihe for dada a destinaçao prevista no
parágrafo ünico do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 Revogam-se as disposiçaes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS
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Do Sr. Francelino Pereira, Senador, curnprirnentando a Casa pela

concessão do titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr.
Giovanni Razelli, Diretor-Superintendente da Fiat Autornôveis S.A.

Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, informando em
atencao a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que enviará
cópia do relatório dos trabaihos de consultoria que estão sendo realizados
nesse órgão pela empresa Coopers & Lybrand, tao logo eles sejam
concluldos.

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerirnonial e Relaçães PUblicas
do Governo do Estado de Minas Gerais (2), agradecendo, em nome do
Governador do Estado, os convites a ele formulados para participar do Ciclo
de Debates sobre Reforma do Estado - As Organizacães Sociais e da reunião
especial para entrega do tItulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ac, Sr. Giovanni Razelli.

Do Sr. Alfeu Silva Mendes, da Organização das Cooperativas do Estado de
Minas Gerais - OCEMG -, solicitando empenho para a aprovação do Projeto
de Lei n° 1.543/97, do Deputado Paulo Piau. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.543/97.)

Da Sra. Helolsa Maria Penido de Azeredo, Presidente do Servico Voluntário
de Assistência Social - SERVAS - (2), agradecendo os convites para
participar do Ciclo de Debates sobre Reforrna do Estado - As Organizacoes
Sociais e da reunião especial para entrega do tItulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. Giovanni Razelli.

Do Sr. Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do Servico Social do
Comércio - SESC - em Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião
especial para entrega do tItulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Sr. Giovanni Razelli.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçôes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçães:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N O 56/98

Acrescenta parágrafos ao art. 18 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Acrescentem-se ao art. 18 da Constituição do Estado os seguintes

parágrafos:
"Art. 18- ................
§ .... - A alienacão de empresas pUblicas deverá ser precedida de plebiscito.
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§ .... - 0 plebiscito a que se refere o parágrafo anterior será realizado por

ocasiào das eleiçOes proporcionais e autorizará o futuro Governador a
proceder as aiienaçoes pretendidas durante o transcorrer do mandato para
que for eleito.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniôes, de maio de 1998.
Anderson Adauto - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Schettino - Cleuber

Carneiro - Maria José Haueisen - Antonio Julio- Bené Guedes - Maria Olivia -
Ronaldo Vasconcellos - Paulo Pettersen Ermano Batista -Gilmar Machado -
Adelmo Carneiro Leão - Olinto Godinho - Irani Barbosa - AntOnio Genaro -
João Batista de Oliveira - Dilzon Melo - Jorge Hannas - Agostinho Patrüs -
Ibrahim Jacob - José Henrique - AntOnio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Marco Regis - Toninho Zeitune.

Justificaçao: As empresas pUblicas são pessoas juridicas de direito privado
criadas por lei especIfica, corn capital exciusivamente pUblico. Isso significa
que essas empresas, criadas corn o dinheiro do contribuinte, passam a
integrar a patrimônio püblico.

0 conceito de administraçao de bens püblicos compreende normalmente a
poder de utilização e conservação das coisas administradas e não se
confunde, em momenta algum, corn a idéia de propriedade. Em sentido
estrito, a administraçào de bens pUblicos admite somente a utilização e a
conservação desses bens, e não que eles venharn a ser onerados.

A empresa püblica não e de propriedade dos governantes, eles apenas a
administram. 0 verdadeiro dana do patrimOnio pUblico é a povo, e, por esse
motivo, ele deve se manifestar todas as vezes em que for necessário alienar
algum bern püblico.

Dessa forma, não se admite alienar-se empresa pUblica, construIda corn
recursos financeiros da populaçao, sem ouvir a opinião de seu IegItirno dono,
que é a povo mineiro.

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

PROJETO DE LEI N O 1.801/98
Altera a Lei n o 10.561, de 21 de dezembro de 1991, que dispoe sobre a

poiltica forestal no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 § 3° do art. 25 da Lei n o 10.561, de 21 de dezembro de 1991,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 25 -
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§ 30 - As multas previstas nesta lei poderão ser parceladas em ate 12
(doze) vezes, corrigindo-se a débito. ".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Bené Guedes
Justificação: A Lei n° 10.561, de 1991, que trata da politica forestal no

Estado de Minas Gerais, visa, entre outros objetivos, a preservação e a
conservação do equilibria ambiental, ao controle da exploraçao, da utilizaçâo
e do consumo de produtos florestais e a proteçãa da flora e da fauna
silvestres. Em seu art. 25, a lei trata das penalidades atribuidas aqueles que,
par meio de açoes ou omissOes, contrariem as disposiçOes ali contidas.

Entre as penalidades previstas está a reparaçao do dana ambiental
causado e o pagamento de multa de 1 ate 500 UPFMGs, aplicável conforme
os critérios estabelecidos na referida lei. 0 § 30 do art. 25 prevé a
parcelamento das multas em ate 5 vezes, corrigindo-se a débito.

Esta proposição visa a abrandar o rigor da Lei n° 10.561, de 1991,
permitindo que as multas sejarn parceladas em ate 12 vezes. Cam a
transformação da UPFMG em UFIR, par ocasião da implantação do Piano
Real, as valores das multas aumentararn, podendo ser superiores a R$
24.000,00, a que ate inviabiliza seu pagamento.

E desnecessário lembrar que a Pals se encontra em uma das mais graves
crises econOmicas de sua história. Corn o aumenta do prazo para pagamento
das muitas, pretende-se seja dada maior eficácia a lei ambiental, pois a
aplicação de multa tao elevada acaba par impedir que o infrator, no mais das
vezes a pequeno e media agricultor, cumpra suas obrigaçOes legais.

Ademais, conforme prevé a inciso I do art. 25 da referida lei, a multa deverá
ser calculada observando-se a sensibilidade do infrator a autuação, nãa
devendo tornar inviável a cumprimento da penalidade.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça, de Meio Ambiente e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.802/98
Declara de utilidade püblica a Lar São Vicente de Paulo, corn sede no

Municipio de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Lar São Vicente de Paulo, corn

sede no Municipia de Sacramento.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
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Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
Adelmo Carneiro Lego
Justfficação: Fundado em 20/6/1902 pela Sociedade de São Vicente de

Paulo, o Lar São Vicente de Paulo, sediado no Municipio de Sacramento, é
sociedade civil corn personalidade jurIdica própria, cuja finalidade é a prática
da caridade mediante a prestação de assistência social, especialmente aos
idosos necessitados.

Consideramos oportuno, pois, que se Ihe outorgue o titulo deçlaratôrio de
'utilidade püblica, pelo que contamos corn o inestimável apoio dos nobres
parlamentares para que esta proposição seja aprovada.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.803/98
Declara de utilidade püblica a Creche Lar dos Inocentes, corn sede no

Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Creche Lar dos Inocentes,

corn sede no Municipio de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31) - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Antonio Genaro
Justificação: A referida entidade é sociedade civil corn personalidade

juridica prOpria. Sem fins lucrativos, vem realizando desde 1988, no MunicIpio
de Betim, relevante trabalho social junto a população carente.

Seu objetivo maior consiste em abrigar, em regime de semi-internato, as
crianças carentes cujas mães trabalham fora do lar. Além disso, procura
oferecer extensão educacional a essas crianças e esclarecer os pais e a
comunidade sobre diversos assuntos, em palestras e cursos inforrnativos.

A entidade procura, ainda, incentivar e apoiar todas as iniciativas que visem
a beneficiar o menor.

Diante de tais consideraçoes, contarnos corn o apoio dos colegas
parlamentares para que essa instituição seja reconhecida coma de utilidade
pUblica estadual.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberaçào, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N o 1.804/98
DispOe sobre a criação da Area de Proteção Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Uberaba e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam declarados como Area de Proteção Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Uberaba - APA do rio Uberaba - Os terrenos que integram
a bacia hidrográfica desse rio, situados a montante do ponto de captacão de
águas da cidade de Uberaba.

Parágrafo ünico - Os limites de area de que trata o "caput" deste artigo são
os definidos pelo perirnetro da bacia hidrográfica do rio Uberaba, a montante
da confluència corn a côrrego Lajeado, que se projeta sobre urna superficie
de 463km 2 (quatrocentos e sessenta e trés quilometros quadrados).

Art. 20 - A APA do rio Uberaba destina-se a recuperação, a preservacãO e a
conservacão do rio Uberaba e:

- a proteção do ecossistema ribeirinho para a rnanutencão do regime
hidrológico;

II - a preservacão dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica;
Ill - a recomposicão forestal da vegetacão ciliar e das demais areas de

preservacão permanente previstas na Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de
1991;

IV - a meihoria das condiçães para a recuperacão e a proteção da fauna e
da flora regionais, em especial, das espécies ribeirinhas e da ictiofauna;

V - a estimular a meihoria da qualidade ambiental das areas circunvizinhas.
Art. 31 - E proibido na Area de Proteção Ambiental:

- promover açOes de desmatamento e degradacão ambiental, de
drenagem, de aterro, de obstruçOes de canais e de outras que
descaracterizem as ecossistemas da bacia sem as medidas compensatórias
de recuperacão ambiental, resguardando a efeito estabilizador da cobertura
vegetal contra o aparecimento dos pontos suscetiveis a erosão;

II - realizar obras que importem ameaca ao equilibria ecolôgico ou que
atentem contra os objetivos referidos no artigo anterior;

Ill - realizar terraplanagem, aterros e dernais obras de construção civil sem
as devidas medidas de proteção aos ecossistemas, previamente aprovadas
pelos órgãos ambientais ou de gestão da APA;

IV - pescar corn utilizacão de redes, tarrafas ou assemelhados.
Art. 41 - Compete ao Conselho Estadual de Politics Ambiental - COPAM -,

em conjunto corn a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e em
articulação corn as Prefeituras Municipais de Uberlândia e de Uberaba, definir
as condiçOes de manejo, fiscalização, supervisão e administracão da APA do
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Parágrafo Unico - Na administraçao da APA do rio Uberaba será
assegurada a participacão de representantes de usuários e da sociedade civil
organizada.

Art. 50 - 
Q Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de 90 (noventa)dias.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 70 Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Anderson Adauto
Justificaço: 0 abastecimento de água de Uberaba é garantido por urna

captação localizada no rio Uberaba.
Atualmente projecães realizadas em estudos técnicos elaborados por

solicitação da Companhia de Aguas de Uberaba - CODAU - indicam a
possibilidade de ocorrência de colapso no abastecimento, em virtude da
diminuiçao de vazão verificada no rio ao longo dos Ultimos anos, associada
ao crescimento da demanda da area urbana.

Sem pretender discutir o mérito desses estudos técnicos, a apresentaçao
de urn projeto de lei visando a criaçao da APA do rio Uberaba objetiva,
fu ndamentalmente, a recuperacao e a preservacao desse manancial püblico,
por meio de gestão integrada dos recursos naturais de sua bacia hidrografica.

A proposiçao de uma APA nas cabeceiras do rio Uberaba, abrangendo uma
area de 463km 2, permitirá o desenvolvimento e a implementacao de diversos
programas de cunho ambiental. Assim, acöes de recuperaçao da vegetaçao
ciliar e das matas de topo, melhorias das técnicas de manejo do solo agrIcola,
protecao das areas de deposiçao do lixo urbano, tratamento dos efluentes
domésticos e industriais e destinaçao adequada dos esgotos urbanos, aliados
a educaço ambiental, criarão condicães de meihoria qualitativa e quantitativa
das águas do rio.

A instituição dessa APA deve ser entendida como urn poderoso instrumento
de planejamento regional, modificador da tradiciortal postura de
gerenciameno que tern imperado na maior parte dos paises.

o crescirnento das urbes e a poluiçào consequente degradam os cursos
d'água de sua vizinhança. A resposta sempre consistiu em buscar fontes
limpas em locais cada vez mais distantes dos centros urbanos. Assim
surgiram os aquedutos na Roma antiga, assim se fez em Belo Horizonte, ao
se buscar a água nos rios das Velhas e Manso e no ribeirâo Serra Azul, e
assim estâo propondo para Uberaba, corn a idéia de captaçao do rio Grande.

o modelo de gestão que ora se propae e alternativo a esse sistema
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tradicional. Corn a APA, busca-se urn convivio harrnônico da cidade, que
desejarnos em permanente desenvolvimento, corn Os recursos naturais da
bacia hidrográfica que a envolve.

A participagâo da sociedade civil, ao lado do poder pUblico, na
adrninistracão dessa unidade de conservaçâo assegurará a gestâo do uso
dos recursos hIdricos de acordo corn os principios do desenvolvimento
sustentável.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Meio Arnbiente para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.805/98
Declara de utilidade pübtica a Sociedade de Educacâo e Assisténcia Social

Santa Clara, corn sede no MunicIpio de Ressaquinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Sociedade de Educacão e

Assistência Social Santa Clara, corn sede no MunicIpio de Ressaquinha.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Agostinho Patrós
Justificacão: Fundada em 1973, em Ressaquinha, a Sociedade de

Educaçâo e Assistência Social Santa Clara é filiada a Casa GeneralIcia, em
Roma, e tern por finalidade zelar pela educaçao da juventude.

Assim, assiste material, moral, religiosa e culturalrnente os jovens carentes
de recursos, garantindo-Ihes os direitos sociais básicos e permitindo sua
integraçào na coletividade e seu enriquecirnento pessoal.

Além dos servicos prestados, é irnportante ressaltar que a entidade é regida
por estatuto próprio, funciona ha mais de dois anos e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, nao remuneradas pelo trabalho que
desenvolvern, conforme atesta a JuIza de Direito Diretora do Foro da
Comarca de Barbacena.

Sendo assirn, reconhecernos de born grado que a instituicão e digna do
tItulo ora proposto.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justiça, para exarne prelirninar,
edo Trabaiho para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.806/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Bela Vista de Minas, corn sede no MunicIplo de Bela
Vista de Minas.
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Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Bela Vista de Minas, corn sede no Municiplo de
Bela Vista de Minas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Francisco Ramalho
Justificaçao: A Associaçao de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE de

Bela Vièta de Minas e uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural,
assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duraçao indeterminada,
que tern por objetivos prestar assistência social e proporcionar educagâo,
habilitaçao e lazer ao excepcional, visando seu bem-estar e sua integraçao
social; desenvolver a cultura especializada e o treinarnento de pessoal
destinado a trabalhar no campo da educação para o excepcional; pleitear
junto aos poderes püblicos competentes medidas normativas e
administrativas que atendam aos interesses do excepcional.

Evidencia-se, assim, seu caráter de utilidade pUblica, objetivamente
demonstrado pela docurnentaçao anexa, razão pela qual esperamos a
aprovaçao deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabalho para deliberacao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.807/98
Autoriza o Poder Executivo a doar o imôvel que especifica ao MunicIpio de

Rio Casca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Rio

Casca o imOvel situado no Largo da Matriz e Rua Cesário Alvim, esquina do
Beco da Rua Olaria, registrado sob o n o 854, a fis. 61 do livro 3-A do CartOrio
do Registro de lmóveis da Comarca de Rio Casca.

Parágrafo Unico - 0 imOvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
instalaçäo das repartiçOes pUblicas do municIpio.

Art. 2° - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de 3 (trés) anos contados da data da lavratura da escritura
püblica de doação, não the tiver sido dada a destinaçäo prevista no artigo
anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
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Sala das ReuniOes, de de 1998.
Mauri Torres
Justificacão: 0 projeto de lei apresentado tern por objetivo dotar Rio Casca

de espaço fIsico adequado para instalação de destacamento policial.
O imóvel em questão foi doado anteriormente pela municipalidade ao

Estado, e, na ocasião, no referido bern estava instalado o presidio local.
Hoje, o terreno encontra-se completamente abandonado, e, por isso, a

administração püblica acha por bern instalar novamente all o destacamento
policial e outras repartiçães pUblicas, para que assim possa prestar serviços
mais adequados as necessidades atuais da populacâo.

Corn base nessas consideraçöes, esperamos a aprovacâo do projeto de lei
pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizacao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.621/98, do Deputado Cleuber Carneiro, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Sidney da Silveira,
ex-Vice-Prefeito e ex-Presidente da Câmara Municipal de Capitão Enéias. (- A
Comissâo de Administraçâo Püblica.)

NO 2.622/98, do Deputado Geraldo Nascimento, em que pede se oficie ao
Presidente do Tribunal de Justiça solicitando que, no projeto de reforma da
organizaçao judiciária do Estado, a Comarca de Timóteo seja elevada de
entrância intermediária para entrância final. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

NO 2.623/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulacöes corn o 18 1 Batalhäo da PMMG pela
eficiência no policiarnento do carnaval temporão realizado em Contagem. (- A
Comjssao de Direitos Humanos.)

NO 2.624/98, da Comissâo de Fiscalizacão Financeira, em que pede sejam
SOlicjtadas ao Secretário da Fazenda informaçôes sobre a destinação dos
recursos arrecadados corn a taxa judiciária, bern como esciarecimentos sobre
a denüncja de que tais recursos estariam sendo repassados diretamente ao
Poder Judic,ário.

NO 2625/98 da Comissâo de Fiscalizacâo Financeira, em que pede sejam
SOlicitadas ao Presidente do Tribunal de Justiça informacOes sobre a
onentacao dada a Juizes para que priorizem o atendimento da justiça
onerosa, em detrirnento da gratuita, conforme denncia formulada pelo
Presidente da OAB-MG. (- Distribuidos a Mesa da Assembléla.)
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N° 2.626/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado corn vistas a duplicaçao do efetivo da PMMG
no Municipio de Uberlândia. (- A Comissâo de Direitos Humanos.)

No 2.627/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado
apeb ao Governador do Estado e ao Presidente do Banco Central corn vistas
a que se agilizem os processos relativos as cobranças indevidas feitas pela
agéncia de Uberlândia do Banco Bandeirantes S.A. nas contas de seus
correntistas. (- A Comissâo de Defesa do Consumidor.)

- São tambem, encaminhados A. Mesa requerimentos dos Deputados
Wanderley Avila e outros, Pericles Ferreira (4), Geraldo Nascimento e Ajalmar
Silva e da Comissão de Defesa do Consumidor.

Comunicaçoes
- São também encarninhaclas a Mesa comunicaçaes das Comissôes de

Educaçao (2) e de Direitos Humanos e dos Deputados José Militão (4) e
Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o clirna é de

ernoção, de fé na capacidade dos nossos craques, de esperança da torcida
na conquista do pentacarnpeonato mundial de futebol. E não é para menos. A
cada quatro anos mobilizarn-se os paises de cinco continentes - fala-se em
3,7 bilhaes de pessoas acompanhando os jogos da Copa de 1998

O futebol empolga as rnultidôes. São cornpetiçôes sadias, envolvendo
disputas em que as nacôes observam empolgadas o desempenho de suas
seleçoes, todas visando a urn objetivo comum e planetário: a vitOria no
grarnado. São geraçôes de craques que se superam, formando jovens
cidadãos no culto a esse patriótico sentimento de arnor as bandeiras
nacionais.

Os jogadores transformam-se em verdadeiros herOis nacionais - neles se
espeiham os jovens e as crianças, irnitando-os na vida e na arte, em seus
times de várzea e nos seus clubes.

No Brash, então, que lugar importante e destacado tern o futebol! Que
devemos promover, incentivar, estimular, como parte da formaçao das novas
geraçaes, livrando-as dos descaminhos das drogas e do crime.

Entremeada as prirneiras vitôrias do time brasileiro na Franca , uma alegria a
mais para nOs, mineiros, corn a conquista do tItulo de tricampeão mineiro pelo
nosso Cruzeiro Esporte Clube, acrescentado-o a outros tantos de sua histOria
de glórias e sucessos, a saber: titulos estaduais: campeão mineiro (29
vezes); Taça Minas Gerais (5 vezes); campeão do I Torneio dos Campeoes
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de Minas Gerais (1991); titulos nacionais: campeão da Taca e da Copa do
Brasil (1966, 1993 e 1996); vice-campeão brasileiro (1969, 1974 e 1975);
titulos internacionais oficiais: bi-campeão da Taça Libertadores da America
(1976 e 1997); bi-campeão da Supercopa dos CampeOes da Libertadores
(1991-1992); campeão da Copa Ouro (1995); campeão da Copa Master
(1995); campeão intercontinental - Copa do Imperador - Japão (1996); vice-
campeão mundial (1976 e 1997); vice-carnpeão da Taça Libertadores da
America (1977); vice-campeão da Supercopa dos Campeães da Libertadores
(1988 e 1996); vice-campeão da Recopa Sul-Americana (1922 e 1993); titulos
internacionais extra-oficiais: diversos, desde 1967, corn o do tornelo de
Caracas (Venezuela), ate 1994,  corn o do torneio Tokyo Cup Home (Japão).

Não me poderia furtar a subir, uma vez mais, a esta tribuna para festejar a
garra desse time, composto por jogadores excepcionais, sob o cornando
competente do Presidente Zezé Perrella, da diretoria, do Conseiho
Deliberativo, sob a Presidência do desportista Marcos Aurélio dos Reis, e do
talento técnico de Levir Culpi e sua equipe.

A administraçao cruzeirense tern dado continuidade, de forma marcante, a
formaçâo de novos valores em suas atividades, corn as crianças em suas
escolinhas, valorizando a prata da casa e trazendo para as equipes
profissionais atletas que, para orguiho de seus reveladores, tern enriquecido o
patrimônio do clube.

As constantes conquistas do estrelado rnineiro estão evidenciadas no
crescimento de sua torcida, não apenas em Minas Gerais, rnas em todo o
território nacional, onde o nosso Cruzeiro Esporte Clube é reconhecido como
urn dos maiores times do Brasil.

A infra-estrutura patrimonial do clube, constituida ao longo desses anos e
que inclui, por exemplo, a Toca da Raposa, que já recebeu a própria seleção
brasileira, é urn ponto básico de apoio as grandes conquistas, na medida do
conforto que oferece aos atletas, e enaltece a imagem do clube.

Essa conjunção de suporte, competência e talentos foi coroada por mais
uma campanha vitoriosa, por que estão de parabéns toda a equipe diretora e
técnica, atletas e funcionários.

E deixo também os rneus parabéns a torcida cruzeirense, que, cheia de
vaidade, reafirma que seu time é urn grande campeão!

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado ao Cruzeiro
Esporte Clube, na pessoa de seu ilustre Presidente José Perrella, o presente
pronunciamento deste Deputado, membro efetivo do Conselho Deliberativo do
Cruzeiro Esporte Clube. Muito obrigado.

0 Deputado Geraldo Rezende (Em aparte) - Quero fazer coro corn esse
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belIssimo pronunciarnento e essa prestaçao de contas esportiva do nosso
glorioso Cruzeiro Esporte Clube, que V. Exa. acaba de declinar da tribuna da
Assembléia Legislativa de todos os mineiros, e dizer da alegria de poder fazer
parte desta Assembléia, que tern urn desportista determinado e urn Deputado
trabalhador e honrado. Sinto-me orgulhoso de ser seu colega. Quero
parabenizá-lo por esse pronunciamento. Quero dizer da alegria de, como
cruzeirense, assinar embaixo de todos esses elogios e desse retrospecto que
V. Exa. fez do nosso glorioso Cruzeiro Esporte Clube. Meus parabéns, e
vamos em frente. Agora vem o campeonato brasileiro, e temos a certeza de
que o Cruzeiro vai ganhar mais essa. Parabéns.

o Deputado Ibrahim Jacob - Não tenha dóvidas: o torcedor cruzeirense já
engrenou e será outra vez campeão mineiro, campeao brasileiro e Ira também
para a Supercopa, se Deus quiser. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, ocupo esta tribuna na tarde de hoje para submeter a apreciação
dos senhores dois requerimentos, o primeiro deles vazado nos seguintes
termos. (- Lê:)

"Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais: 0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente
do Banco Central do Brasil corn vistas a que seja autorizada a agilizaçao de
todos os processos relativos as cobranças indevidas feitas pelo Banco
Banderantes S.A. de Uberlândia nas contas de seus correntistas.

Justificaçao: Clientes do Banco Bandeirantes S.A., agência de Uberlândia,
denunciaram ao Banco Central irregularidades nos lançarnentos de débitos
em contas correntes e cobrança de juros abusivos.

Segundo eles, os descontos eram efetuados nas contas sem o seu
conhecimento. Eram lançados cOdigos de débitos diversos, prejudicando os
correntistas. Essas fraudes erarn impostas pela Diretoria do Banco, que
comissionava seus gerentes. Os prejuizos girarn em tomb de,
aproximadamente, R$20.000.000,00.

De acordo corn informaçOes do Banco Central, as investigaçOes foram
encerradas, e os relatôrios estão sendo analisados pelas areas técnica e
jurldica, para constataçao das irregularidades e dos culpados.

A vista do exposto, este requerimento ha de merecer a aprovação de
nossos ilustres pares nesta Casa".

0 segundo requerirnento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, está vazado nos
seguintes termos. (- LC-:)
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"0 Deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, na forma
regimental, seja formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Minas Gerais corn vistas a que seja dobrado o nümero do efetivo da PMMG
no Municlpio de Uberlândia.

Justificacão: 0 Prefeito Municipal de Uberlândia cornprorneteu-se a adquirir
100 viaturas da PMMG caso seja atendido ern sua reivindicacão.

Uberlândia, cidade corn a segunda rnaior populaçâo de Minas Gerais, cerca
de 600.000 habitantes, onde, infelizmente, ocorre urn elevado e crescente
nUmero de crimes contra a vida e contra o patrimônio, conta hoje corn urn
reduzido nUrnero de policiais.

A Delegacia Adjunta de Furtos e Roubos, uma das rnais sobrecarregadas
do Estado, conta apenas corn 12 detetives, os quais, alérn de suas
atribuicoes diárias, participam da escala de plantão.

0 setor de registro de veiculos ocupa 13 dos 60 detetives existentes na 16a

DRSP, que desempenham funçOes burocráticas e, como os demais, atuam
também no plantão externo da sede."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ha rnuitos anos venho denunciando a
questão - e tenho documentos comprobatórios - relativa ao roubo do sistema
bancario brasileiro. 0 sisterna bancário brasileiro, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, rouba da sociedade brasileira, da Nação brasileira, do
trabalhador, daquele que possul conta corrente no Banco, rouba
descaradarnente e e acobertado pelas leis que regem a nossa Naçâo. Por
incrIvel que pareca, o Banco Central não toma as providências, o Governo
Federal nâo tern a menor intençäo de torná-las, porque, na verdade, o Sr.
Fernando Henrique Cardoso esta Ia para defender os próprios banqueiros, o
que ja está absolutamente cornprovado, dispensando cornentarios, p015 é urn
Presidente que defende o sistema dos banqueiros, defende os banqueiros
brasileiros. Estou entrando corn este requerirnento para ver se, de alguma
forma, eles repoem a quantia devida, pois esse cornerciante de Uberlàndia
fara urna greve de fome em frente ao forum local, em protesto, porque perdeu
cerca de R$2.500.000,00. Para que os senhores tenharn uma idéia, h6 uma
empresa em Uberlândia que, num acordo, arrecadou de volta R$750.000,00.
Tenho a irnpressão de que no caso em questão a quantia gire em tomb de
R$2.500.000,00. Mas, corn toda certeza, a quantia deve estar acirna de
R$2.500.000,00. Quero reorganizar esse documento e dizer que estamos
entrando corn ele hoje a tarde, na tentativa de que o Governo interfira junto ao
Banco Central, fazendo corn que essa arapuca institucionalizada que sào Os

Bancos particulares do Pals deixem de roubar a populacão brasileira. Todos
nOs somos roubados por essa camarilha de irresponsáveis que estâo a frente
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do sistema bancário brasileiro apenas para ganhar dinheiro.

Se eles não podem ganhar dinheiro honestamente, querem roubá-lo do
povo brasileiro. E roubam de todo o mundo. Todos Os que tern conta em
Banco são roubados hoje na Naçao brasileira. Não ha uma pessoa que não
seja roubada. E muito simples. Se você faz urn Iançarnento de apenas R$5,00
por més na conta de urn indivIduo, em uma rede bancária particular, e essa
rede bancária possui 2 milhães de correntistas - o que e muito fácil de
possuir, porque 2 milhOes de correntistas é banana, é miuçalha -, isso
representa R$10.000.000,00 P01 mês. No final do ano, 0 que representará
isso? Representará R$120.000.000,00.

lsso é muito grave, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero trazer, desta
tribuna, essa denincia grave, de urn fato que não pode continuar ocorrendo,
porque temos essa responsabilidade. Somos Deputados para fiscalizar Os
atos do Poder Executivo e do Poder Judiciár,o, e a justiça tern de dar cabo
disso. Isso é roubo, e é preciso parar corn esse roubo no Pals. Não podemos
mais admitir essa situação. Quantos são os trabaihadores aposentados, que
ganham uma ninharia, que possuern a sua conta no Banco e que, no final do
mês, nem se preocupam em averiguar Os seus débitos no Banco, que, no
entanto, vêem R$5,00, R$10,00 e ate R$15,00 debitacios em suas contas em
forma de qualquer despesa bancária inexistente, para poderem manter esse
sistema horroroso, nojento e sujo do banqueiro brasileiro, que al está a tirar a
dinheiro de toda a populaçâo. Não podemos admitir que isso continue
ocorrendo em nosso Pals, fundamentalmente em nosso Estado.

Cito aqui urn caso concreto, ocorrido em Uberlândia. Já informel os Srs.
Deputados e esta Casa sobre a gravidade do problema e dos nUmeros que
foram por essa empresa arrecadados em forma de acordo. Na verdade,
R$750.000.000,00 não representam o todo. Representam, talvez, menos cia
metade daquilo que foi roubado durante olto ou dez anos de conta nesse
Banco.

Isso e urn verdadeiro absurdo. Precisarnos tomar providências corn relaçao
a esse problema. Temos de acionar a justiça, para que ea seja cumprida, e
para que as leis em nosso Estado, pelo menos em nosso Estado, sejam
efetivamente curnpridas para a prornoçao da justiça. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Isso era o que tinha a dizer.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas

senhoras e meus senhores, pretendeu-se, ate agora, cassar a palavra ao
Deputado. Mas, quando uma pequena parcela mnfima, ainda que seja a 77' ou
a 78a partIcula da vista de urn homem fica cega, todo o olho também fica.
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Assirn, a palavra jamais pode ser cassada ao Deputado, e a Mesa está apta
para comecar a debater.

Tenho a palavra de urn amigo, que refletirá comigo: é bern verdade,
DeputadoS, que 0 Regimento Interno tern permitido o procedimento teatral
parlamentar de usar o tempo para não dizer coisa corn coisa, apenas para
obstruir. Mas, por causa cia prática errada dos que resolvem assim fazer, não
se pode toiher, impedir, castrar o poder major da democracia, que é a
liberdade de palavra do Deputado. Não se pode deixar na mao de Lideres a
palavra de urn representante do povo, porque ele representa uma vertente
que o elegeu. Isso e ferir todas as regras filosôficas da democracia. Pelo
amor de Deus! Isso e burrice. Santa ignorância!

Houve ate quern dissesse - a companheiro, Deputado Carlos Pimenta -,
num instante de crItica, que, para usar a microfone, e preferivel ser eunuco do
Governador, corn esse projeto como está, do que ser meretriz da Oposição.
Bonita frase! Meretriz e quem vende: vende o corpo, vende a idéia, vende o
poder, vende o mérito de uma discussão, e se cala; ou cala-se quem for
contrário. Isso e ferir a democracia; isso é urn retrocesso; isso aponta para a
ditadura. Não podemos concordar! Passou no 10 turno, mas tenho convicçâo
de que a Mesa vai ouvir e vai partir para o debate, pois muitas vezes
esquecemos de fazer a bern, porque não sabemos como faze-b; porque
desconhecemos a verdade.

E que Deputados cassem a palavra ao Deputado, para punir 0 seu mau uso
no parlamento, usando isso como desculpa, na verdade é ferir, rnesmo sern
saber, o principio básico da liberdade, o espIrito da democracia, a liberdade
de expressao do Deputado. E em Minas Gerais? 0 que é isso? No Estado da
Inconfidéncia!?

Deputados, e iivre o tempo que tenho. E, por isso, como Deputado, sinto-
me na obrigacão de dar 0 primeiro chute na bola, de iniciar o importante
debate que, acho, esta Casa tern de promover. Meu tempo é Iivre e, em
discurso corn tempo livre, ha que se ter liberdade de expressão, de palavras,
e ha de se cumprir o Regimento Interno: falar sem ser interrompido, se assim
o quiser - quern quiser o contrário, que se inscreva. Esse e o exercicio da
palavra.

Assim, sinto-me na obrigacão de iniciar o debate a respeito da subvenção
Social distribulda e indicada para uma obra social por Deputado. Preciso
responder a isso desta tribuna, ate porque tenho eleitores que confiaram em
mim. E a divulgacao que se fez na imprensa exigia e exige essa atitude deste
Deputado, eleito por uma minoria que pensa da mesma forma que ele - talvez
ate urna minoria dos chamados doidos, como diz o Apóstobo Paulo.

t
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Como Deputado, neste horário, sern ser interrompido, sinto-me no dever de

falar sabre esse assunto, para urn segmento que assim exige, como essas 20
mil ou 10 mil assinaturas que aqui chegaram, dando início a urn projeto. No
Brash, a Deputado tern sofrido o peso de urn conceito que a mIdia, errada ou
acertadamente, não you falar agora, de forma irnplacável e generalizada, tern
passado ao povo do nosso Pals. 0 Deputado e urn prmncipe, é urn
representante do povo. No sistema democrático puro, Deputado é alguém
que representa a meu pensamento, que representa a meu ideal, que
representa a minha defesa. 0 Deputado é a prmncipe, e tern de ser tratado
como tal, porque, se assim nâo for, o povo tarnbém não a será. E urn princIplo
natural. Ha quem tenha dito que "a grandeza de uma naço nao está na sua
extensão territorial, mas no caráter do seu povo, expressado no governo que
escoihe". Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, posso afirmar
que existem Deputados que, além de projetos, participarn corn o coração,
corn a vida, no ministério que Deus Ihes deu, para apurarem e desvendarem
o que está escondido nas nossas terras, coma nossos prechosos metals, as
nossas pedras e gemas, que vao para fora do Pals desde a sua descoberta,
processo que fob interrompido por D. Pedro II, mas que voltou ainda, mais
forte na Repüblica.

Deputados existem que aplicam, na sua condição de poder indicar, apenas
indicar, ele apenas indica - ha quem pense que esse dinheiro é do Deputado -
em obras, em demandas de que a sociedade local, o corpo local precisa e
passa ao seu Deputado, para que esse passe as secretarhas, e elas não
sabem faz6-lo ou não dispãem de verbas. Ha Deputados aqui que indicararn
CPIs. Já ouvi, corn lágrimas, testemunhos de medicos, em Diamantina
mesmo, ebogiando atitude de Deputado. Na verdade, não precisa elogiar,
porque esse Deputado de Ia apenas cumpriu corn seu dever. Passou a CPI.
CPIs existem prometidas. Pocos artesianos existem prometidos. Ambulâncias
existem prometidas. AgroindQstrias existem prometidas. Os inimigos ou
concorrentes dos Deputados estão dizendo: "Dou minha cara a tapa se ele
cumprir. Ele nao tern palavra".

Não vai cumprir. Sim, e preciso entender também a situaçaa de Deputados,
de "prmncipes", pois a fôrma as leva a condiçäo de ser alguem que indica
verbas para serem repassadas a Prefeituras e associaçôes de suas
cornunidades.

Coma fazer? Se a fôrma está errada, se nao e época para se distribuir,
vamos consertar a fôrma. Mas se a fôrma está errada, ela vern de fora, vem
da Repüblica. Então ha de se acionar a RepUblica e you explicar o porquê. Se
se repassa a verba de subvençao doutra maneira, quem vab repassá-la 6 o
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Governo do Estado. Então o Governo do Estado faz coma no tempo da UDN,
do PSD antigo. Se se votar corn a Governo, repassa-se e indica-se, se não se
votar corn a Governo, nern se repassa, nem se indica. Então a que vai
acontecer é que a Unica subvenção que o PT distribula pára de distribuir. Por
isso e que a PT terminou fazendo a acordo e acebtando. Val deixar de ter uma
situacão equânime para competir. E a ünica verba de Deputado que é livre,
mas ha Deputados que receberarn, e este Deputado recebeu do Governador
urn fax dizendo a mesma coisa dita ao Deputado Adelmo Carnebro Leão.
Mandei distribuir em pocos artesianos, ambulàncias, eletrônicos e val par al.
E promessa, ,e palavra do Sr. Governador e acho que ele não vau mentir,
porque bem-aventurado e a homem que dá a sua palavra e não se retrata.
Ele e quem falou que vah passar. Creio na palavra dele.

Agora, é época? Ah, born, se não é época de distribuir porque é época de
eleicão, certo. Acho que em época de eleicão não se pode fazer isso, porque,
do contrario, estaremos competindo desigualmente corn os que estão
querendo entrar, mas se nao for pelos Deputados agora, eles é que vão
competir de forma desigual. Porque já foi prometido, já foi repassado, já fob
indicado e não seb se já foi comprado a que ja deve ter sido por algumas
associacães, Prefeituras, mediante promessas de repasse dos Deputados.

Mas al se estabelece o debate e acho que esse debate está a altura desta
Casa. Porque se votarmos simplesmente sem falar nada, al, sirn, é que vão
nos julgar. Exponha a sua opinião. A fibosofia diz que a sábio se curva a
verdade. E eu não me envergonho de mudar, porque não me envergonho de
pensar, são pabavras de Goethe.

No momenta procuro compreender as situacôes que se passam em cada
coracão. E termhno dizendo que se ha Deputado desonesto, que malversa a
subvençâa social, este tern que ser imediatamente tirado do corpa. Se
sabernos quern são... porque, do contrárbo, o carrapato pode matar a boi. H
quern disse, coma a fez a Deputado Wilson Pires, que não se pade matar a
boi por causa dos carrapatos. Mas se for carrapato-rodobeiro, termina
rnatando a boi. 0 que não podemos e causar uma injustica, ou um veredito de
supetão, dizendo: esta certo, está errado.

Quero pensar ainda, pebo que falel, inclusive, corn a rneu amigo e
companheiro Deputado Ermana Batista. Realmente peço a Deus para não
cometer injusticas, a maxima que posso fazer e não fazer teatro, é votar
segundo a minha consciência e compreender todos os Srs. Deputados.
Obrigado.

* - Sem revisão do oradar.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Adelmo Carneiro Leão.
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o Deputado Adeirno Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.Deputadas, you aproveitar este primeiro momento para entrar na polémica

discussão sobre as verbas de subvencao social. E gostaria de contar corn o
nobre Deputado Raul Lima Neto, porque, na verdade, you trabalhar urn poucoem cima das reflexôes que fez.

o Deputado, pelo que entendi, colocou que os Deputados, ao fazerem a
distribuiçao dos recursos de subvencão social, fazem-no de maneira meihor,
mais eficiente, mais eficaz do que o Governo. Isso foi o que entendi. Diante
disso, queria sugerir que lutássemos nâo para distribuir migalhas nesta Casa,
porque todos os recursos que distribuImos, no seu conjunto de subvencoes
sociais, representam cerca de 0,5% do orçamento geral do Estado. Se é essa
a discussão que o Deputado faz, a minha sugestao é que, ao inves de o
Governo, o Executivo cumprir essa tarefa, deverlamos reivindicar, para o
conjunto dos Deputados, a distribuicao não dos R$25.000.000,Qçj ouR$30.000.000,00, rnas dos R$6.000.000 0000 que são o total dos recursosexistentes no Estado de Minas Gerais.

Seria muita hipocrisia da nossa parte reivindicar essas verbas corn tanta
ênfase, corn tanta insistência, corn a justificativa de que somos meihores, e
aceitarmos - nOs que votarnos o orcamento - distribuir somente esse valor tao
pequeno diante do todo. Então, isso e inconcebivel A realidade nao é
justificativa.

0 Deputado Raul Lima Neto tarnbérn se refere as verbas de subvençao
social como importantes recursos para atender as necessidades da nossa
gente, do nosso povo. E sei que são importantes. Já tive opOrtunidade de
dizer aqui que não venho a esta tribuna para discutir corn eventuajs colegas
"picaretas". Quero discutir corn os meus companheiros, colegas Deputados,
que tern conviccoes e cornpromlssos corn o nosso Estado, que tern
conviccoes ideológicas bastante definidas.

Reconheco que quando a distribuicão se faz de manefra séria, destinada a
entidades que prestam relevantes, importantes serviços ao Estado de Minas
Gerais, isso significa benefIcio. Não tenho düvida. Mas ja tenho dito e temos
debatido aqui, insistenternente que essa forma de fazer chegar recursos
pUblicos as entidades sérias, que tern controje social, pode ser feita de modo
diferente, porque esse não é o correto. Não e nossa a funçao de distribuir
recursos pUblicos, muitos ou poucos. Nossa função é outra, bern definida naConstituiçao.

Se analisarmos a Constituiçao brasileira e a Constituiçao mineira, vamos
ver que nada aponta nessa direçao. Alias, se analisarmos detaihadarnente as
leis e as Constituicaes varnos verificar que essa nao e nossa funçao. Na
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realidade, ao fazermos isso, estamos ferindo - tenho aqui em mãos e sugiro
ao Deputado Raul Lima Neto que a analise carinhosamente - a Lei Orgânica
da Assistência Social. Ela diz, sirn, quem tern que cumprir essa funcao, quem
tern esse papel no Estado, qual é o papel do Executivo ou dos Executivos na
atencão a assisténcia social.

Na realidade, o Executivo e a Assembléla Legislativa cumprem muito mal
essa poiltica de assistência social. E nós, ao fazermos a distribuicâo, não so
cumprimos rnal como também ferirnos a lei e a Constituicâo do Estado. E
também não avançamos.

Não you utilizar todo o meu tempo nessa discussâo: Mas, gostaria de deixar
uma reflexão para nos todos, Deputados. Passei hoje pelos corredores da
Assernbiéia e quase trombei corn urna cadeira de rodas embrulhada, que
seria entregue a alguém, seguramente uma pessoa que dela necessita.
Agora, viver num Estado em que nós, Deputados, temos que ser agentes
distribuidores de cadeiras de rodas é uma vergonha. lsso é urn vexame para
o Estado de Minas Gerais. Isso é urna agressão a inteligência ea dignidade
das pessoas.

A cadeira de rodas nao poderia chegar aos necessitados pela indicacâo ou
por meio da doação de urn Deputado. A cadeira de rodas deveria chegar a
todos que dela precisarn em razão da necessidade dessas pessoas e de
critérios estabelecidos. Não poderiamos utilizar nosso tempo nessa funcâo. E
não falo a respeito apenas das cadeiras de rodas, pois são rnuitas outras
atividades. Estou vendo, no Estado de Minas Gerais, a distribuicão de
ambulâncias, e, nesse caso, inclusive o Governador do Estado participa
desse festival, ou desse teatro, corn a representação de uma peca muito ruim.
Ate o Governador do Estado de Minas Gerais está envolvido nisso. E muitas
dessas ambulãncias, de cujo festival de distribuicão o Governador do Estado
está participando, estão servindo de taxis. Não são ambulâncias, não
cumprem a funçâo de atender a saüde.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Ouvi atentamente a exposiçâo,
muito clara, de V. Exa., mas V. Exa. nao considerou, evidentemente, as
comunidades ja compromissadas corn essa verba de subvencão, indicada já
para orfanatos, etc. Indicamos, por exernplo, para a Pequeno David, em
Januária, e estamos indicando para várias entidades, que ja fizeram pianos,
projetos, corn base nessa verba. V. Exa. entrou por urn caminho certo, por urn
caminho sobre o qua[ ja falei dessa tribuna. Já dissemos que, na verdade,
não compete a este Poder distribuir verbas, mas fazer projetos, debater. Mas
estamos querendo cassar o Poder, torná-lo eunuco do Governo, cassar a
palavra. Então, V. Exa., pela palavra, faz uma exposição certa, é fato. Já
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o Deputado Adeirno Carneiro Leão* - Excelência, gostaria de ci izer algo,
rapidamente. V. Exa. já disse desta tribuna que o prirneiro ato da criaçâo foi o
verbo, a palavra, e as acães vieram em seguida. Espero que o Governo
cumpra a que determinamos aqui pela palavra, pela nossa ordem
constitucional legal, pela nossa acão parlamentar correta. E isso que temos
que fazer.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Veja bern, Excelêncja, a
subvençao social, na verdade, é uma prática deste parlamento e, sendo uma
prática deste parlamento, quebra-la, agora, em epoca de eleiçâo, e urna faca
de dois gumes, porque, ao mesmo tempo que V. Exa. fere urn princIpio
normal do exercIcjo deste parlarnento, que deveria ser examinar cada projeto
e falar sobre ele; ter força pela argumentaçao, pela palavra, pelo "logos",
debater, ouvir, aprender, superar. NOs, as vezes, dedicamos muito tempo
nosso a essas atividades. 0 Deputado faz rnais obras que o Governo, porque
ele ama mais que o Governo e está Ia dentro, ele é local. Quero dizer a V.
Exa. que, as vezes, fica urn teatro, e you explicar por que. Porque, se
rompermos agora, neste ano... Poderlamos fazer conforme o acordo que já
foi firmado. 0 Deputado Durval Angelo chegou a me dizer que o acordo era a
seguinte: a partir do ano que vem, não haveria mais subvencoes sociais. Mas
se este ano acontecer isso, o que acontecerá? 0 Governo vai distribuir, e
comunidades padecerão. Mas a pergunta é: será que vale a pena padecer
para que possamos ter urn Poder perfeito? Mas será que esse Poder perfeito
nâo vai deixar de ser perfeito, porque muitos aqui serão rechaçados,
apelidactos como mentirosos, como homens que nâo cumprem... Mas acho
que a verdade pode prevalecer, e, de repente, eles podern tornar-se herOis
também. Quero ouvir V. Exa., porque acho que estamos estabelecendo o
debate.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leâo* - Se me permitir, Deputado Raul Lima
Neto, primeiro, em qualquer tempo que essa decisão for tomada aqui será
uma faca de dois gurnes, na IOgica de que faca de dois gumes signifique
correr riscos. Vamos correr riscos, porque esse dinheiro, todos nOs sabemos,
tern implicacôes eleitorais, e urn nümero significativo de parlarnentares
expressa-se no seu trabalho, no seu serviço, ou revela-se apenas distribuindo
dinheiro püblico. Se retirarmos esses recursos cia Assembléia Legislativa,
para muitos, ou para alguns, seguramente nao vai sobrar muita coisa para
ficar aqui mesmo. E eu estou querendo isso. Estou querendo que este
parlamento seja constituido de homens e de mulheres que pensem o Estado,
no presente e no futuro, numa dirnensâo malor do que a distribuiçao de
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migalhas, porque esses serviços, mesrno bern feitos, reproduzem urna
estrutura atrasada que deve ser superada aqui. Essa é uma questão.

E uma faca de dois gumes também no sentido de dizer: o Governo não vai
distribuir a suficiente, ou as entidades já fizeram seus pianos e não väo
receber os recursos. Olha, estamos refletindo sobre urna parte do Estado,
sobre uma pequena parte do Estado. E irnportante salientar aqui, Deputado
Raul Lima Neto, que o Conselho Estadual de Assisténcia Social tern urn piano
estadual de assistência social, urn consolidado de dernandas de projetos e
prograrnas no valor de R$60.000.000,00. Se dissermos que nossas entidades
- entre aspas as nossas entidades - vâo deixar de receber recursos, eu queria
ihe dizer que as entidades do Estado de Minas Gerais estão deixando de
receber recursos püblicos para cumprir urn papel importante de assistência
social. Seria rnuito importante e oportuno que neste momenta colocássemos
isso para o Governo do Estado de Minas Gerais. E eu tenho a plena
conviccâo de que, apesar de todos as defeitos que tern este Governo, ele
acataria uma deterrninação desta Assembléia. Os recursos pUblicos
destinados a assistência social alocados a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais deverão ser aplicados no fundo estadual e nos fundos
municipais de assistência social, para poderem ser destinados aos rnelhores
projetos e programas de assisténcia. E nOs, aqui, na Assembléia Legislativa,
passarlamos ao que e a nosso papel: analisar a aplicaçâo desses recursos,
entidade por entidade, e fazer urn paralelo entre a que a Go yerno, a
Conselho, os fundos rnunicipais de assisténcia social fariam corn os recursos,
e cornparariamos corn a prática da Assembléia Legislativa, para, no futuro, al
sim, dizermos: "NOs somos rneihores do que o Estado que está al para
distribuirrnos recursos püblicos". E, se comprovarmos isso, ao invés de
distribuirrnos 05% dos recursos do Estado para a assisténcia social, ao inyés
de termos governabilidade sabre 0,5% dos recursos do Estado, iriamos pedir
a destituiçâo do Governo do Estado de Minas Gerais, a fechamento das
secretarias e passarIarnos a assumir a gerenciamento deste Estado, a fim de
podermos oferecer urn gerenciamento rnelhor para a povo do Estado de
Minas Gerais.

Mas isso ainda nào está comprovado, isso ainda não está consolidado.
Então, a desaflo que cabe a esta Assembléia neste momenta é exigir que a
Governo do Estado de Minas Gerais aplique os recursos cia assistência social
de acordo corn a que manda a lei argãnica da assisténcia social. E nosso
papel agora, antes de tudo, e fazer corn que a Governo do Estado de Minas
Gerais coloque em prática a lei orgânica cia assisténcia social. So depois
disso poderernos fazer qualquer reflexâo diferente desta. (- Palmas.)
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Sern revisão do orador. 	
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2a Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Inscricães
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidéncia passa a 2' Parte da reunião, corn a P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicacoes da Presidência e de
Deputados e a apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscriçaes para o Grande Expediente da prOxima reuniâo.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexaçâo dos Projetos de Lei n°s 1.793/98, da Procuradoria-
Geral de Justiça, e 1.798/98, do Tribunal de Justiça, ao Projeto de Lei no
1.790/98, do Tribunal de Contas do Estado, os quais dispoem sobre revisão
dos pianos de carreira de servidores, por guardarem semelhança entre Si.

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.
- Vem a Mesa:

ACORDO DE LIDERANçAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Colégio de Lideres, reunido na forma regimental, deliberou solicitar a V.

Exa. que estabeleça as seguintes normas complementares para a trarnitaçao
dos projetos de lei a que se referem os arts. 204 a 207 do Regimento Interno:

1 - Poderão participar da discussâo e da votação do parecer, na Comissâo
de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, corn direito a voz e voto,
observada a proporcionalidade e os critérios fixados no art. 98 do Regimento
I nterno:

Pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB

Deputado 	 Cornissão que
representa

Ajalmar Silva 	 Administraçao
Püblica

José Militão 	 Assuntos
Municipais

João Leite 	 Direitos
Humanos

José Maria Barros Educaçao
TarcIsio Henriques Turismo,

lndüstria 	 e
Comércio

Carlos Pimenta Trabalho, da
Previdência e da
Acao Social

Pelo Partido da Frente Liberal - PFL
Deputado 	 Comissão que

representa
Sebastião Costa 	 Constituiçâo 	 e

Justiça
Paulo Piau 	 PolItica

Agropecuária e
Agroindustrial

Jorge Hannas 	 SaUde
Wilson Pires 	 SaUde

Pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB

Deputado 	 Comissão que
representa

Antonio Andrade 	 Administraçâo
Püblica

AntOnio Roberto 	 Meio Ambiente e
Recursos
Naturais

Arnaldo Canarinho Transporte,
Comunicacäo e
Obras PUblicas

Pelo Partido dos Trabalhadores - PT
Deputado 	 Comissão que

representa
Geraldo 	 Defesa 	 do
Nascimento 	 Consumidor
Gilmar Machado 	 Educaçâo
Maria José 	 PolItica
Haueisen 	 Agropecuária e

Agroindustrial
Pelo Partido Progressista Brasileiro -

PPB
Deputado 	 Comissão que
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representa
Antonio Genaro 	 Constituiçao 	 e

Justiça
Glycon Terra Pinto Assuntos

Municipais
Gil Pereira 	 Turismo,

IndUstria 	 e
Comércio

Pelo Partido Dernocrátjco Trabaihista
- PDT

Deputado 	 Comissão que
representa

João Batista de 	 Direitos
Oliveira 	 Humanos
Alvaro Antonio 	 Transporte,

Comunicaçao e
Obras Püblicas

Bené Guedes 	 Trabalho, 	 da
Previdência e da
Açao Social

Pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB

Deputado 	 Comissão que
representa

Ambrósjo Pinto 	 Defesa 	 do
Consumidor

Pelo Partido Social Democrático -
PSD
Deputado 	 Comissâo que

representa
Irani Barbosa 	 Meio Ambiente.

2 - Os membros relacionados no item 1 tero direito a voto, na Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária, relativamente apenas as matérias de
corn petência das corn issOes por eles representadas.

3 - Na auséncia de urn dos membros relacionados no item anterior, o Lider
de bancada ou de bloco parlamentar poderá indicar ao Presidente da
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentárja urn substituto.

4 - A Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria poderá reunir-se
corn representantes ou grupos de representantes das cornissOes, a fim de
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discutir os projetos de que trata o Acordo.

5 - 0 "quorum" para abertura dos trabaihos e para deliberaçao será o da
maioria dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

6 - A designacão do relator será feita pelo Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçarnentária, 24 horas apOs o término do prazo de
apresentação de emendas.

7 - As emendas serâo entregues na Area de Apoio as ComissOes, no prazo
regimental.

Sala das ReuniOes, dejunho de 1998."
Mauri Torres - Anderson Adauto - Dinis Pinheiro - Wilson Pires - Marco

Regis - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A PresidOncia acolhe o Acordo e determina a seu cumprimento.
Sala das ReuniOes, 17 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Designaçâo de ComissOes
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sabre a Proposta de Emenda a Constituição n° 55/98. Pelo
PSDB: efetivo - Deputado José Maria Barros; suplente - Deputado Arnaldo
Penna; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado
Wilson Pires; pelo PMDB: efetivo - Deputado AntOnio Julio; suplente -
Deputado Antonio Andrade; pelo PDT: efetivo - Deputado Ivair Nogueira;
suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar
Machado; suplente - Deputada Maria José Haueisen. Designo. A Area de
Apoio as ComissOes.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacOes

apresentadas nesta reunião pelas ComissOes de Educacão (2) - aprovação,
na 141 Reuniâo Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.713/98, do Deputado
Paulo Schettino; 1.725 e 1.730/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; e dos
Requerirnentos n°s 2.610/98, do Deputado José Henrique; 2.611 e 2.612/98,
do Deputado Ambrosia Pinto; e, na 15 1 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2.619/98, do Deputado Bené Guedes, e 2.620/98, do
Deputado Ambrosia Pinto; e de Direitos Humanos - aprovaçâo, na 161
Reuniâo Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.449/97, do Deputado Marcos
Heiênio, e 2.613/98, da Comissão (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Pericles Ferreira, em que
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solicita seja incluldo em ordern do dia o Projeto de Lei n° 1.666/98, que cria
estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria da Justiça, urna vez
que se encontra esgotado o prazo para sua apreciaçao nas comissôes a que
foi distribuldo. A Presidência defere o requerirnerito, de conformidade corn o
inciso VII do art. 232, c/co art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Pericles Ferreira, em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 1.556/97, que contém o Código Estadual de Prevençao contra
Incêndjo e Pânico de Minas Gerais, remetido ao exame da comissão seguinte
a que foi distribuldo, uma vez que se encontra esgotado o prazo para sua
apreciaçâo na Comissâo de Justiça. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

Requerimento do Deputado Pericles Ferreira, em que solicita seja o Projeto
de Lei no 1.757/98, que autoriza o Poder Executivo a alienar imOveis de
propriedade do Estado, remetido ao exame da comissão seguinte a que foi
distribuldo, uma vez que se encontra esgotado o prazo para sua apreciaçao
na Comissâo de Justiça. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regirnento
Interno.

Requerimento do Deputado Pericles Ferreira, em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 1.745/98, que autoriza o Poder Executivo a doar irnóvel a
Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Jequeri,
remetido ao exame da comissão seguinte a que foi distribuldo, uma vez que
se encontra esgotado o prazo para sua apreciaçao na Comissão de Justiça. A
Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn o inciso VII do art.
232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Wanderley Avila e outros, em que solicitam a
realização de reunião especial para homenagear a Faculdade de Filosofia e
Letras de Diamantina - FAFIDIA - por seus 30 anos de existência. A
Presidêncja defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Votaçào de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, em que

solicita seja ouvida a Comissâo de Defesa do Consumidor sobre o Projeto de
Lei Complementar n o 34/98, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
institui o Codigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. Em
votação, o requerimento.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

dirigido ofIcio ao Sr. Evaldo Cicero Guedes da Silva, Presidente da
Associação dos Servidores Civis do Brasil-ASCB -, solicitando informacöes
quanto ao nümero de associados que a entidade possui em Minas e no Brasil;
sua arrecadação; os convênios firmados, constando o nome das empresas,
finalidade e valor do repasse para cada uma delas, inclusive o firmado corn a
ERG; nomes e endereços dos Diretores, corn as respectivas fontes de renda;
balanco e atividades da ASCB e o nümero de familias beneficiadas. Em
votacão, a requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Ajalrnar Silva, em que solicita seja atribuldo
regime de urgéncia a tramitação do Projeto de Lei n° 1.698/98, do Deputado
Ermano Batista, que dispöe sobre a aplicaçâo do art. 6 0 da Lei n° 11.815, de
24/1/95. Em votacâo, o requerimento.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ternos que avaliar, nesse projeto polémico, uma série de
consideracOes e análises que foram apresentadas, inclusive, pelos nobres
Deputados em reuniöes anteriores. Votar, nessa altura dos acontecimentos,
regime de urgéncia para esse projeto nos parece uma medida descabida;
mais do que isso, disposiçâo dos parlamentares ern nâo fazer a discussão
corn a profundidade que exige e que os próprios parlamentares propuseram
quando se manifestaram. Não posso imaginar que, neste mornento, venha a
Assembléia Legislativa urn requerimento para precipitar a discussão e a
votaçao do projeto, sem que a discussão possa se fazer de maneira mais
aprofundada. Considerando a possibilidade de que o regime de urgência
possa ser algo concreto, embora indevido, quero aproveitar para mostrar
algumas das razôes que nos impedem de permitir ou de votar favoravelmente
ao projeto, no momento em que a discussâo merece uma análise mais
aprofundada. Em reunioes anteriores, tive a oportunidade de iniciar uma
reflexâo sobre a fala do nobre Deputado Miguel Martini. As reflexães foram
feitas por ele e pelos Deputados Ermano Batista, Arnaldo Penna, Wilson
Pires, e todas merecem uma análise mais detalhada, depois nós vamos votar.
O Deputado Miguel Martini disse que queria ouvir a populacâo. Vamos votar
depois que a populaçâo de Minas Gerais ouvir o que temos a dizer para que
ela julgue, no futuro, se a atitude que vamos tomar é coerente corn as
interesses do Estado e da sociedade, ou se a decisâo que varnos tomar está
voltada para a manutencao de interesses individuals acima do interesse
coletivo, contrariando este, inclusive, e ferindo a Constituiçâo e as leis. E
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preciso que essa discussão seja feita exaustivamente. Quero aproveitar
esses minutos restantes Para continuar minha reflexão sobre o que disse o
Deputado Miguel Martini, Para que a populacão de Minas, os nobres
Deputados e Deputadas possarn tomar uma decisão de acordo corn seus
interesses ou sua consciência. Na realidade, ha muito tempo, discutindo
sobre o estado de consciência, tive a oportunidade de ouvir de urn colega que
quaisquer que sejam as decisôes tomadas pelas pessoas, normalmente, elas
tern a consciência tranquila. Tenho a certeza de que não se trata de uma
questao de tomar decisão e ficar ou não corn a consciência tranqüila. Não se
trata, apenas, de uma questão de consciência, mas de comprornisso corn a
sociedade de Minas Gerais.

Como rneu tempo e pouco, voltarei ao assunto mais tarde, e agora gostaria
de responder ao nobre Deputado Miguel Martini. Quero reproduzir urn dado
colocado. Quando falou sobre subvençao social, o Deputado disse que ela
tern sido sinônimo de desvio de recursos; tern sido sinônimo de, como disse o
grande poeta Lula, "maracutala". Essa foi a fala do Deputado; posteriormente,
ele poderá discutir se está fora ou não do contexto. Estou citando sua fala,
quando se refere ao Lula como urn grande poeta, apenas Para deixar,
tambérn, as reflexöes de urn grande, valoroso poeta, construtor do nosso
idioma, Fernando Pessoa. E preciso deixar versos de Fernando Pessoa
registrados em contraposiçao ao poeta Lula. Lerei urn trecho de urn poema
intitulado "Poerna em Linha Reta". A primeira estrofe diz: "Nunca conheci
quern tivesse levado porrada./ Todos os meus conhecidos tern sido
carnpeöes em tudo". Em outro trecho, afirma: "Toda a gente que eu conheço
e que fala comigo/Nunca teve urn ato ridIculo, nunca sofreu enxovalho,/Nunca
foi senão Principe - todos eles prIncipes - na vida ... /Quem me dera ouvir de
alguern a voz hurnana/Que confessasse nao urn pecado, mas uma
infâmia;/Que contasse não uma violência, mas urna cobardia!/Não, são todos
a Ideal, se os oiço e me falarn./Quem ha neste largo rnundo que me confesse
que uma vez foi vil?! O principes, rneus irmãos..." Estou colocando este
poema como urn ponto de reflexão, porque o nobre Deputado Miguel Martini
vem, na sua fala, dizer que aqui as verdades estão rnal colocadas, e ele
coloca, por sua vez, a sua verdade, as suas reflexöes, em função das
verdades mal colocadas. Continuarei, nesse tempo que me resta, refletindo
sobre a fala do nobre Deputado Miguel Martini. Num dos trechos de seu
discurso, ele diz: "Estou comunicando, Sr. Presidente, desta tribuna a esta
Casa, que, neste ano, neste momento, estou abrindo mao das minhas verbas
de subvenção social. Não indicarei, de hoje em diante, nenhurna entidade
Para receber verba de subvençao social da Assembléia Legislativa. Na
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verdade, é a (mica verba de subvencão social que existe". Na verdade do
Deputado Miguel Martini. Continua ele: "Gostaria de ser seguido por aqueles
que tern vindo aqui falar, rnas não tern aberto mao delas, Para que haja
coerência. Por que estou fazendo isso hoje? Porque, a partir de estudos,
descobri que ha urn equlvoco na interpretacão da lei" - que ele não apresenta.
"Esse equivoco é quase imperceptIvel, mas é real. 0 legislador estadual, ao
tentar ajustar a legislação federal a estadual, fez confusão entre
universalidade e universalização de direito, achando que são a mesma coisa.
E não são. Em razão dessa dUvida e por estar convencido desse equIvoco,
estou abrindo mao das verbas de subvencão deste ano". De algo quase
imperceptIvel na lei, desaflo o Deputado Miguel Martini e todos os demais
Deputados desta Casa a mostrar no que esse eventual equlvoco impede a
distribuicão dos recursos. Não é por al. 0 que impede a distribuicão dos
recursos por esta Assembléia, e o Deputado não disse, são as Constituiçoes
Estadual e Federal, e a lei orgânica, é o nosso compromisso corn a Estado, é
a responsabilidade de legislarmos, estabelecendo critérios, como fizernos na
construcão da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse equivoco não é
colocado Para suspender os recursos de subvencão social. E apenas urn
pequeno equlvoco, que agora tenta ser modificado em uma lei, que não muda
nada. Na realidade, não seguirei o Deputado Miguel Martini definitivamente,
porque o que ele propôe e uma suspensão. Tenho düvida de que esse
dinheiro, do qual ele disse que não ira lançar mao agora, não será utilizado
por outros parlamentares, ou por esta Casa, Para o rnesrno firn, que
condenamos. Farel diferente. Cumprirei - e é o que deveria tambérn fazer a
nobre Deputado Miguel Martini e os outros companheiros - aquilo que 0 POVO

do Estado de Minas Gerais quer e o que determina a lei proposta por iniciativa
Popular, que a Assembléia Legislativa não pode ser casa de assistência e os
Deputados não devern distribuir os recursos póblicos.

Concluirei, Sr. Presidente, no rnomento do encaminharnento da votação do
projeto de lei do Deputado Ermano Batista.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Gilrnar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa; encarninho
contrariamente ao requerimento apresentado pelo Deputado Ajalmar Silva,
que propôe regime de urgência Para a tramitação do Projeto de Lei n°
1.698/98, do Deputado Ermano Batista.

Jâ tivemos a votação desse projeto no 10 turno, ele já passou pelas
ComissOes, iremos agora fazer a debate no 2 0 turno; não consigo
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compreender essa pressa. Por que querem regime de urgência? E a prirneira
vez que vejo isso na Casa. Nunca tivemos projetos que já estivessern em
fase de discussão, em 20 turno, e fosse proposto regime de urgéncia, porque
este sO ocorre quando se está no 1 1 turno, para ser dada agilidade maior.
Mas esse projeto ja está em fase de votaçao, no 2 0 turno, e, depois, vai para
a redação final. E acabou. Não ha motivo para fugir do debate. Por que fugir
do debate agora, se ja o fizemos no 1 0 turno e na comissão? Por que não
faze-lo agora? Estamos propondo, ja que fomos derrotados, pela rnanhã, na
questão do rito especial, que tivéssemos, como disse o Deputado Dilzon
Melo, na defesa e é o responsável pela Mesa, pelo rito especial, e tenho
certeza de que o Deputado Adelmo Carneiro Leão também aceitaria, vamos
fazer uma divisâo, três defesas de urn [ado e trés do outro, para que o povo
de Minas possa ouvir as argurnentaçôes de quem está contra o projeto de
iniciativa popular. Que sejarn duas, então: duas defesas de cada [ado. Vamos
fazer este debate. Você acha, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que eles
aceitariarn fazer esse debate entre dois Deputados que defendem o projeto e
dois que são contra ele? Varnos fazer esse debate abertamente, para que o
conjunto do Estado, que agora nos ouve por melo da TV a cabo, possa saber
a posição clara de todos nos, corn a defesa, objetiva e clara, dos dois lados.

Então, faço o apelo, em primeiro lugar, para rejeitarmos esse projeto. Se
querem uma limitaçao, para que não fiquernos todos fazendo intervençoes,
vamos fazer o debate, corn dois de cada lado, corn urna hora para cada lado.
Dois a favor, dois contra, corn falas alternadas. Vamos fazer urn debate
franco, aberto. Al, não poderão dizer que estamos travando nern obstruindo
nada. NOs, do PT, que podemos fazer todos os encaminhamentos, iriamos
nos limitar a dois, e o Governo indicaria dois, para fazermos esse debate.
Acho que isso e muito meihor, muito mais democrático e muito mais salutar
para o conjunto da população. Pessoalmente, prefiro perder - se tiver que
perder - ouvindo as argumentaçoes, em vez de, apenas, vir falar e, depois,
simplesrnente, as pessoas votarem contra, mas sem que ninguém saiba por
qué. Isso mascara as posiçOes, e isso, sim, é que é muito ruim, é o que,
realmente, nos desgasta. Tenho certeza de que é também o que querem as
entidades: que as pessoas falem a razão de serem contra. Por que as
entidades não teriarn esse direito? Esse é urn projeto de iniciativa popular,
está previsto na Constituiçao. E urn direito constitucional apresentar projetos.
E, também, e constitucional que, uma vez apresentado o projeto, as pessoas
digam por que são contra ou a favor dele. Elas tern o direito de saber isso.
Depois que cada urn argurnentar, elas vão entender. As pessoas das
entidades que apresentaram esse projeto são inteligentes. 0 que elas querern
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é ouvir o debate, inclusive o contraditório, para, a partir dal, estabelecer seu
posicionamento. Fazendo isso, teremos tranquilidade.

Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo que you votar contra esse
requerimento que solicita regime de urgéncia e pedindo aos Lideres
contrários ao projeto de iniciativa popular que façamos esse entendimento,
esse acordo: duas defesas para cada lado, e ninguérn rnais encaminha.
Depois disso, vamos votar. Al, veremos, então, se aqul ha ou não ha
interesse em resolver o problema, em enfrentar a discussão. Esta é a
proposta e o desaflo que lançarnos para a conjunto dos Deputados, para que
não digam, depois, que estamos obstruindo indefinidarnente. Se não
aceitarem a acordo, evidentemente não nos resta alternativa senão a de fazer
esses encaminharnentos. Esta e proposta que fazemos. Obrigado, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raub Lima Neto* - Encaminhando daqul debaixo mesmo, eu

gostaria de pedir a atencão do meu companheiro, Deputado Gilmar Machado.
Acreditamos que este parlamento deve ser a expressão clarissima da
transparência, porque as palavras so tern poder quando são transparentes.

Se o PT está realmente em urn processo de obstrução desse projeto, ou se
ele apenas faz o seu papel, a ele ensinado pela Repüblica brasileira e por
tantos parlamentos existerites em nosso Pals, realmente o nosso
companheiro Deputado Gilmar Machado é contrário, pebo fato de que a
discurso do Deputado Adelmo Leão chegou a me convencer. Tanto chegou a
me convencer que quero, neste momenta, fazer uma proposta. Porque, se a
PT tomou a deliberação de obstruir, mesmo, eles vão se inscrever, assim
como nós nos inscreveremos, em cada requerimento, em cada projeto, ate
esvaziar todos os recursos que temos. E poderemos vencer o Regirnento
Interno.

E acreditamos que a palavra so tera poder se for precedida por obras. Certa
feita, a Verdade Eterna disse, e disse o 'logos" eterno que o pregador so dará
fruto se a sua semente, se as obras da sua mao testemunharem a sua
pregacão. Se, na verdade, a subvenção social não é, coma meu cornpanheiro
Deputado Adelmo Carneiro Leão disse; Se, na verdade, a subvenção social
não deve ser distribu Ida nem este ano, e, se houve acordo, sO a partir do ano
que vem, mas ja disseram que não houve, entendeu que houve, mas nós não
terernos credibilidade se nao formos verossimeis. Se andarmos na luz, e
andar na Iuz e estar em comunhão corn os outros, e essa comunhão nos
aperfeicoa, essa comunhão aperfeiçoa este Poder, essa comunhão val nos
lapidar, porque somos pedras importantes de Deus, para abençoar a nosso
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Estado, o nosso Pals. Se todos prorneteram as verbas, se entidades e
Prefeituras ja assumiram compromissos, se Deputados vâo ser
desacreditados mas se o PT crê que vale a sacrifIcio, porque a credibilidade
oriunda do sacrificjo e muito maior, fazemos o acordo. Eu me alio ao PT,
estou convencido, Srs. Deputados. Antes quero dizer que não sou urn
Deputado reeleito. Tive 11.873 votos de pessoas que votaram comigo. Creio
que estou nas mãos de Deus, mas nao julgo nenhum dos companheiros,
porque acredito que existam companheros de caráter, honestos e que já
repassaram as verbas ou ja indicaram entidades serilssimas. Para que nosso
discurso de que nao vale a pena, para que nosso discurso de que não
compensa a desgaste para este Poder seja realmente acreditado, vamos dar
o primeiro exemplo. 0 PT, e este Deputado aceita também. Vou ter de sofrer,
porque, certamente, são inümeras as associacoes, as entidades sérias. Vou
ter de sofrer muito. Mas, al, a nosso discurso será realmente verossimil.
Ninguem val falar nada, porque, se falarmos, a nossa obra será contar a
nossa palavra. Mas se voce quer obras favoráveis as palavras, comece, e
farei coro. E tenho coma testemunho a palavra, renunciando a subvenção
deste ano para cada membro do PT. Al, sim, faco coro. E al, sim, tenho
conviccão de que cada palavra pronunciada no processo de obstrução desta
tribuna vai ser como uma bomba, porque a palavra está impregnada do Oleo
da renüncja, pela justiça, pela Casa, que achamos que é justa, porque
estamos julgando este Poder ao dizer que não e funçâo dele distribuir. Mas,
se nao ha emenda nesse sentido, e se somos contrários, sejamos reais, não
sejamos hipócritas.

Sejamos ao menos alguem que corn a nossa consciência diga: eu falo no
que creio. Embora fale muito, peco a Deus para não desperdiçar as minhas
palavras.

Eis al minhas palavras, corn meus amigos do PT, e essa ação se dá pelo
costume adquirido no decorrer do parlamento dessa RepUblica brasileira que
tern que mudar. Muito obrigado.

Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados,

é questão básica para o fortalecimento de uma democracia que o Poder
Legislativo cumpra a seu papel constitucional, que é o de legislar, fiscalizar e,
em determinados casos, julgar a Poder Executivo.

E fundamental também que essas funcaes garantam, antes de tudo, a
autononija do Poder, garantam que este Poder tenha autoridade. 0 que
estamos vendo em Minas Gerais e que as verbas de subvençoes cortam
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esses dois principios básicos. Primeiro, o Poder que se desvia de sua funcão,
segundo, a perda da independência e da autonomia. Em funcão disso, o
Poder age de forma subserviente aos ditames do Executivo e acaba levando
ao que assistimos em Minas Gerais - a enfraquecimento de urn Poder. E
podemos dizer que jã afirmamos isso outras vezes: que as partidos existem,
quando existem, precariamente e so nos trés meses que antecedern as
eleicöes. Depois de passadas as eleiçöes, seja quem for a ocupante do
Palácio da Liberdade, acaba existindo a maioria esmagadora, que faz parte
do PPL, partido do Palácio da Liberdade, e uma minoria, que acaba aqul
exercendo a papel de Oposição.

E a aglutinacão desse grande bloco de sustentação do Governo, que nem
sempre e no sentido de construcâo das melhores propostas para a povo,
acaba tendo aqui dentro a poiltica do "sim, senhor", onde as projetos são
aprovados de forma apressada, de forma acritica. 0 que estamos vendo
aqui? Que essa discussão, que precisa ser feita de forma aprofundada, corre
o risco de ser precipitada corn esse pedido de urgência.

Esse pedido de urgência praticamente inviabilizará qualquer nIvel de
discussão, será uma antecipação de quando aqui tivermos aprovado o outro
projeta de resolucão da Mesa, que é ø projeto "cala a boca", que vai encurtar
e fazer cessarem todas as discussöes, e al vamos ver que além de
sacrificarmos a função deste Poder, além de sacrfficarmos sua independéncia
e sua autonamia, estaremos sacrificando a democracia interna.

Então nãa podemos concordar corn a aprovacão desse requerimento,
parque o sacrifIcia da democracia interna é a abdicação total junta corn as
duas questOes anteriores do exercicio deste Poder.

A nossa posicão é contrária a esse requerimenta, e entendo que, se temas
urna emenda de iniciativa popular, que num tempo recorde, de menos de 15
dias, conseguiu 30 mil assinaturas, quando nãa tivernos ate hoje nenhuma
emenda de iniciativa popular corn essa expressão de rnanifestaçâo dos
cidadãos e das cidadãs deste Estado, e necessário que esta discussão não
seja apressada.

Sabemos que, regimental mente, a emenda continuará tramitando, mas será
praticamente inôcua, porque esta Assembléia ja terá decidido preliminarmente
sabre a discussão. E a debate trazido pela emenda quer garantir que este
Pader não deixe de cumprir sua funçao nem de exercer sua autonomia.

Disse ontem e digo novamente: a projeto de resoluçâo do Deputado
Ermano Batista - sabemos que ele encabeçou, mas a projeto é do Bloco do
Governo desta Casa - piora muito a prápria situacão atual de distribuição de
verba de subvenção. E digo par qué: mantérn a mesmo vIcia, que é a
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indicaçao do Deputado, mas, ao mesmo tempo, coloca a intermediaçao do
Conseiho Municipal de Assistência Social, que, corno estabelece a lei, tern
50% dos seus membros indicados pelo Prefeito.

Sabemos que, em muitos lugares, a discussão nao está sendo democrática,
Srs. Deputados, porque o próprio Prefeito influencia os membros do
Conseiho. E esse Prefeito, na maioria das vezes, é vinculado a urn Deputado
rnajoritário da cidade. Então quem vai distribuir verba de subvenção na cidade
é o Deputado majoritário. E, assim, esse Conselho vai acabar protelando ou
dificultando a documentaçao para outras entidades que nao são da relacao
do Deputado majoritário da região. Entâo estaremos tornando absolutos e
solidificanclo os currais eleitorais do interior.

E não pensem que nao, porque isso val se voltar corno prejuIzo para muitos
Deputados, que sabem muito bern que, na lôgica do Governo que
representam, atender, nas cidades majoritárias, como Deputados minoritários,
mesmo corn votaçôes expressivas, acaba sendo dificultado. Então ao votar
esse projeto, da forma como está, estamos piorando ate a própria
sistemática, e corn urn discurso, corn urna cara, corn urna aparência de que é
mais dernocrátjco, que atende a questão legal, constitucional, mas não
atende. Acho que é uma piada do ponto de vista da dernocracia. E a
reafirrnaçao da rnanutençao desses currais eleitorais.

Por isso, aliando-me aos companheiros do PT, sou contra o requerirnento
de pedido de urgência e sou contra o projeto. E, Deputado Raul Lima Neto,
dentro do que poderlarnos chamar de born-senso, de sensibilidade e daquilo
que o Regimento permite, vamos, sirn, obstruir a trarnitaçao desse projeto.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que
aprovam perrnaneçam corno se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado.

o Deputado Durval Angelo - Pero verificaçao de votação, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem

lugares.
- Procede-se a verfficação de votação por meio do painel etetrônico.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votararn "não" 6

Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 44 votos. Está ratificada a
aprovaçao do requerirnento. Cumpra-se.

Declaraçao de Voto
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero declarar

que votei contrariamente e que também votarei contrariamente ao projeto do
Deputado Ermano Batista. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, a toda a hora,
charna a atençâo para o que eu falei, e isso está gerando confusâo. Se ele
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está defendendo que a verba de subvenção não deve ser indicada pelos
Deputados, e estou de acordo corn isso, inclusive fiz mais, abri mao de minha
verba de subvenção, não sei por que está contrário a rnirn. Na verdade, ele
ainda não abriu mao dessa verba, assirn corno os parlamentares da
Oposição, mas eu abri. Então, não estou entendendo a situacão. Está
havendo incompreensão da situacâo. Não estou entendendo se ele está me
convencendo a ficar a favor da indicação pelos Deputados, ou se ele está
querendo, realmente, que eu fique contra. Mas, urna vez que ja declarei, e fui
o primeiro a declarar, que não indicaria este ano, ate que a sociedade
discutisse meihor, não entendo por que ele sempre coloca corno se eu
estivesse a favor. E preciso que isso fique muito claro.

Ate mesmo o Deputado Gilrnar Machado subiu a tribuna, dizendo que faria
a indicação se eta fosse feita para o Conselho Estadual de Ação Social.
Disse-Ihe que, neste rnornento, não ha rnecanisrnos para efetivar isso, e ele
disse que haveria urna alternativa. Se ha essa alternativa, estou abrindo mao
para indicar para o Fundo Estadual de Acão Social e convidando o PT a fazer
o mesmo. Entretanto, cada vez que eles sobern para fazer urn discurso,
parece que eu, que abri mao, enquanto eles não abriram, sou contrário a
indicação. Vou repetir: neste ano, considerando-se prirneirarnente que não ha
rnecanisrnos agora, se criarmos esse mecanisrno, a verba não ira para o
Fundo Estadual de Acão Social. Para o ano que vem, ainda que se coloque
no orçarnento, não será executado, e as entidades perderão o benefIcio que
estão tendo, porque nosso orçamento não é obrigatório, é autorizativo. Essa é
a observaçao que faco. Acredito que, em curto prazo, será urn prejuizo para
as entidades, mas, em rnédio e longo prazo, sernpre me coloquei favorável a
essa situacão. Gostaria que o Deputado Adelrno Carneiro Leão deixasse
Clara essa questão para nao parecer o contrário.

Abri mao de indicar verba de subvenção social este ano ate que o problerna
seja discutido corn a sociedade. Isso deve ficar rnuito claro. E digo mais: se
encontrar urn mecanismo para, neste ano, transferir para o Fundo, aceito e
convido Os Deputados do PT a fazer o rnesrno. Está registrado e coloco muito
claramente, para que não haja rnais dUvidas.

Questoes de Ordern
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero levantar a seguinte questão de

ordern: Os recursos hoje alocados na Assembléla Legislativa podern ser
transferidos imediatamente para o Fundo Estadual de Acâo Social? Existern
mecanismos para isso? E posslvel? Podernos fazer isso de irnediato?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Adeirno Carneiro
Leão que, tao logo seja aprovado o projeto de lei em pauta, a Assernbléia

1.
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Legislativa passará a ter condiçôes de iniciar as transferências quando
indicadas, e cada Deputado poderá indicar a sua instituição para receber as
verbas de subvenção, desde que ela preencha os requisitos previstos em lei.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, a questão de ordem
que estou levantando e independente desse projeto. Nós podemos ate
analisar o projeto que está em pauta; na minha avaliaçao, ele nâo traz
nenhuma novidade no aspecto da destinação dos recursos, na origem da
destinaçao dos recursos por parte dos parlamentares. A questão que levanto,
objetivamente, independentemente da votação desse projeto, da aprovação
ou nao dele, e que, se a Assembléla Legislativa, que tern o poder de manter e
de distribuir, destinar Os recursos para as Prefeituras, também pode faze.-lo
para o Estado, através do Fundo Estadual de Assistência Social. E a questâo
que bevanto neste momento, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - A Presidência, mais uma vez, informa ao ilustre
Deputado que, quando do inIcio da tramitação desse projeto de lei, foram
suspensas todas as transferèncias de verbas de subvenção social para
entidades. Essa decisão já foi tomada; portanto, no momento, nao ha
possibilidade de transferência, mas de devoluçâo dos recursos para o
Tesouro do Estado.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - A resposta do Presidente ainda não
me satisfaz, conside,-ando que a resposta inicial se referia a possibilidade de
se transferir para o Fundo corn aprovação do projeto. Hoje, a Assembléja
Legislativa transfere para as Prefeituras, no meu entendimento, e eu gostaria
de buscar esse consenso da Assembléia Legislativa. Eu acho que podemos
construi-lo, o que seria independente de qualquer lei vigente: que Os recursos
da Assembléia Legislativa...

o Sr. Presidente - Parece que o Deputado Adelmo Carneiro Leão não quer
entender bern a resposta dada pela Presidéncia, mas o que, na realidade, foi
constatado é uma irregularidade ou incorreçâo na lei anterior, e, sem essa
correção, a Assembléia nao vai transferir a nenhuma entidade nenhum
recurso de subvenção social.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero agradecer e aproveitar a
oportunidade, Sr. Presidente, para dizer que o discurso do Deputado Miguel
Martini ainda não foi respondido na totalidade, mas ele vai ter oportunidade,
logo em seguida, de saber qual e a minha resposta e a minha conduta em
relaçâo as verbas de subvençao social e qual é a interpretaçao que quero
apresentar a Mesa em relaçao a estrutura legal vigente no Estado, bern como
a interpretaçao sobre a suspensão dos recursos de subvengao social para as
entidades.
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2a Fase

o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidéncia
passa 6 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacâo da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reuniâo os

Projetos de Lei n°s 1.649/98, 1.350/97, 1.613, 1.651 e 1.741/98, em virtude de
sua apreciaçao na reunião extraordinária reabizada hoje, pela rnanhâ, os
Projetos de Lei n°s 1.733198 e 1.385/97, que, por não terem recebido
emendas em Plenário na referida reunião, serão devolvidos as comissôes; e
os Projetos de Lei n°s 1.026/96, 1.546/97 e 1.609/98, por não estarem
preenchidos os pressupostos regimentals para a sua apreciacão.

Discussão e Votagâo de Proposiçöes
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que inexiste "quorum"

qualfficado para a votacâo das propostas de emenda a Constituicão, mas que
O ha para a apreciacâo das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a Constituicâo n° 51/98, do
Deputado Ermano Batista, que altera o art. 45 da Constituiçäo do Estado. A
Comissão Especial perdeu prazo para ernitir parecer. Fol designado relator
em Plenário o Deputado Carlos Pimenta. Corn a palavra, o Deputado Carlos
Pirnenta, para emitir o seu parecer.

o Deputado Carlos Pimenta - (- Lê:)
"PARECER PARA 0 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIcAO NO 51/98
RelatOrio

De autoria de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como primeiro
signatário o Deputado Ermano Batista, a proposta de emenda em análise
altera o art. 45 da Constituição do Estado.

Publicada no "Diârio do Legislativo" de 21/3/98, a proposicão, cumpridas as
forrnalidades regimentals, foi encaminhada a Comissão Especial para receber
parecer.

Esgotado o prazo regimental da Comissão, volta a proposta a Plenário para
discussâo e votagâo, em virtude de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
aprovado em 6/6/98.

Agora, nos termos do art. 145, § 2 0, do Regimento Interno, cabe-nos emitir
parecer sobre a matéria.

Fundamentaçâo
Como ensina Raul Machado Horta em sua obra "Estudos de Direito

Constitucional", as regiôes metropobitanas constituem instrumento de
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468administraçao supramunicipal e de cooperação intergovernarnental para o
aicance do desenvolvirnento econômico e da justiça social para as
popuiaçoes da mesma comunidade socioeconôrnica

Justiça feita a irnportância de seu papel, nâo se deve, entretanto, consider
as regiôes metropolitanas entidades poilticas e Politico-adrnjnjstratjvas
dotadas de poderes contrapostos aos do Estado ou dos municipios Multo ao
contrário, sua atuaçao deve-se dar corn inteiro respeito da autonomia e das
competéncias estaduais e municipais estabelecidas na Carta da RepUblica,
as quals, alias, são irrenunciáveis e indelegaveis. Conforme ressalta o
mencjonado constitucionajista mineiro, as regiôes metropolitanas nao são
entes de governo, nao são pessoas juridicas de direito pUblico interno.
Caracterizamse, isto sim, como experléncia relativamente nova direcioriacja a
racionalizacao de esforços nurn contexto de federalismo cooperativo.

A proposta de emenda sob anáiise versa exclusjvarnente sobre a Regiâo
Metropoiitar,a de Belo Horizonte. Tern o mérito de aproxirnar o texto da Carta
mineira do correto entendimento doutrinárjo que expusemos. E o faz
principalmente porque cuida de urn pressuposto bésico do born
funcionamento das regiôes metropolitanas: o equilibrio na representaçao do
Estado e dos municipios em seu órgão de atuaçao, que, no caso de Belo
Horizonte, é a Assembiéia Metropolitana

Entretanto, parece-nos que a matéria pode ser tratada corn maior rigor
técnico e de forma rnais minudencjada Assim, corn o intuito de aprimorar 0
texto original da proposta, mas sem alterá-la em sua essência, formulamos ao
final o Substjtutjvo no 1.

Conclusão
Pelo exposto, rnanifestarno-nos pela aprovacao, no 10 turno, da Proposta deEmenda a Constituicao n o 51/98 na forma do Substitutivo no 1, apresentado aseguir.

SUBSTITUTIVO N O 1
Altera os arts. 43 e 45 da Constituicao do Estado.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 parágrafo Unico do art. 43 da Constituicao do Estado passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 43 - 	 ...............

Parágrafo ünico - As diretrizes do pianejamento integrado do
desenvolvirnento econômico e social, inciuldas as das funçoes püblicas de
interesse comum, serão objeto de piano diretor rnetropoljtano elaborado, nos
termos de lei complementar, pela Assembléja Metropoljtana.".

Art. 2° - 0 art. 45 da Constituicao do Estado passa a vigorar corn a seguinte
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redacao:
"Art. 45 - A Assembléla Metropolitana, árgão deilberativo e norrnativo da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, tern por finaiidade promover a
cooperacâO entre o Estado e MunicipioS corn vistas a integração do
planejamento e da execucâo das funçOes de interesse cornurn.
§ 1 0 - Cada rnunicIpio da regiäo metropolitana será representado na

Assembléia Metropolitana:
I - pelo Prefeito;
II - por.Vereadores da Câmara Municipal, por eta indicados, em nUmero e

proporcionaildade fixados em lei compiementar.
§ 2° - Integrarão ainda a Assernbléia Metropolitana:
I - 5 (cinco) representantes da Assembiéia Legisiativa, por eta indicados;
II - 5 (cinco) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador

do Estado.
§ 311 - A Assernbléia Metropolitana serà cornposta de urn ôrgão deliberatiVo

e urn órgão consultivo.
§ 41 - 0 Orgão de deliberacãO a que se refere o parágrafo anterior sera

composto:
I - pelos representantes da Assembléia Legisiativa e do Poder Executivo a

que se referem os incisos I e II do § 20;
II - por 10 (dez) representantes dos municIpios, dos quais 5 (cinco) serão

eleitos entre os Prefeitos e 5 (cinco) entre os Vereadores indicados na forma
do inciso II do § 10.

§ 50 - Compete ao órgão deliberativo da Assembléia Metropolitana, ouvido o
órgão consultivo:

I - exercer o poder normativo regulamentar de integracão do planejamento,
da organização e da execucão das funçães püblicas de interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, rnediante mecanismos especIficos
de fiscalização e controle dos órgãos e entidades metropolitanaS

III - aprovar o piano diretor metropolitano e suas modificacöes e fiscalizar e
controlar sua irnplantacão;

IV - aprovar os pianos piurianuaiS de investimento e as diretrizes
orçamentárias da região metropoIitana;

V - aprovar seu proprio orçamento anual;
VI - estabelecer as diretrizes da politica tarifária dos servicos pübticos

metropoiltanos;
Vii - exercer outras atribuicöeS previstas em lei complementar."."
0 Sr. Presidente - Em discussão, a proposta. Corn a palavra, para discuti-

Ia, o Deputado Gilmar Machado.
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o Deputado Giimar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estaremos aqui nos
posicionando contrariamente a essa emenda. Vamos fazer a justificativa,
coiocar Os motivos que nos ievam a esta posicão neste momento.
Compreendemos que as emendas a Consttuiçao apresentadas tern sido
encaminhadas, tern sido discutidas, mas entendemos que é necessário
primeiro ouvir, e e por isso que aiguns de nossos membros assinaram a
tramitaçao dessa emenda. Neste momento estaremos fazendo a defesa
contrária, porque tivemos a oportunidade de estabelecer vários debates e
participar de uma série de reuniôes, nas quais estiveram presentes diversos
Prefeitos RMBH. Eies chamaram nossa atençao para alguns aspectos desse
projeto, dessa modificaçao da emenda a Constituiçao. E exatamente sobre
isso que estaremos nos posicionando. 0 Deputado Carlos Pimenta fez aqui,
agora, aigumas alteraçOes, como relator, na emenda. Eu soiicitaria a
assessoria que nos fornecesse o reiatOrio, porque estaremos discutindo e
votando esse reiatório apresentado pelo Deputado Carlos Pimenta e não
apenas o projeto original, para que tenhamos condiçoes de nos posicionar, de
fato, de acordo corn aquilo que estabelece nosso Regimento Interno.
Gostamos sempre de cumprir o Regimento Interno, para que depois
tenhamos condiçaes de exigir o seu cumprimento.

Em primeiro lugar: o que pretende inicialmente o Deputado Ermano Batista?
o art. 45 da Constituiçao do Estado diz.: "Incumbe a Assembiéia
Metropolitana, dentre outras atribuiçOes: I - exercer o poder normativo
regulamentar de integraçao do planejarnento, da organizaçâo e da execução
das funçöes pübiicas de interesse comum; ii - zelar pela observância das
normas, mediante mecanismos especIficos de fiscaiizaçào e controle dos
Orgãos e entidades metropoiitanas; Ill - elaborar e aprovar o piano diretor
metropolitano e suas modificaçaes, e fiscalizar e controlar sua irnplantaçâo; IV
- aprovar os pianos piurianuais de investirnento e as diretrizes orçamentárias
da região metropoiitana; V - aprovar seu próprio orçamento anual; VI -
estabeiecer as diretrizes da poiltica tarifária dos serviços pübiicos
metropolitanos; VII - administrar o Fundo de Desenvoivimento Metropolitano.
§ 10 - Cada MunicIpio da região metropolitana será representado na
Assembléia Metropoiitana: I - por seu Prefeito; e Ii - por Vereadores da
Cãmara Municipal, por eia indicados, em nCimero e proporcionalidade fixados
em lei compiementar. § 2 1 - lntegrarão ainda a Assembléla Metropoiitana: I -
urn representante da Assernbiéia Legislativa, por eia indicado; e II - urn
representante do Poder Executivo, indicado pelo Governador do Estado".

E o que pretende o Deputado Ermano Batista ao apresentar essa
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modificacão ao art. 45 da Constituição? Pretende alterar o § 2 1, que trata da
integracâo, da participação maior de representantes da Assembiéia
Legisiativa e do Poder Executivo. 0 que propöe o Deputado Errnano Batista?
Propôe que seja acrescida a Regiäo Metropolitana de dez representantes.
Propöe que as decisôes da Assernbléia Metropolitana sejam tomadas por
ôrgãos deiiberativos, especiairnente constituldos para esse firn. E e al que
vem a grande modificaçäo, porque antes todos os Prefeitos da RMBH
definiam, participavarn. Mas o que ele propãe é que seja montado urn
conseiho deiiberativo especifico, composto de dez representantes dos
•municIpiós, sendo cinco indicados pelos Prefeitos e cinco peios Vereadores,
na forma do § 1 1 , e, ao mesmo tempo, acrescenta rnais cinco representantes.
Assim, a Assembiéia Legisiativa, ao invés de ter urn representante, passará a
ter cirico, e o Poder Executivo, que também tern urn representante, passará a
ter cinco. Portanto, terernos 20 pessoas. Corn isso, estarernos esvaziando a
participacâo e o poder da Assernbléia Metropolitana. Os Prefeitos terão a
mesrna representacão e os representantes do Executivo e os Deputados.
Consequenternente, terernos urna mudanca brusca na Assernbiéia
Metropoiitana. Aiém disso, percebernos que a Regiâo Metropoiitana foi
constitulda para ser urn forum de discussâo para os Prefeitos e Vereadores,
relativamente aos projetos de seu interesse, e näo para outro firn. Já temos,
na Assernbiéia Legisiativa, o espaco para discussão de assuntos de interesse
de Minas Gerais e não sO da RMBH. Ao mesrno tempo, terernos o Poder
Executivo, corn sua instância ja definida, em iguaidade corn os representantes
das Assernbiéias Metropolitanas, que foram constituldas num deterrninado
momento para cumprir urna função. NOs estarernos, aqui, invertendo essa
funcão, e isso e urn absurdo, urn equivoco, e ainda estarnos diminuindo a
representaçao dos Prefeitos da Regiao Metropolitana. Mas, Sr. Presidente,
esse assunto é bastante sério e tern grande repercussâo na RMBH. Quero
fazer o debate e you faze-b, mas, como respeito o Regimento Interno, quero
faz6-lo corn o "quorum" previsto.

Obrigado, Sr. Presidente. Deputados e Deputadas, vamos continuar
argumentando sobre as razOes que nos levarn a nos posicionar
contrariamente a essa proposta de ernenda a Constituição, já corn 0 "quorum"
restabebecido.

Estávarnos falando sobre a modificaçâo básica. Para facilitar, you faiar
flOvamente. Em prirneiro bugar, a Assembiéia Metropolitana foi criada e
Constituida peba Constituiçâo, corn o objetivo e o caráter de ser urn espaço de
debate, urn forum em que os Prefeitos e Os Vereadores pudessem
estabebecer as poilticas gerais para sua regiâo, quando ha urna aiteracão.I
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Irnaginemos que seja preciso urn sistema de transporte vinculado, articulado,
entre Belo Horizonte, Contagern, Betim, Ibirité e outras cidades. Nesse caso,
será necessário que haja urn espaço para que Os Prefeitos possam discutir epropor compensacaes, pelas quais urn oferece uma parte e o outro, outra, em
urn sistema de cooperaçao. Esse é o objetivo inicial pelo qual isso fol
constitujdo. E esta Casa votou a Constituicao do Estado, estabelecendo isto:
que a Assembléia Metropolitana seria urn fOrum, urn espaço privilegiado no
qua[ Os Prefeitos e Os Vereadores pudessem discutir e encontrar soluçôes
para seus problemas.

Agora, se fizermos essa alteraçao, se votarmos essa lei, da forma como ela
está colocada e proposta, estaremos quebrando exatamente isso; estaremos
dizendo para Os Prefeitos que não ha mais sentido em eles tentarem
participar desse espaço, porque ele será ocupado, agora, prioritariamente,
pelos representantes do Poder Legislativo Estadual e do Poder Executivo
Estadual. Ora, nos, Deputados Estaduais, ja temos nosso espaço de debate,
nosso fOrurn de debate. Nossa presença na Assembléja Metropolitana é
apenas para acompanhamento Imaginernos, agora, se a Assernbléia
Legisiativa começa a fazer emendas a Constituiçao, propondo, por exemplo,
que o Conselho de Saüde seja constituido por cinco representantes da
Assemblela, cinco representantes de Prefeitos e cinco representantes da
sociedade civil, para discutirem e definirem as coisas. Não ha sentido. Não ha
como explicar isso, porque, assirn, estaremos fazendo uma interferéncia
brutal na forma de funcionamento dos conselhos; estarernos interferindo em
areas essenciajs, das quais já participarnos quando là colocamos urn
representante. Não podemos fazer isso corn a Assembléia Metropolitana; não
podernos retirar o forum, o espaço privilegiado para os Prefeitos
estabejecerem esse debate.

Posso ate entender que, ao fazer essa proposta, o Deputado Ermano
Batista imaginava que era preciso aperfeiçoar; que era preciso que a
Assernbléia Metropolitana tivesse urn processo de definiçao mais amplo, que
houvesse necessidade de maior agilidade, que houvesse necessidade de que
o Poder Executivo Estaduaf também se cornprometesse mais corn as
deliberaçoes da Assernbléia Metropolitana, que a Assembléia Legislativa
tivesse uma participaçâo e urna definiçao cada vez rnaiores no que diz
respeito a Assembléja Metropolitar,a. Sei que a Assembléia Legislativa está
preocupada e realmente quer se inserir cada vez mais nesse projeto, mas,
em meu entendirnento, não pode ser dessa forma. Da maneira colocada, isso
não resolve. Na verdade, assim varnos é diminuir a presença. 0 que
adiantaria? Teremos mais Deputados là, o que é Otirno. So que vamos ter
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menos Prefeitos. Os Prefeitos vâo se cornprometer cada vez menos, väo
discutir cada vez rnenos seus problemas internos, do dia-a-dia. Numa região
metropolitana como a de Belo Horizonte, os probiemas são grandes, e ha a
necessidade de urn diálogo cada vez major entre Os Prefeitos. Ao aprovar a
emenda como está, vamos estar dirninuindo as presencas dos
representantes, dos Prefeitos. Consequentemerite, os problemas dos vários
municipios não serão colocados corn a mesma intensidade, não terão o
mesmo espirito de parceria existente entre os representantes.

Estarnos tentando sensibilizar os Deputados, principaimente os da RMBH,
que podem interferir, que tern conhecirnento maior dos probiemas e das
demandas da região, para que eles nos ajudem, interferindo nessa questão,
não perrnitindo a aprovacão da emenda da forma como está proposta. E que
possamos, de fato e objetivamente, rejeitar essas emendas e chamar os
Prefeitos. A maioria dos Prefeitos estiveram aqui, no debate e na comissão, e
se posicionaram contra esse projeto, concluIrarn que não era viável, que não
era possivel que eles continuassem participando de urn fOrum em que não
vão ter peso, ern que não vão ter condição de opinar, em que não vão
conseguir se pronunciar. Exatamente por isso apelamos para 0 born-senso de
todos, para discutirmos e interferirmos mais.

A emenda não se limita apenas a alterar a composicão. A emenda tern dois
objetivos básicos. 0 primeiro deles e alterar a composicão. Expliquel aqui por
que sou contra a mudança de composicâo apresentada pelo Deputado
Ermano Batista, da qual eu, particularmente, discordo. Ela também vern fazer
urna a!teraçao na cornpetência. Qual é a alteração significativa proposta aqui
para a Região Metropolitana? Vamos observar que o art. 45 da Constituição
do Estado e composto de dois parágrafos. 0 que se pretende e acrescentar
rnais três paragrafos. 0 primeiro refere-se a constituicâo de urn novo
conseiho; o quarto define o nümero, e o quinto vem definir corno vai ser a
competência desse novo órgão. Em primeiro lugar, ele vem dizer que esse
novo Orgão deliberativo da Assembléla Metropolitana será consultivo, o que
significa que sO será ouvido e não vai deliberar. Para que Os Prefeitos vão
participar de urn Orgão em que eles são praticamente rninoritàrios? Para que
eles vão ficar all para serem ouvidos se nao terão condiçaes de se posicionar
e deliberar? Eles vão gastar seu tempo duas vezes: primeiro, para ir a uma
reunião em que são minoritários; segundo, vao falar, mas não decidern. Vai
ficar para uma outra instância, majoritariamente representada pef a
Assembléia Legislativa e pelo Poder Executivo, definir as regras e a que diz
respeito a integração de planejamento, a execucâo de obras püblicas e a
aprovação do Piano Diretor Metropolitano.
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474Por que Os Prefeitos da Regiao Metropolitana vâo se envolver corn isso? 0
que eles vâo ganhar corn isso? Não terão objetivos nessa participação. Entâo
nos vamos estar aqui esvaziando urn Orgâo que hoje, mal ou bern, vem
funcionando.

E é exatamente por isso que queremos aqui deixar registrado o nosso voto
contrário a esse projeto. Vou concluir a minha intervençao, porque o rneu
objetivo aqui é aprofundar e discutir os vários projetos. Então gostaria de
colocar que o meu voto, quando da votação, será contrário e gostaria que os
Deputados pudessem estar discutindo, aprofundando e tomando cuidado no
encaminhamento desse processo de votaçào.

Antes de encerrar, gostaria de justificar a minha ausência na reunião de
hoje a noite, porque tenho urn compromisso, urn debate na cidade de Pitangui
e não terei condiçOes de participar do processo de votação, mas amanha
estarei presente nas sessôes da manhã e da tarde.

Assim, coloco a minha justificativa de ausência desta noite, agradeço a
atenção de todos e peco ao Sr. Presidente que encerre a sessão, porque, de
Plano, pode-se verificar que não ha "quorum" Para continuação dos trabalhos.
Muito obrigado.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito o encerramento da

reunião, por falta de nUmero regimental.
o Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - Tendo ern vista a importãncia da

matéria constante na pauta, solicito ao Sr. Secretãrio que proceda a chamada
dos Deputados Para a recomposiçao de "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 41 Deputados. Portanto, ha

"quorum" Para a continuaçao dos trabaihos. Continua corn a palavra o
Deputado Gilmar Machado.

o Deputado Gilrnar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa; encaminho
contrariamente ao requerimento apresentado pelo Deputado Ajalmar Silva,
que propOe regime de urgéncia Para a tramitaçao do Projeto de Lei no
1.698/98, do Deputado Errnano Batista.

Já tivemos a votação desse projeto no 10 turno, ele ja passou pelas
comissães, iremos agora fazer o debate no 2 0 turno; não consigo
cornpreender essa pressa. Por que querem regime de urgéncia? E a primeira
vez que vejo isso na Casa. Nunca tivemos projetos que ja estivessem em
fase de discussão, em 2 1 turno, e fosse proposto regime de urgência, porque
este so ocorre quando se está no 10 turno, Para ser dada agilidade maior.
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Mas esse projeto já está em fase de votação, no 2 0 turno, e, depois, vai Para
a redacãO final. E acabou. Näo ha motivo Para fugir do debate. Por que fugir
do debate agora, se ja o fizernos no 10 turno e na comissäo? Por que não
faze-b agora? Estamos propondo, ja que fomos derrotados, pela manhã, na
questão do rito especial, que tivéssemos, como disse o Deputado Dilzon
Melo, na defesa, e é o responsável pela Mesa, pelo rito especial, e tenho
certeza de que o Deputado Adelmo Carneiro Leâo também aceitaria, vamos
fazer uma divisão, três defesas de urn lado e três do outro, Para que o povo
de Minas possa ouvir as argumentacôes de quem está contra o projeto de
iniciativa popular. Que sejam duas, então: duas defesas de cada lado. Vamos
fazer este debate. Você acha, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que eles
aceitariam fazer esse debate entre dois Deputados que defendem o projeto e
dois que são contra ele? Vamos fazer esse debate abertamente, Para que 0

conjunto do Estado, que agora nos ouve por meio da TV a cabo, possa saber
a posicão clara de todos nos, corn a defesa, objetiva e clara, dos dois lados.

Então, faco o apelo, em primeiro lugar, Para rejeitarmos esse projeto. Se
querem uma limitação, Para que não fiquemos todos fazendo intervencôeS,
varnos fazer o debate, com dois de cada lado, corn urns hora Para cada lado.
Dois a favor, dois contra, corn falas alternadas. Vamos fazer urn debate
franco, aberto. Al, nao poderão dizer que estamos travando nern obstruindo
nada. Nôs, do PT, que podemos fazer todos os encaminhamentos, irlamos
nos lirnitar a dois, e o Governo indicaria dois, Para fazermos esse debate.
Acho que isso é muito meihor, muito mais democrático e muito mais salutar
Para o conjunto da populacão. Pessoalmente, prefiro perder - se tiver que
perder - ouvindo as argumentacöes, em vez de, apenas, vir falar e, depois,
simplesmente, as pessoas votarem contra, mas sem que ninguém saiba por
qu& bsso mascara as posicães, e isso, sim, é que é muito ruim, é 0 que,
realmente, nos desgasta. Tenho certeza de que e também o que querem as
entidades: que as pessoas falem a razão de serem contra. Por que as
entidades não teriam esse direito? Esse e urn projeto de iniciativa popular,
esta previsto na Constituiçâo. E urn direito constitucional apresentar projetos.
E, também, é constitucional que, uma vez apresentado o projeto, as pessoas
digam por que são contra ou a favor dele. Elas tOm o direito de saber isso.
Depois que cada urn argumentar, elas vao entender. As pessoas das
entidades que apresentaram esse projeto são inteligentes. 0 que elas querem
L& ouvir o debate, inclusive o contraditório, Para, a partir dal, estabelecer seu
posicionarnento. Fazendo isso, teremos tranquilidade.

Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo que you votar contra esse
requerimento que solicita regime de urgência e pedindo sos LIdere

Pu



LJ

476
contrários ao projeto de iniciativa popular que facamos esse entendimento,
esse acordo: duas defesas para cada lado, e ninguem mais encaminha.
Depois disso, vamos votar. Al, veremos, então, se aqui ha ou não ha
interesse em resolver o problema, em enfrentar a discussâo. Esta e a
proposta e o desaflo que lançamos para o conjunto dos Deputados, para que
nao digam, depois, que estamos obstruindo indefinidamente. Se nâo
aceitarem 0 acordo, evidentemente não nos resta aiternativa senão a de fazer
esses encamnharnentos. Esta é proposta que fazemos. Obrigado, Sr.
Presidente.

Questôes de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito 'que se encerre a

sessâo, porque, de piano, pode-se verificar que não ha "quorum" para a
continuaçao dos trabalhos. Muito obrigado.

o Deputado Wanderiey Avila - Soiicito seja feita a chamada para
recomposiçâo de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidêncja solicita ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos Deputados para a recornposicao de "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Wanderley Avila) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presiclente - Responderam a chamada 30 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a continuação dos trabaihos. Corn a paiavra, para discutir a
proposta, o Deputado Adeimo Carneiro Leão.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
proposta de emenda a Constituiçao do Deputado Ermano Batista estabelece,
de maneira bastante clara e objetiva, que os incisos I e ii do § 2° do art. 45 da
Constituiçao do Estado passam a vigorar corn a seguinte redaçao:

...................................
I- 5 (cinco) representantes da Assembiéia Legislativa, por ela indicados;
Ii- 5 (cinco) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador

do Estado".
Fica acrescido o seguinte § 30 ao art. 45 da Constituiçao do Estado:
"Art. 45- ..................
§ 30 - As decisaes da Assembléja Metropolitana serão tornadas por órgao

deliberativo constituldo para esse fim, integrado pelos representantes
indicados na forma dos incisos I e II do § 2 0 deste artigo e por dez
representantes dos municIpios, sendo cinco escoihidos pelos Prefeitos e
cinco pelos Vereadores indicados na forma do § 1°. Essa emenda a
Constituiçao entra em vigor na data da sua promulgaçao".

A proposta de substitutivo aqui apresentada estabeiece a seguinte
alteração: o parágrafo ünico do art. 43 da Constituiçao do Estado passa a
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vigorar corn a seguinte redaçâo:

"Art. 43- ..................................
Parágrafo Unico - As diretrizes do planejamento integrado do

desenvoivimento econOmico e social, incluidas as das funçöes pübiicas de
interesse comum, serão objeto de piano diretor metropolitano elaborado, nos
termos de lei complementar, pela Assembiéia Metropolitana".

No art. 21, o art. 45 da Constituicão do Estado passa a vigorar corn a
seguinte redacão:

"Art. 45 - A Assembléia, Metropolitana, órgão deliberativo e normativo da
Regiâo Metropoiitana de Belo Horizonte, tern por finalidade promover a
cooperacâo entre o Estado e municipios corn vistas a integracão do
pianejarnento e da execuçâo das funçães de interesse comum.

§ 1° - Cada municIpio da região metropoiitana será representado na
Assembléta Metropoiitana:

I - pelo Prefeito;
II - por Vereadores da Câmara Municipal, por eia indicados, em nümero e

proporcionaiidade fixados em lei compiementar.
§ 20 - lntegrarão ainda a Assembiéia Metropolitana:

- 5 (cinco) representantes da Assembiéia Legisiativa, por ela indicados;
II - 5 (cinco) representantes do Poder Executivo, indicados peio Governador

do Estado.
§ 3° - A Assembléia Metropolitana será cornposta de urn órgão deliberativo

e de urn órgão consultivo.
§ 40 - 0 órgão de deliberacâo a que se refere o parágrafo anterior sera

composto:
- peios representantes da Assembiéia Legislativa e do Poder Executivo a

que se referem os incisos I e Ii do § 20;
II - por 10 (dez) representantes dos municIpios, dos quais 5 (cinco) seräo

eieitos entre os Prefeitos e 5 (cinco) entre os Vereadores indicados na forma
do inciso ii do § 1°;

§ 51 - Compete ao ôrgão deliberativo da Assembiéia Metropoiitana, ouvido o
órgão consuitivo:

I- exercer o poder normativo regulamentar de integracão do pianejamento,
da organizagâo e da execução das funcôes püblicas de interesse cornurn;

II-zelar pela observância das normas, mediante mecanismos especlficos
de fiscalizacâo e controle dos ôrgãos e entidades metropolitanaS;

Ill- aprovar o piano diretor metropoiitano e suas rnodificacôes e fiscalizar e
controlar sua irnplantacâo;

IV- aprovar os pianos plurianuais de investimento e as diretrizes
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orcamentárias da região metropolitana;
V- aprovar seu prOprio orçamento anual;
VI- estabelecer as diretrizes da politica tarifária dos serviços püblicos

metropolitanos;
VII-exercer outras atribuiçoes previstas em lei complementar".
Sr. Presidente, o que nos parece, embora haja urn esforço, uma tentativa de

aumentar o grau de participação dos diferentes niveis de governo para
consolidar o processo de discussão, elaboraçao e planejamento da região
metropolitana, é que esse projeto, na realidade, estabelece muito mais
interferêricja do poder do Estado de Minas Gerais, do Governo do Estado,
sobre a autonomia dos municipios. Entendo que é fundamental e importante
que haja a parceria, o debate, a discussão e o planejamento cornum nos
diferentes municipios constituintes da região metropolitana. Esse e fator de
grande importância em todos os setores, principalmente no caso do
transporte, das acôes de saUde e dos processos educacionais, de urn modo
geral. Mas colocar urn órgão que está distanciado das acaes metropolitanas
acaba sendo interferência indevida, urna reduçao da autonornia do poder dos
rnunicIpios. Inclusive, a poder de tributaçao estaria sob a responsabilidade
desse órgâo, ou dessa Assembléja Metropolitana. No nosso entendimento,
nesse caso, seria muito rnais importante manter a Constituiçao na forma
como se encontra, não permitindo que a representaçao do Estado, embora
irnportante, pudesse ter peso significativo como o que está sendo proposto
nesse projeto de lei. Sabernos que, por falta de planejamento adequado, em
que haja a participaçâo de todos os municipios constituintes de uma região
metropoUtana, as açOes podem resultar em prejuIzo, do ponto de vista do
interesse püblico. Não tenho düvidas de que a construção de equipamentos
püblicos, se tomarrnos o caso da saüde, em determinado municIpio, para
poder atender a população local daquele rnunicipio, sern levar em
consideraçao as outras partes constituintes da região metropolitana, pode
causar desperdicio e prejuizo em urn momento em que testemunhamos
grande escassez dos recursos pUblicos. 0 planejamento é absolutamente
necessário. Construir equiparnentos püblicos de maneira planejada e
racionalizada, de maneira a servir a conjunto dos rnuniclpios, é fator da maior
importânc,a. Porém, essa forma parece-nos que mais vai comprometer a
estrutura metropolitana do que resolver as problemas. Voltamos a defender
que a região metropolitana possa resolver seus problemas por meio do
planejamento estrategico, corn a participaçao de todas as forças constituintes
dos dlferentes municipios. Al, poderlarnos incluir a sociedade civil organizada.
Podemos, também, levar em consideração a participaçao da Assembléla
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Legislativa, não ha düvida, corno coiaboradora, corno parceira no processo de
elaboracão dos projetos e programas de desenvolvimerito, mas nunca como
entidade corn poder de decisão para definir corno fazer e para estabelecer a
estrutura do planejamento. A estrutura de representacão proposta pela
emenda a Constituição do Deputado Ermano Batista fortalece, de maneira
exagerada, a representação parlamentar e a representagão do Executivo
estadual e acaba enfraquecendo, logicamente, ja que essa é uma relação de
forças, a verdadeira estrutura metropolitana. E importante a participagão,
nesse caso, dos Vereadores e dos Prefeitos constituintes da região
metropolitana, mas, definitivamente, não podemos entender como esse
processo, acrescido da forma proposta, contribuiria, de maneira significativa e
importante, corn os processos decisórios das acoes de planejamento das
açOes metropolitanas. Do rnesrno modo que nos referirnos a estrutura de
saüde, considerada do panto de vista de estruturas püblicas - hospitais,
postos de saUde -, em outras setores, se nao houver urn planejamento
adequado, não terernos urna solucãa. E nOs ternos, no Brasil, urn sinai de
enorme desperdicia, e não é a caso so das regiôes metropolitanas, rnas do
Estado de urn modo geral, onde equipamentos altamente sofisticados, corn
grande capacidade de produçâa, são adquiridos e quase nunca funcionam
corn sua capacidade maxima, para que se otirnize a relacao custo/beneficio.
Então, entendemos também que, nesse caso, esse planejamento se torna
muito importante, reievante para a construcão da estrutura de urna região
metropolitana, onde as recursos püblicos possam ser utilizados da meihor
maneira possivel.

Se analisarmos a setor de educação, a raciocinio tern tambérn a mesma
logica. Não seria necessario que a estrutura dos rnunicipios constituintes da
região pudesse ser organizada de tal forma a multiplicar equiparnentos
pUblicos, que poderiam resolver as prablernas de planejarnento, de atencão a
educação em todos as niveis, considerando a conjunto desses rnuniclpios.
Coloque-se a caso, par exemplo, das universidades e, logicamente, não seria
necessário que as escolas de nivel superior fossem incorporadas a cada
municlpio, ou duplicadas nos municipios se, dentro da lOgica do
desenvolvirnento e da atençâo a educaçao superior, elas pudessem ser
constituldas de maneira a cumprir melhor a ideal de distribuicão geagráfica
nos dfterentes municipios.

Tarnbérn em relacao a questão educacional, aqui se está colocando a
fortalecirnento da intervençãa do Estado em relaçâa a organizagão e ao
planejamento da região metropolitana. E importante salientarmos que seria
fundamental, neste primeira momenta, considerarmas a construção de uma
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estrutura, onde pudéssemos pensar também o planejamento politico e
filosOfico da estrutura educacional. E acho que, nesse caso, a intervençao, a
participação do Governo do Estado e da Assembléia Legislativa não deveria
ocorrer senão no sentido da contribuiçao, da consulta, da orientaço, da
oferta do conhecimento gerado em nIvel de Estado e da Assernbléia
Legislativa. E aqui poderIamos também incluir o setor judiciário como
colaborador importante, urn parceiro importante nesse aspecto. E muito
importante, hoje, imaginarmos urn modelo de educaçao. Temos de levar em
alta consideraçao a região metropolitana, onde o processo e a estrutura
educacionais tivessem o mInirno de harmonia, de tal forma que as crianças e
os estudantes que frequentassem as escolas de urn determinado rnunicIpio
pudessem, ao serem transferidos para escolas de outros municipios, receber
atencão de acordo corn a mesrna lOgica estrutural e filosOfica de educacao. E
neste caso seria muito importante analisar, hoje, a estrutura educacional do
Estado, os diferentes projetos educacionais, fundamentados na Lei de
Diretrizes e Bases da Educaçao, para que o aproveitamento educacional
também possa ser feito da meihor maneira possIvel. E, nesse caso, em
relaçao ao processo da educaçao, quero destacar aqui a concepçao de que
hoje precisamos, não so levando em consideração as regiOes metropolitanas,
mas o Estado de urn modo geral, pois temos de pensar no processo universal
da educaçâo e no processo universal da educação universal oU
universalizada. Estou verificando grande dificuldade na discussâo, e mesmo
nas açaes do Estado, sobre o processo educacional, onde a educação
fundamental é acolhida de maneira bastante consistente e abrangente pelo
Estado e e tida corno de sua responsabilidade. A educaçao de 2 0 grau já não
avanca dentro dessa lógica da responsabilidade estatal.

Estamos vendo a intervenção forte do poder privado no processo
educacional, no momento em que grande quantidade de farnilias, apesar de
manterem os seus filhos em escolas particulares, estão sendo brutalmente
penalizadas em razâo da reduçao gradativa dos recursos püblicos disponIveiS
e da elevaçao dos custos da educaçao particular. Seria importante que, numa
discussão sobre o processo educacional, e a partir da região metropolitana,
pudéssemos pensar também na educaçao de 2° grau e na educação técnica
como urn processo de investimento do Estado. E, nesse aspecto, é preciso
maior responsabilidade do Estado para poder abranger a totalidade dos
estudantes de 2° grau, seja na educação formal, seja em relaçao a educacâO
técnica. Seria muito interessante que a região metropolitana pudesse ter uma
estrutura adequada de recursos humanos compartilhada corn todos OS

municIpios, para que essa questão fosse colocada em pauta e fosse discutida
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de maneira abrangente e profunda.

Urna outra questão em relacão ao processo educacional que quero
levantar, neste momento, e que tern sido relegada a segundo piano, é que
muitas das nossas crianças que estão recebendo a educação infantil, na
realidade, estão enquadradas muito mais dentro da estrutura de assistência
social do que do processo educacional. Vamos ter que avançar na concepção
da Lei de Diretrizes e Bases, que é urn desaflo para a região metropolitana,
no sentido de acolher o conjunto das nossas crianças nas instituiçães
pübiicas, na lOgica do processo, não da atenção fundamental da assistência,
mas, principalmente, da educação. Temos que incluir, dentro desse raciocInio
da universalidade da educação, a concepção de educação para o pleno
desenvolvimento do ser humano. E preciso pensar a educacão desde a
gestaçao. Mas, a partir do momento em que a criança vem ao mundo, ela
pode ser colocada nas creches, de acordo corn a lOgica do processo
educacional. E preciso entender as nossas creches como urn processo
educacional e não mais como casas de assistência, de acolhimento, de
proteção, sornente de amparo as crianças. As nossas creches devem ser,
fundarnentalmente, casas de educação, casas de formaçâo, casas de
promoção da vida humana para cada uma das crianças que são ali acolhidas.

Outro setor dessa questão que, infelizmente, está mal discutido e que tern
resultado grande polémica no Estado é a educacâo superior, que é tida,
muitas vezes, como uma questão de mérito das pessoas que atingem a
universidade, principalmente as universidades püblicas. A nossa concepcão é
que também as regiães metropolitanas poderiarn começar a discutir a
universalização do ensino superior de acordo corn a logica do direito de se
educar, de se formar, e do dever do Estado. E, nesse aspecto, quero levantar
urn problerna que considero relevante e que estarnos vendo no Estado de
Minas Gerais, principalmente nas escolas püblicas.

A Universidade Federal do Estado de Minas Gerais tern urn prograrna muito
interessante, mas não é universalizado ern relação as universidades püblicas.
Mesmo nas universidades pUblicas, muitos estudantes que conseguem
Vencer a barreira do vestibular, quando entrarn na universidade, acabam não
tendo condiçOes de concluir o curso, a sua forrnação superior, por absoluta
iimitacao financeira. No nosso entendirnento, qualquer jovem que entra nurna
Universidade, além de auferir benefIcio pessoal de desenvolvirnento
Individual, contribui tarnbém como fator de desenvolvimento do nosso Pals,
Como nUcleo de desenvolvirnento do nosso Pals.

Estou colocando essa discussão em pauta. Tenho aqul a grata satisfacão
de ter presente nesta Assernbléia valorosos parlamentares ligados a area da
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educação, da ciência e da tecnologia. Então, quero aproveitar a oportunidacje
para, no momento em que estamos pensando a organzaçâo e o
desenvolvimento metropolitano, pensarmos também o problema do
investimento no jovem universitário. Em qualquer urn deles. PoderIamos partir
desse principlo corn uma grande contribuiçao da própria Assembléia
Legislativa, no sentido de garantir, através de legislaçâo especIfica, que todos
os jovens que ingressem nas universidades tenham o direito da continuaçâo
da educaçao, independentemente de limitaçöes financeiras, ou seja, que a
limitaçao financeira não seja urn obstáculo, urn impedirnento para que , os
nossos jovens possam concluira sua formação nãs nossas uniVersidades.

Aqui ha grande polêmica em relaçào a uma instituicâo do Norte de Minas,
que recebeu recursos para bolsas de estudo. Na realidade, a distorçao que
existe é que esses recursos estão direcionados para uma ünica area, urn
ünico local. Temos que pensar que esses recursos de assisténcia aos
educandos e aos universitárjos precisam ser universalizados em nosso
Estado e garantidos aqui na nossa região metropolitana, já que é a area
geografica que tern a melhor estrutura educacional do Pals.

Recentemente, tivemos acesso a inforrnaçoes que diziarn que, mesmo nas
universidades pUblicas, a evasão estudantil é rnuito grande. Possivelmente,
isso ocorre näo apenas devido as condiçães financeiras. A existéncia de
poilticas de Estado e metropolitana, voltadas para a educaçao, para que se
assegure a esses jovens a continuação de seus estudos, será fator de grande
relevância para a construção de urn Estado dernocrático e de urna região
rnetropolitana mais desenvolvida e mais justa.

Outro setor interessante para debaterrnos corn relação as regiOes
rnetropolitanas e o transporte, que tern levantado uma das maiores
polêmicas. E necessário, concordo e defendo que haja urna polltica
universalizada, global, de transporte, definida de maneira coletiva, corn
parceria de todos os municIpios envolvidos, fundarnentalmente corn a
parceria dos municIpios mais que a intervençao do Estado e da Assernbléia
Legislativa. Por isso rnesmo, o nosso entendimento é que esse projeto nãO
deve prosperar, porque ele fortalece e impãe urna representaçâo distorcida
ao promover representaçao maior da Assembléia Legislativa e do Governo do
Estado. 0 nosso entendirnento é que, para garantir urn projeto estrategico de
transporte...

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Nobre Deputado, V. Exa. expôe
pausadamente, corn clareza, a discussão a Proposta de Emenda a
Constituiçao n o 51/98, do Deputado Errnano Batista, que dispoe sobre 0
Conselho Metropolitano.

483
Ele propôe no projeto que haja cinco membros do Legislativo, cinco

membros do municlpio, da Uniâo. Sabernos que a multidão de conselheiros
termina em sábias decisães. Quern dera, Exceiência, que esse Conselho
Municipal e os conselhos municipais que existern se assentassern para
aconseihar uns aos outros, depois de pesquisa, do sofrimento de participar
evidenternente da vida do cidadão metropolitano, de corno achar as meihores
solucöes para a nossa cidade, para a região metropolitana.

Belo Horizonte, terceira Capital do Pals, a Capital do Estado da
Inconfidência. Belo Horizonte, uma das cidades que tern realmente urn dos
mais belos horizontes do mundo tern tambérn o pior trânsito do rnundo. Belo
Horizonte tern tambérn urna série de doencas conseqüentes do rnau uso do
lixo, dos esgotos a céu aberto, dos esgotos jogados no lixo. Belo Horizonte
tern urna saüde doente. V. Exa. concorda corn isso. 0 Hospital Odilon
Bherens, que procura atender as necessidades da populacão, não consegue
atender nern mesmo a dos funcionários pUblicos da Prefeitura. Belo
Horizonte, que tern também uma educaçao precária. Belo Horizonte, que tern
urn sistema de transporte coletivo, embora sendo a terceira Capital do Brash,
dos mais atrasados, se comparado corn o de Curitiba, por exemplo. V. Exa.
deve ter passado por Curitiba e visto que ha uma diferenca rnuito grande,
parece-me que urna diferenca de Primeiro para Terceiro Mundo. Belo
Horizonte realmente precisa de conselheiros que assurnam a identidade de
que foram all colocados por Deus para aconseihar a fim de que Belo
Horizonte seja uma cidade habitável e mais feliz. Podemos ver esses
Conselhos que funcionarn aqui, AMBEL, METROBEL. Esperavamos alguma
coisa, mas isso redundou em caos, ate mesmo para quern chega de fora.
Belo Horizonte é a Capital mais mal sinalizada do Brasil. Minha Belo
Horizonte. Acho que nâo deve haver urn belo-horizontino sequer que nâo
tenha, em certas oportunidades, vivido urn estado de nervosismo, de tensâo,
de 'stress", porque se perdeu na cidade. As vezes, querernos retornar a
esquerda e ternos que ir a casa do chapéu. Houve urna epoca em que a
METROBEL era totalrnente controlada por alguns xiitas comunistas que
achavarn que quern tiriha carro era urn opressor neste Pals. 0 trânsito
Continua da rnesrna forma. Eu estava vindo da Pedro II e, de repente, queria
Pegar a Carlos Luz. Ha uma placazinha em urna daquelas transversais em
que está escrito "Pampuiha". Terei que entrar a direita, a esquerda e, a três
quarteiroes, a esquerda de novo, saindo no sinai da antiga Catalão. Mas eles
COlocam Pampuiha so para cá. A pessoa entra e se perde. Quantos já me
falaram que se perdem nesta cidade. Afinal de contas, o que 0 projeto
dlspãe? Ou seja, a emenda a Constituiçâo? Que haja urn conselho. V. Exa.
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demora e vai demorar, vai gastar o tempo inteiro, teremos tempo e daremos
aparte. Mas, veja bern, será que na mesma proporção, cinco do Estado, cnco
do municipio, cinco da União? Evidentemerite, esses cinco do municIpio
devem ser pessoas de Belo Horizonte, Deputados votados em Belo
Horizonte, que moram aqui, que estâo acostumados corn o cotidiano daqui.
Mas isso nâo tolheria urn pouco também a liberdade do municipio? Talvez
nâo, porque Belo Horizonte é a Capital do Estado, não é so do municIpio, mas
é do Estado, e o Estado é também da Capital. Estarnos intrinsecamente
ligados. Sei que V. Exa. terá tempo e eu gostaria de ouvi-lo, mas que não
fossem desperdicadas suas palavras, ainda mais que são importantes.
Vamos aproveitar esse projeto aqui para discutir sobre Belo Horizonte, para
repensar nossa cidade. Podemos fazer muita coisa. Seria born ate que Os
Prefeitos e os Vereadores corneçassem a ouvir os debates que haverá aqui
corn relação a cidade. Se a discussão vai acontecer em torno de urna
proposta de emenda constitucional que dispôe sobre urn conseiho
metropolitano, nada mais apropriado e dentro da ordern do que Belo
Horizonte. Como temos urn nUmero muito pequeno, eu perguntaria a V. Exa.
se não ficaria chateado se eu pedisse ao Presidente que encerrasse de piano
a reunião. Se V. Exa. não quiser, eu ficarei sentado, ouvindo o que V. Exa. vai
falar.

o Deputado Adeirno Carneiro Leão* - Sua intervençao, brilhante como
sempre, leva-nos a refletir sobre esse tema e, fundamental mente, sobre a
nossa Capital. Todos nos precisamos oferecer o meihor de nOs para que esta
Capital fique cada vez meihor. Apesar dos probiemas que tern, Belo Horizonte
é urna cidade boa para se viver, urna das meihores. Ainda falaremos sobre o
trânsito, o sanearnento, que são problernas a serem resolvidos. Mas o que
acho fundamental nesse processo, mais do que ter rnais representantes da
Assembléia, do Governo, e o fato de criarmos mecanismos para terrnos urna
maior participaçao popular. Estou pienarnente de acordo corn V. Exa.,
considerando a reievância do terna. Gostaria de solicitar a Presidéncia que,
devido a inexistência de "quorum", encerre, de piano, esta reunião.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Neste momento, estou ouvindo
atentamente o nosso companheiro, Deputado Adelrno Carneiro Lea-o, que
falou sobre a cidade, sobre o conselho metropolitano, assunto que considero
de extrema relevância. Também, a ernenda do Deputado Errnano Batista
dispoe sobre a distribuiçao de subvençao, mas fiscalizada por urn conseiho
rnunicioal. Tive a oportunidade de estar em Trés Marias e dizer aos
funcionários: 'Juntern as professoras, alunos, grupo de pais de alunos, os
colégios, as igrejas, as cornunidades, vejam as prioridades, julguern e
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fiscalizem.
- Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
0 Deputado Raul Lima Neto - Gostaria de solicitar a Presidência que,

devido a inexistência de "quorum", encerre, de piano, esta reunião.
Encerramento

A Sra. Presidente(Deputada Maria Olivia) - A Presidência verifica, de piano,
a inexistência de nürnero regimental para a continuação dos trabaihos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
mais, as 20 horas, e de arnanhã, dia 18, as 9 horas; para a especial de
amanhã, as 20 horas, nos terrnos dos editais de convocação, bern como para
a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAcAO DE pRoposlcOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LE! N o 1.702/98

Corn issão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado AntOnio Roberto, o Projeto de Lei n° 1.702/98 visa a
declarar de utilidade pUblica o Movimento das Donas de Casa e
Consurnidores de João Monlevade, corn sede no Municipio de João
Monievade.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/co art. 102, Iii, "a", do Regirnento Interno.

Fundarnentacão
A rnatéria e regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabeiece os

requisitos indispensáveis a declaração de utilidade pUblica, os quais foram
plenarnente atendidos, conforme atesta a docurnentacão juntada ao
processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade em tela tern personalidade juridica,
funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria e composta por pessoas
idôneas e que não recebem rernuneração pelo exercicio dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos peia juridicidade, pela coristitucionalidade

e pela iegalidade do Projeto de Lei n° 1.702/98 na forma proposta.
Sala das CornissOes, 13 de maio de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antonio Julio -

Marcos Helênio.
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PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.640/98
Comissão de Transporte, Comunicaçâo e Obras PUblicas

RelatOrio
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto em exame dispOe sobre

procedimentos preventivos relativos a obras-de-arte na construçao civil e dá
outras providências.

Encaminhada a Comissão de Constituiçao e Justica, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposiçâo,
apresentando as Emendas n os 1 a 3. Vern, agora, o projeto a esta Cornissâo
Para receber parecer, em obediência aos termos regimentals.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em pauta dispöe sobre a realizaçao de procedimentos

preventivos em pontes, viadutos, tUneis, passagens inferiores, pontilhôes e
passarelas.

Dispôe, ainda, que o poder pOblico estadual manterá relação atualizada das
citadas obras e que estas serão objeto de vistorias técnicas, corn
periodicidade pré-estabelecida em cada caso, sendo rotineira ou especial,
corn a finalidade preclpua de se avaliarem as condicoes fisicas, o estado de
conservaçâo e a segurança das obras em questao.

As obras-de-arte acima citadas sao, por conceituaçâo, obras
complementares a construçao de rodovias, pelas quais trafega, diariamente,
urn nUmero enorme de usuários, especialmente quando se considera a rede
rodoviárja do Estado, corn seus mais de 272.000 km, que representam 14%
do total nacional. Infelizmente, pelas más condiçoes de conservação dessas
rodovias, muitas vidas, ainda em pleno gozo de sua capacidade produtiva,
tern sido ceifadas.

Estatui a Lei no 11.403, de 21/1/94, lei orgânica do DER-MG, ser esse OrgâO
corn petente e responsável pela conservação e pela manutençao das referidas
obras na malha rodoviária estadual. Entretanto, apesar de todo o seu
empenho, essa autarquia não tern conseguido manter em nIvel satisfatôrio a
segurança e a conservaçao das obras retrocitadas. Sendo assim, esta
Cornissão näo pode deixar de dar acoihida a projeto tao relevante.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.640/98,

no 1 0 turno, corn as Emendas n o
s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de

Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissôes, 17 de junho de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - AIlton Vilela, relator - Bilac Pinto.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.394/97
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Comissäo de Administracão Püblica

Relatório
0 Projeto de Lei n o 1.394/97, de autoria da Corn issão Parlamentar de

lnquérito que apurou denüncias envolvendo o sistema penitenciário de Minas
Gerais, tern por objetivo transferir da Secretaria de Estado da Segurança
PUblica Para a Secretaria de Estado da Justiça a administração da Casa de
Detencão Dutra Ladeira, localizada no MunicIpio de Ribeirão das Neves, da
Cadeia PUblica de Uberiândia e do Presidio Santa Terezinha, situado no
MunicIpio de Juiz de Fora.

0 projeto foi aprovado no 1° tUrno corn a Subernenda no 1 a Emenda no i e
a Emenda no 2, da Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária, e
corn a Ernenda no 3, apresentada em Plenário pelo Deputado Tarcisio
Henriques.

Vern, agora, a matéria a esta Cornissão Para exame em 2 0 turno. Em anexo
a redaçao do vencido, que e parte deste parecer.

Fundamentacão
A rnaioria das cadeias püblicas e presIdios do Estado se encontra

indevidamente sob a administração da Secretaria da Seguranca Püblica,
apesar de não pertencer a estrutura orgânica desse órgão.

A Secretaria de Segurança Püblica compete exercer tão-somente a funcão
definida no art. 136 da Constituiçao do Estado, que e a preservacão da ordern
püblica e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por interrnédio dos
Orgãos da Policia Civil e da Policia Militar.

Assim sendo, a administração de todos os estabelecimentos dessa
natureza no Estado deve ser transferida a Secretaria de Estado da Justica,
órgao competente administrativa e financeiramente Para a função. Em vista
disso, apresentamos o Substitutivo no 1.

Conclusäo
Isso posto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei 

no 1.394/97 na forma
do Substitutivo no 1 ao vencido no 10 turrio.

SUBSTITUTIVO NO I
Transfere Para a Secretaria de Estado da Justiça a adrninistração das

cadelas e dos presIdios do Estado e dá outras providências.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica transferida da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica Para

a Secretaria de Estado da Justiça a adrninistração dos presIdios e das
cadeias do Estado.

§ 10 - Todo contingente de presos de natureza provisória ou definitiva que
se encontrar nas unidades policiais na data da publicação desta lei será

'WI'
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transferido para os estabelecimentos penais da estrutura da Secretaria de
Estado da Justiça, respeitada, para sua distribuiçao, a norma de lotação
carcerária prevista na Lei n° 11.404, de 26 de janeiro de 1994.

§ 21 - As Secretarias de Estado envolvidas no processo de transferência
formularâo piano estratégico que preveja a migração de todo o contigente de
presos no prazo de dois anos contados da data de publicação desta lei.

§ 30 - Fica vedada a permanência e a manutenção de presos em unidades
policiais, exceto durante o prazo previsto na legislaçao processual penal para
execuçâo de atividades de policia judiciãria.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Justiça atenderá as requisiçöes de
apresentação de preso a autoridade policial, na forma da iegislaçao
processual, e manterá sistema de plantão para recebimento de presos
provisOrios, capturados ou recapturados, que necessitem de recoihimento
fora do horário do expediente normal.

Art. 30 - As dependências carcerárias desocupadas nas unidades policiais
serão reformadas para aproveitamento pelas respectivas areas administrativa
e operacional.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 17 dejunho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ajalmar Silva -

Ibrahim Jacob - Arnaldo Penna.
Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.394/97

Transfere para a Secretaria de Estado da Justiça a administraçao dos
estabelecimentos que menciona.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a administraçao da Casa de Detençao Dutra Ladeira,

localizada no Municipio de Ribeiräo das Neves, da Cadeia Pübiica de
Uberlândia e do Presidio Santa Terezinha, situado no MunicIpio de Juiz de
Fora, transferida para a Secretaria de Estado da Justica.

Art. 2° - Ficam pertencendo a Secretaria de Estado da Justiça as unidades
penais de Divinópoiis, Cataguases, Patos de Minas e Sete Lagoas.

Art. 31 - Fica a custOdia dos detentos mantidos nas dependéncias do
Departarnento de Operaçaes Especiais da Secretaria da Segurança PUblica -
DEOESP - transferida para a Secretaria de Estado da Justiça.

Art. 4° - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Justica os
servidores, os recursos orçarnentárjos, os contratos, os convênios, os
acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de
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Estado da Seguranca Püblica relativos as atividades desenvolvidas nas
unidades prisionais de que trata esta lei.

Art. 51 - Decreto do Poder Executivo reguiamentará, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, as transferências de que trata esta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 71 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.398/97
Comissão de Administracâo Püblica

Relatório
De autoria da Comissâo Parlarnentar de Inquerito Constitulda para, no

Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema
Penitenciário do Estado, o projeto em pauta objetiva alterar a Lei n° 11.660,
de 2/10/94, que reorganiza o Departamento Estadual de Obras PUblicas -
DEOP.

0 projeto foi aprovado no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissâo de Constituicão e Justica.

Vern, agora, a proposicâo a esta Comissão para receber parecer para o 20
turno, em conformidade corn as normas regimentais. A redaçao do vencido
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposicâo em teia acrescenta o inciso VI ao parágrafo ünico do art. 4 0 da

Lei n° 11 .660, de 1994, permitindo que as obras de manutencão preventiva ou
corretiva em estabeiecimentos prisionais, as quais nâo exijam projeto
estrutural de fundação, instalacão e arquitetura nem constituam aumento de
Area construida, sejam executadas por entidade pUblica ou privada, mediante
convênio especifico corn o Estado, por intermédio das Secretarias da Justica
e da Seguranca Püblica.

0 que se pretende com a alteracâo da lei é a agilizacao das obras de
reparo e meihoria de prédios de estabelecimentos prisionais, que atualmente
so podern ser executadas por meio de convênio corn o DEOP, o que torna o
processo complexo e, conseqüentemente, lento. A proposicão pretende retirar
a exclusividade do DEOP para a implementaçâo desses serviços, a
serneihanca do que já ocorre na area de educacâo, em atendirnento ao inciso
ii do parágrafo Unico do art. 4 0 da lei em questâo. Nessa area, a medida tern
surtido efeitos positivos, tornando mais célere a execucão das obras mediante
a parceria entre entidades privadas e o poder pUblico. Portanto, bastante
razoávei seria aplicar procedimentos análogos aos da area de educacão aos
serviços de manutencâo preventiva ou corretiva a serern prestados em
estabelecimentos prisionais, nos termos do Substitutivo n° 1.
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Conclusâo

Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.398/97 na forma
do vencido no 10 turno.

Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Ibrahim Jacob -

Marcos Helênio - Arnaldo Penna.
Redaçâo do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.398/97

Altera a Lei n° 1.660, de 2 de dezembro de 1994, que reorganiza o
Departamento Estadual de Obras Páblicas - DEOP - e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica acrescentado ao parágrafo ünico do art. 4° da Lei n° 11 .660,

de 2 de dezembro de 1994, o seguinte inciso VI:
"Art. 4°..................................................................................
Parágrafo Unico - ................................................................
VI - Os serviços de manutenção corretiva ou preventiva que não exijarn

projeto estrutura, de fundaçoes, de instalacães e de arquitetura nem
constituam aumento de area construlda, em estabelecirnentos prisionais, que
poderao ser executados por entidade pUblica ou privada, mediante convênio
especIflco corn o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Justica e
da Secretaria de Estado da Segurança Püblica.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.546/97
(Redacâo nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regirnento Interno)

Comissâo de Fiscalização Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela dispãe sobre 0
Sistema Estadual de Financas - SEF - e a estrutura orgânica da Secretaria da
Fazenda e dá outras providências.

Foi aprovado em 10 turno, corn as Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de
Administração Püblica, e 11 a 13, 15, 16 e 19, apresentadas em Plenário, as
quais constam na redaçao do vencido, que está anexa a este parecer.

Durante a reuniâo, foi apresentada proposta de emenda, corn a qual
concorda este relator, tendo sido concedido prazo para a elaboração da nova
redaçâo do parecer.

Fundamentaçao
0 objetivo do projeto em tela é instituir o Sistema Estadual de Financas -

SEF - para integrar e realizar a gestão das finanças püblicas na poiltica
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econômica e social do Estado. Ele abrange três areas: a de gestao e
administracão do sistema tributário estadual e controle da receita tributária; a
de gestão e administracao financeira, contabilidade pUblica e auditoria
operacional da administracão pUblica estadual; a de estImulo ao
desenvolvimento socioeconômico, corn a participacão do Estado na
economia.

O SEF cornpôe-se de urn órgâo central, a Secretaria da Fazenda; urn Orgão
subordinado, o Conseiho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, e de
entidades vinculadas: BEMGE, CADIVE, DIMINAS E MGI.

O projeto define a finalidade è as competências da Secretaria, bern como
sua estrutura orgânica, cornposta de 16 unidades administrativas. 0 BDMG
passa a vincular-se a Secretaria do Planejarnento e Coordenacão Geral, e a
Loteria do Estado, a Secretaria da Casa Civil e Cornunicação Social. E extinto
o Conselho de Politica Financeira.

O vencido prevê a abertura de crédito suplementar, para atender as
despesas decorrentes da execuçâo desse projeto, no valor de R$559.170,00.
Estão previstas, ainda, a criação, a transformaçâo e a extinçâo de vários
cargos, para atender a estrutura orgânica proposta.

A despesa anual decorrente dessas alteraçöes nos cargos será de, no
minimo, R$2.040.641,07, incluldos nesse valor apenas Os vencimentos-base
dos cargos criados e/ou alterados.

O projeto regularnenta critérios, forrnas e limites para atribuiçâo e
pagamento da gratificação de que trata a Lei n° 6.762, de 23/12/75, alterada
pelo art. 15 da Lei n° 11.091, de 4/5/93, cujo valor nâo poderá ultrapassar
quatro vezes o do maior vencimento do Quadro Perrnanente de Tributaçâo,
Fiscalizaçao e Arrecadaçâo.

Haverá concurso pUblico para provimento de cargos das classes de Fiscal
de Tributos Estaduais e Agente Fiscal de Tributos Estaduais sempre que 0
quantitatjvo de cargos vagos apurados anualmente for superior a 5% do total
de cargos previstos para as respectivas classes.

A proposta orçarnentária para 1998 prevê urn gasto de 39% da despesa
total corn o pessoal da ativa da Secretaria, sendo que o valor total da despesa
da Secretaria da Fazenda foi fixado em R$480.148.851,00.

Conclusäo
Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.546/97 no 20

turno, na forma do vencido no 10 turno, corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada

EMENDA No 1
Acrescentese onde convier:
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"Art . .... - 0 Secretário de Estado da Fazenda, em ate 60 (sessenta) dias

após a pubiicação desta lei, apresentará piano de carreira para Os servidores
lotados na Secretaria de Estado da Fazenda ocupantes da carreira da
Atividade Fazendária, corn vistas ao aproveitamento desses servidores nas
atividades de apoio a atividade fiscalizadora e estruturação de carreira
vinculada as demais final Isticas daquela Secretaria.".

Sala das Cornissôes, 18 de junho de 1998.
Sebastiâo Helvéclo, Presidente - José Militão, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Durval Angelo - Agostinho PatrUs.
.Redaçâo do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N O 1.546/97
Dispöe sobre o Sistema Estaduat de Finanças - SEF - e a estrutura

orgânica da Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências.
CapItulo I

Do Sistema Estadual de Finanças
Art. 10 - 0 Sistema Estadual de Finanças - SEE - tern por finalidade integrar

e realizar a gestao das finanças püblicas na estratégia global da politica de
desenvoivimento econômico e social do Estado de Minas Gerais.

Art. 21 - 0 SEF cornpreende três areas de atividades-fins:
I - de gestao e administração do sistema tributário estadual e de controle da

efetivaçao da receita tributaria;
II - de gestao e administraçäo financeira, contabilidade pUblica e auditoria

operacionat da administraçao pUblica estadual;
Ill - de estImulo ao desenvoivirnento econômico e social e de participação

na gestão da presença do Estado na economia.
Art. 30 - 0 SEF tern por objetivos:
I - nas areas de tributaçao e adrninistraçao tributária:
a) planejar e subsidiar a formulaçao da polItica tributária do Estado;
b) elaborar e assegurar a correta interpretaçao, aplicaçao e

desenvolvimento da legislaçao tributária;
c) desenvolver a consciência social do tributo;
d) acompanhar, apurar, analisar e controlar a arrecadaçao tributária;
e) assegurar que a receita efetiva seja compatIvel corn a real capacidade

contributiva da economia do Estado;
f) controlar as atividades econômicas na forma da legislaçao tributária e

fiscal;
g) formalizar o crédito tributário e propor auto de queixa-crime nos delitos

contra a ordem tributária;
h) exercer o controle do crédito tributário e os procedimentos relacionados a
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sua liquidacão;

i) representar e defender o Estado, administrativa e judicialmente, em
processos de natureza tributária;

j) apurar, inscrever, controlar e cobrar a dIvida ativa de natureza tributária;
I) articular, junto ao Ministério Püblico Estadual e a outros órgaos da

administração pUblica estadual, a representação para o procedimento criminal
cabIvel nos delitos contra a Fazenda Püblica;

II - nas areas de administraçao financeira, contabitidade e auditoria
operacional:

a) prover os recursos financeiros necessários a efetivaçâo da estrutura de
prestacão de serviços pUblicos e a irnplantaçâo de poilticas pUblicas;

b) exercer o controle da divida pUblica estaduat;
c) exercer o controle do gasto pUblico, corn a finatidade de subsidiar a

reformulaçâo e o ajustarnento das poiIticas sob a responsabilidade do
Sistema Estadual de Planejamento;

d) organizar e manter sistemática de registros de atos e fatos da gestâo
pUblica, corn a finalidade de assegurar a padronizacâo, a tempestividade e a
integridade das informaçães;

e) responsabitizar-se pelas atividades de contabilidade e adrninistraçâo
financeira e auditoria operacional do Estado;

Ill - na area de estimulo ac, desenvolvimento econômico e social e
participação na gestão da presença do Estado na economia:

a) colaborar na fixação de diretrizes gerais para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado;

b) promover açães que assegurem a presenca, acionária ou não, do Estado
em iniciativas econômicas que pretenda estirnular;

c) defender, dentro de sua area de competéncia, os interesses econôrnicos
do Estado no ârnbito da Federacâo, particularmente os que afetam o
desempenho de sua receita;

d) participar da formulação de potItica econOmica, financeira e tributária
sintonizada corn a polItica de desenvoivirnento econômico e social do Estado;

e) elaborar estudos, análises e projetos econômicos e financeiros que
visern a dar suporte as decisöes da Secretaria, no âmbito de sua
competência.

CapItulo II
Da Composicâo do Sisterna Estadual de Finanças

Art. 40 0 SEE tern a seguinte composiçao:
I - órgao central:
a) Secretaria de Estado da Fazenda;
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Ii - Orgão subordinado:
a) Conseiho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais;
III - entidades vincuiadas:
a) Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE -;
b) Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - (em

processo de iiquidaçao extrajudicial);
c) Caixa de Amortizaçao da DIvida Pübiica - CADIVE -;
d) Distribuidora de TItulos e Valores Mobiiiários Minas Gerais S.A. -

DIM INAS -;
e) Minas Gerais Participaçoes S.A. - MGI.

Capitulo III
Da Finaildade e das Competências da Secretaria de Estado da Fazenda

Art. 50 - A Secretaria de Estado da Fazenda tem por finalidade subsidiar a
formuIaçâo da politica financeira, tributária e fiscal e responsabilizar-se pela
sua implementaçao, bern como pelo provirnento, pelo controle e pela
administraçâo dos recursos financeiros necessários a consecução dos
objetivos da administraçao pübhca estadual, competindo-ihe ainda:

I - fornecer ao Governador do Estado as informaçaes e os instrumentos
necessários a formuiaçao e a avaiiaçao de sua poiltica econômica, tributária,
fiscal e financeira;

II - atuar, em articulação corn a Secretaria de Estado do Pianejamento e
Coordenaçao Gerat, na elaboraçao de diretrizes e na definiçao de objetivos
relativos a poIItica estadual de desenvolvimento e a efetivaçao dos pianos a
ela relativos;

III - subsidiar a formuiaçao, promover e executar as poilticas tributária,
fiscal, financeira, de crédito, de financiamento e de investimento a cargo do
Estado;

IV - conduzir, promover, examinar, autorizar e negociar a contrataçao de
empréstimos, financiamentos ou outras obrigaçöes contraidas por Orgãos ou
entidades da administraçao püblica estadual, relativas a programas e projetos
previamente aprovados, bern como estabelecer normas para a concessâo de
fianca, aval ou outra forma de garantia oferecida pelo Tesouro Estadual;

V - administrar a dIvida püblica estadual;
VI - coordenar e executar a poiItica de crédito pübiico do Estado;
VII - centralizar e promover a guarda dos valores imobiiiários;
VIII - realizar auditoria operacional nos órgãos e nas entidades da

administraçao püblica estadual, em fundos especiais de cujos recursos
participe o Estado e em qualquer entidade em que este tenha participacâo
acionária, direta ou indireta;
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IX - orientar, supervisionar e fiscalizar as atividades de contabilidade e
administracãO financeira do Estado;

X - elaborar balancetes mensais e, anualmente, o balanço geral do Estado,
para ser submetido a Assembléia Legislativa, em cumprimento a dispositivo
constitucional

XI - promover articulaçöes corn órgãos e entidades da administracâo
püblica ou privada, federal, estadual e municipal, e corn organizacöes e
instituiçöes nacionais e estrangeiras, em assuntos de interesse das financas
pübiicas do Estado;

XII - administrar o Sisterna Tributário Estadual, procedendo a forrnalizacão,
ao controle e a cobrança, inclusive executiva, de créditos tributários e da
divida ativa de natureza tributária, bern como a representacâo judicial em
matéria fiscal e tributária;

XIII - rever, em instância administrativa, o crédito tributário constituldo e
questionado pelo contribuinte;

XIV - administrar as receitas provenientes da arrecadacâo do Estado, para
prover os recursos necessários a rnanutencâo das funçaes governamentais e
ao financiamento de polIticas pUblicas;

XV - exercer orientação, apuração e correçâo disciplinar sobre servidores e
zelar pelas unidades administrativas e patrirnoniais, no âmbito da Secretaria
de Estado da Fazenda;

)(Vl - manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e
aperfeicoamento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao
cumprimento de seus objetivos;

XVII - exercer outras atividades correlatas, que lhe forem delegadas.
CapItulo IV

Da Estrutura Organica
Art. 60 - A Secretaria de Estado da Fazenda tern a seguinte estrutura

organ ica:
I - Gabinete;
II - Assessoria Econômica;
Ill - Auditoria Operacional Setorial;
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenacão:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizaçâo e lnformaçao;
c) Centro de Projetos Especiais;
V - Superintendéncia de Informatica:
a) Centro de Apoio a Sisternas;
b) Centro de Pesquisa e Prospecção TecnolOgica;
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c) Divisão Regional do Crédito Tributário;
d) Administracão Fazendária dos Postos Fiscais:
1 - Posto Fiscal;
e) Administração Fazendária;
f) Diretoria Fazendéria da Capital:
I - Administraçäo Fazendária de Tributação;
2 - Administracão Fazendária de Arrecadacao;
3 - Administracâo Fazendária Fiscal;
4 - -Administracâo Fazendária da Circu$açâo de Mercadorias e Servicos de

Transporte;
XV - Superintendência Central de Administração Financeira:
a) Diretoria de Operaçôes Financeiras:
1 - Centro de Relaçöes Bancárias e Instituicöes Financeiras;
2 - Centro de Execuçâo e Acompanhamento Financeiro;
b) Diretoria de Crédito Püblico:
1 - Centro de Contratos e Controle de Crédito;
2 - Centro de Execucâo de Crédito Püblico;
c) Diretoria de Programacão Financeira;
d) Assessoria de Estudos e Análises Econômicas;
XVI - Superintendência Central de Auditoria Operacional:
a) Centro de Desenvolvimento e Pesquisa Operacional;
b) Diretoria de Auditoria;
XVII - Superintendência Central de Contadoria Geral:
a) Diretoria de Normatizacâo e Controle;
b) Diretoria de Análise e Pesquisa;
c) Diretoria de Acompanhamento Operacional.
§ 1 1 - A coordenaçâo, a supervisão e o acompanhamento gerencial das

unidades administrativas definidas nos incisos IX a XIV serâo exercidos pelo
Secretário Adjunto de Administracâo Tributária.

§ 2° - A coordenação, a supervisão e o acompanhamento gerencial das
unidades administrativas definidas nos incisos XV a XVII serâo exercidos pelo
Secretário Adjunto de Administraçâo Financeira e Controle Operacional.

§ 31 - As funçöes da Secretaria Geral do Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais serão de responsabilidade da Superintendência do
Crédito Tributário.

Art. 70 - As competências das unidades administrativas criadas ou
transformadas nesta lei serâo estabelecidas em decreto.

Art. 80 - A denominacão, a localizaçâo e a abrangência das unidades
descentralizadas, previstas nos incisos XII, "a, e XIII do art. 6 0 desta lei,
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c) Centro de Sistemas de Usuários;
VI - Superintendência de Recursos Humanos:
a) Diretoria de Acompanhamento e Avaliaçáo de Pessoal;
b) Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
c) Diretoria de Administraçao de Pessoal;
VII - Su perintendência Administrativa:
a) Diretoria de Servicos;
b) Diretoria de Material e Patrimonio;
c) Diretoria de Documentaçao e Arquivo;
d) Diretoria de Administracao da RedeFIsica;
VIII - Superintendência de Financas:
a) Diretoria de Administraçao Financeira Setorial;
b) Diretoria de ContabHidade Setorial;
IX - Superintendênca de Legislação e Tributação:
a) Centro de PolItica Tributária;
b) Diretoria de Orientaçâo e Educacao Tributária;
c) Diretoria de Legislaçao Tributária;
X - Superintendência da Receita Estadual:
a) Diretoria de Fiscalização;
b) Diretoria de Controle Administrativo-Tributário;
c) Diretoria de InformacOes Econômico-Fiscais;
XI - Superintendência do Crédito Tributário:
a) Diretoria de Saneamento do Crédito Tributário;
b) Diretoria de Administracao das Câmaras de Crédito Tributário;
XII - Procuradoria Geral da Fazenda Estadual:
a) Procuradoria Regional da Fazenda;
b) Subprocuradoria de Defesa do Contencioso;
XIII - Superintendência Regional da Fazenda
a) Administraçao Fazendária:
1 - Posto de Fiscalizaçâo;
b) Divisâo de Fiscalização e Tributação;
c) Divisão Administrativa e Contábil;
d) Divisão Regional do Crédito Tributário;
XIV - Superintendência Regional Metropolitana:
a) Diretoria Regional de Fiscalizaçao e Tributaçao:
1 - Divisão de Planejamento e Avaliação da Atividade Fiscal;
2 - Divisão de Programação e Execucâo de Acôes Fiscais Regionais;
3 - Divisâo de Atividades Tributárias;
b) Divisâo Administrativa e Contábil;



E

498
seräo estabelecidas em decreto.

CapItulo V
Dos Cargos

Art. 9° - Fica criado 1 (urn) cargo de Secretário Adjunto de Estado, na
Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 10 - Fica transformado 1 (urn) cargo de Diretor I, cOdigo MG-06,
sImbolo DR-06, em 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, código MG-45, sIrnbolo
US.-45, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda,
a que se refere o Anexo I-T do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994
- Cargos Cornissionados -, observado o disposto no art. 2 1 do Decreto no
37.711, de 29 de dezembro de 1995.

Parágrafo Unico - Fica inclulda no Grupo de Direçao Superior, constante no
Anexo do Decreto no 37.711, de 29 de dezernbro de 1995, a classe de cargo
de Auditor Setorial, sImbolo US-45, cOdigo MG45.

Art. 11 - Ficam criados no Anexo I, a que se refere o art. 12 da Lei no 6.762,
de 23 de dezembro de 1975, no Grupo de Direçào Superior, 2 (dois) cargos
de Diretor II, código DS-3, simbolo F-9, grau "A"; 3 (trés) cargos de Diretor I,
código DS-2, simbolo F-8, grau "B", e 2 (dois) cargos de Diretor Regional,
cOdigo DS4, sImbolo F-8, grau "A", todos de recrutamento lirnitado.

Parágrafo Unico - Os cargos de Diretor Regional serão lotados na
Superintendência Regional Metropolitana.

Art. 12 - 0 cargo de Diretor II, código DS-3, simbolo F-9, grau "A", de que
trata o art. 10 da Lei Delegada n ° 14, de 28 de agosto de 1985, constante no
Anexo I, a que se refere o art. 12 da Lei no 6.762, de 23 de dezembro de
1975, passa a ser de recrutamento limitado.

Art. 13 - Ficarn transformados 3 (três) cargos de Chefe de Posto de
Fiscalizaçao, côdigo CH-1, simbolo F-6, grau "A", em 3 (trés) cargos de
Inspetor Regional, cOdigo EX-3, simbolo F-6, grau "A", do Grupo de
Execuçâo, de recrutamento limitado, constantes no Anexo I - Quadro
EspecIfico de Provimento em Comissão, a que se refere o art. 12 da Lei no
6.762, de 23 de dezembro de 1975.

Art. 14 - Ficam extintos os seguintes cargos constantes no Anexo I - Quadro
Especifico de Provimento em Comissâo, a que se refere o art. 12 da Lei no
6.762, de 23 de dezembro de 1975:

I - no Grupo de Execução, 1 (urn) cargo de Secretário Geral do Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais, código EX-1 1, sImbolo F-7, grau
"B"; 1 (urn) cargo de Supervisor Fazendário III, cOdigo EX-16, sImbolo F-7,
grau "A", e 13 (treze) cargos de Supervisor Fazendário, cOdigo EX-17,
sImbolo F4, grau "C";
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II - no Grupo de Chefia, 2 (dois) cargos de Chefe de Divisâo, codigo CH-3,

sImbolo F-7, grau "A", e 2 (dois) cargos de Chefe de Administracâo
Fazendária - AF/11, código CH-2, sImbolo F-6, grau "B".

Paragrafo ünico - Os cargos de Supervisor Fazendário de que trata o inciso
I deste artigo serâo extintos corn a vacância, após identificaçao pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçäo.

Art. 15 - Ficam criados no Anexo I - Quadro EspecIfico de Provimento em
Comissão, a que se refere o art. 12 da Lei no 6.762, de 23 de dezembro de
1975, no Grupo de Execucâo, 23 (vinte e trés) cargos de Coordenador de
Eiscalizacao, côdigo EX-18, sImbolo F-6, grau "B", e 13 (treze) cargos de
Chefe de Divisâo I, côdigo EX-19, sImbolo F-7, grau "B"; e, no Grupo de
Assessorarnento, 5(cinco) cargos de Assessor de Orientação Tributária,
código AS-5, sImbolo F-5, grau "B", todos de recrutamento limitado.

Art. 16 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Fazenda, a que se refere o Anexo I-T do Decreto no 36.033, de 14
de setembro de 1994 - Cargos Comissionados -' observado o disposto no art.
20 do Decreto no 37.711, de 29 de dezembro de 1995, 1 (urn) cargo de Diretor
II, cOdigo MG-05, e 4 (quatro) cargos de Diretor I, código MG-06, simbolo DR-
06, de recrutamento amplo.

Art. 17 - 0 § 20 do art. 20 da Lei no 6.762, de 23 de dezernbro de 1975,
alterado pelo art. 15 da Lei 

no 11.091, de 4 de maio de 1993, passa a vigorar
corn a seguinte redacão, corn vigência a partir de 10 de janeiro de 1996:

"Art. 20 - .......................................................
§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a regularnentar as condicOes, Os

critérios, as formas e os limites para atribuição e pagarnento da gratificação
de que trata o paragrafo anterior, cujo valor mensal não poderá ultrapassar a
4 (quatro) vezes o valor do major vencimento calculado na forma prevista no
art. 18 desta lei.".

Art. 18 - Fica incluldo no art. 5 0 da Lei no 6.762, de 23 de dezembro de
1975, o seguinte paragrafo Unico:

"Art. 50
Paragrafo (inico - Ao servidor no regime de que trata este artigo é vedado o

exercIcio de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de magistério,
desde que não baja prejuIzo ao desempenho das atribuiçöes de seu cargo.".

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 avaliar a necessidade de realizacâo de concurso
pUblico para provimento de cargos vagos.
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Parágrafo ünico - 0 Poder Executivo promoverá concurso pUbtico para

provimento de cargos das classes de Fiscal de Tributos Estaduals e Agente
Fiscal de Tributos Estaduais sempre que o quantitativo de cargos vagos
apurados na forma deste artigo for superior a 5% (cirico por cento) do total de
cargos previstos para as respectivas classes.

Art. 20 - As atividades gerenciais da Secretaria de Estado da Fazenda
organizar-se-5o sob a forma de Comités Gerenciais e Comitês Setorlais, cuja
composição e funcionamento serâo regulamentados por lei.

•	 CapItulo VI
Disposiçoes Finais

Art. 21 - 0 Poder Executivo, mediante decreto, disporá sobre a
circunscrição das unidades administrativas regionais da Secretaria de Estado
da Fazenda.

Art. 22 - 0 Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, entidade
vinculada a Secretaria de Estado da Fazenda, passa a vincular-se a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral.

Art. 23 - A Loteria do Estado de Minas Gerais, entidade vinculada a
Secretaria de Estado da Fazenda, passa a vincular-se a Secretaria de Estado
da Casa Civil e Comunicaçao Social.

Art. 24 - Fica extinto a Consetho de Poiltica Financeira.
Art. 25 - Para atender as despesas decorrentes da execuçào desta lei, fica

o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R$559.170,00
(quinhentos e cinqüenta e nave mil cento e setenta reals).

Art. 26 - As funcoes setorlais e seccionais corn denominaçao de Auditoria
ou de Controle Interno, constantes na estrutura orgànica dos órgãos e das
entidades da administracão estadual, subordinam-se tecnicamente a
Superintendência Central de Auditoria Operacional da Secretaria de Estado
da Fazenda.

Art. 27 - Aos funcionários mencionados no art. 13 da Lei n° 8.798, de 30 de
abrit de 1985, aposentados apOs a vigência da Lei n° 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, aplica-se a disposto no art. 40 da Lei n° 10.276, de 19 de
setembro de 1990.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 29 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.609/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a projeto de lei em epIgrafe objetiva

substituir a Anexo I da Lei n° 12.729, de 30/12/97, que altera a Lei n° 6.763,
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de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras
providências.

Aprovado no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 3, corn as Emendas n°s 1
a 6 desta Comissão, retorna a projeto a esta Comissão para receber parecer
para a 2° turno, cabendo-nos também elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentacão
0 projeto de lei em tela tern por objetivo corrigir as distorcôes provocadas

pelasalteracOes na cobranca da Taxa Judiciária. A referida taxa era cobrada
em valor ünico, correspondente a 17 UFIRs, e, a partir de 1°/1/98, passou a
ser cobrada corn base no valor da causa, em percentuais progressivos, de
acordo corn a Tabela J criada peto art. 40 da Lei n° 12.729, de 30/12/97.

Essa progressividade ilimitada gerou taxas de valores extremamente
elevados, dlficultando o acesso a justiça e caracterizando confisco.

A matéria foi, em duas oportunidades, devidamente discutida e aprimorada
nesta Comissâo, par ocasião da discussão no 10 turno e, novarnente, na
manffestaçao sobre as emendas apresentadas em Plenário. Nessa ocasião,
fol apresentado o Substitutivo n° 3, que velo aperfeiçoar sobremaneira o
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacâo no 2 1 turno, do Projeto de Lei

n° 1.609/98 na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissöes, 17 de junho de 1998.
Sebastião Hetvécio, Presidente - Pericles Ferreira, relator - Agostinho

PatrUs - Sebastião Navarro Vieira - José Militäo - Durval Angelo (voto
Contrário).

Redacão do Vencido no 10 Turno
PROJ ETO DE LEI N O 1.609/98

Dá nova redação ao Anexo I da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997,
que attera a Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislaçao tributária do Estado e dá outras providéncias.

Art. 1 1 - 0 Anexo I a que se refere o art. 40 da Lei n° 12.729, de 30 de
dezembro de 1997, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.

Art. 2° - 0 art. 107 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, alterado
peto art. 10 da Lei no 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar
corn a seguinte redaçâo:

"Art. 107 - A Taxa Judiciária será recothida:
- de ordinário, antes da distribuiçâo do feito ou do despacho do pedido

inicjat ou da reconvençâo;

,L-.
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II- a final:
a - no inventário e no arrolamento, juntamente corn a conta de custas;
b - na açâo proposta por beneficiário da justiça gratuita, pela União, por

Estados, por municIpios e por demais entidades de direito pUblico interno,
pelo réu, se vencido, mesmo em parte;

c - na ação penal pUblica, se condenado o réu;
d - na açao de alimentos;
e - nos embargos a execução;
f - no mandado de segurança, se este for denegado;
III - na hipótese do art. 102, no mesmo prazo para o pagamento das custas

judicials.
§ 10 - Na acao monitôria, o recolhimento da Taxa Judiciária far-se-6 no ato

da distribuição do feito.
§ 2° - E devido o pagamento ou a devoluçâo da Taxa Judiciária referente a

diferença entre o valor dado a causa e a importância a final apurada ou
resultante da condenaçao definitiva.

§ 30 - Decidida a impugnação do valor da causa, a parte será intimada a
pagar a diferença no prazo determinado pelo Juiz, o qual não excederá a 5
(cinco) dias.".

Art. 30 - 0 inciso V do art. 103 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redaçâo:

"Art. 103- ......................
V - o inventário e o arrolamento, desde que não excedam o limite de 25.000

(vinte e cinco mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs.".
Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder as cooperativas

parcelamento de crédito tributário formalizado ate 31 de maio de 1998,
inscrito ou nâo em divida ativa, ajuizada ou nâo a sua cobrança, em ate 100
(cern) parcelas mensais.

Parágrafo ünico - Ficam anistiadas as multas de mora e as multas isoladas
de que trata o "caput" deste artigo, aplicadas ate a data nele fixada, desde
que nao decorrentes de fraude.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicação, produzindo o art.
1 0 desta lei efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1999.

Art. 60 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
ANEXO I

VALOR DA CAUSA VALOR DA
EM R$ 	 TAXAEMR$

Ate 7.500,00 	 30,00
Acima de 7.500,00 	 90,00

503
ate 10.000,00
Acima de 10.000,00 	 190,00
ate 30.000,00
Acima de 30.000,00 	 400,00
ate 70.000,00
Acima de 70.000,00 	 845,00
ate 150.000,00
Acima de 	 1.507,00
150.000,00at6
300A000,00
Acima de 	 2.340,00
300.000,00 ate
500.000,00
Acima de 	 3.170,00
500.000,00

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.350/97
Comissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n° 1.350/97, de autoria do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Paula Cândido o imôvel
que menciona, fol aprovado nos turnos regimentals, sern emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI NO 1.350/97
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municlpio de Paula Cândido o imôvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Paula

Cândido imóvel constituldo de terreno corn area de 8.770rn 2 (oito mu
setecentos e setenta metros quadrados), situado no lugar denominado
Andorinha, no perImetro urbano da sede do referido municlpio, registrado sob
o n° 6.331, no Iivro 2, no Cartório do Registro de lmôveis da Comarca de
Viçosa, conforme o 30 traslado da escritura pUblica de doacão, lavrado a fis.
66 do Iivro 66, no Cartôrio de Paz, Notas e Registro Civil das Pessoas
Naturais da mesma comarca.

Paragrafo Unico - 0 imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se a
construcâo de praca de esportes.
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Art. 2° - 0 irnOvel objeto desta doaçao reverterá ao patrimônio do Estado se

no prazo de 3 (très) anos contados da Iavratura da escritura püblica de
doaçao, não Ihe for dada a destinaçao prevista no parágrafo Unico do artigo
anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissôes, 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.625/98
Corn issão de Redaçâo

O Projeto de Lei n° 1.625/98, do Deputado Gil Pereira, que declara de
utilidade püblica a Fundaçäo Projeto Sorria, corn sede no Municipio de Ouro
Preto, foi aprovado em turno ünico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.625198
Declara de utilidade pUblica a Fundaçao Projeto Sorria, corn sede no

MunicIpio de Ouro Preto.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçao Projeto Sorria, corn

sede no MunicIpio de Ouro Preto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes ern contrário.
Sala das Comissães, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pirnenta, relator - Geraldo Santana.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.698/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.698/98, do Deputado Errnano Batista, que dispãe
sobre a concessâo de benefIcios de assisténcia social no Estado e dá outras
providêricjas, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10 turno.

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

Esclarecernos que, para conferir rnelhor estrutura ao projeto, propomos a
inversão da disposiçao, no texto, dos arts. 5 1 e 61 do vencido.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
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que estâ de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.698/98
Dispöe sobre a concessâo de benefIcios de assisténcia social no Estado e

dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei dispôe sobre os recursos financeiros aplicados pelo Estado

em assisténcia social, corn fundarnento no art. 18 da Constituicão da
Repüblica, nos arts. 2 0, incisos VII, VIII e IX, e 61 da ConstituicãO do Estado,
nos arts. 12, §30, inciso I, e 16 da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de marco de
1964, e nos arts. 8 0 e 10 da Lei Federal n.° 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 20 - A aplicacão de recursos financeiros pelo Estado, em conformidade
corn o Sistema e a Politica Nacional de Assistência Social, reger-se-á pelos
objetivos e diretrizes definidos nos arts. 203 e 204 da ConstituicãO da
RepOblica, previstos na Lei Federal fl. 0 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 30 - A aplicação dos recursos financeiros na forma estabelecida no art.
21 obedecerá ao disposto na Lei n.° 12.262, de 24 de julho de 1996,
especialmente no que se refere:

I - aos objetivos e competências do Estado;
II - a instâncla coordenadora da politica estadual de assistência social;
III - as instâncias deliberativas do Sisterna descentralizado e participativo;
IV - a composição e cornpetência do Conselho Estadual de Assistência

Social.
Parágrafo Unico - 0 Fundo Estadual de Assistência Social rege-se pelo

disposto na Lei n.° 12.227, de 2 de julho de 1996.
Art. 40 - Compete ao municipio:

- fixar sua polItica de assisténcia social, observados os principios e
diretrizes da Lei Federal n.° 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

II - instituir o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal
de Assistência Social, garantida a composicâo paritária entre representantes
do Governo e da sociedade civil organizada;

III - celebrar convénios corn entidades e organizacöes locais de assisténcia
social, em conformidade corn os pianos aprovados pelos respectivos
Conseihos Municipais de Assisténcia Social.

Art. 50 - Conceder-se-5o subvençöes sociais e auxilios para despesa de
capital a entidades e organizacães sempre que se revelar rnais econârnica a
suplementaçâo de recursos de onigem privada aplicados no desenvolvimefitO
de açoes e projetos de interesse social.

§ 10 - As subvençöes e auxIlios a que se refere este artigo serâo
concedidos para aplicacão em açães e projetos que tenham por objetivo:
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a) desenvolvimento de atividades de cuitura e esporte;
b) proteçao ao meio ambiente;
c) protecao a saüde;
d) programas de alimentaçao;
e) cursos de profissionalizaçao;
f) atividades de artesanato;
g) desenvolvimento comunitário;
h) outros, definidos em lei municipal.
§ 21 - Para o atendimento ao disposto neste artigo, serão utilizados recursos

provenientes tdas dotacoes orçamentárias especificas do órgao estadual que
firmar o convênio.

Art. 60 - Compete ao Conselho Municipal de Assisténcia Social, sem
prejuIzo de outras atribuicöes:

- inscrever as entidades e organizaçães de assistência social locais,
observados os requisitos próprios;

II - fiscalizar as entidades, na forma prevista em lei ou regulamento;
Ill - aprovar os pianos de trabalho das entidades e organizaçães socials de

assistência social;
IV - avaliar a aplicaçao dos recursos financeiros concedidos ou repassados

as entidades e organizaçaes de assistência social;
V - recomendar ao Conselho Estadual de Assistência Social, corn base em

fiscaiizaçao e, se for o caso, em auditoria, a denUncia dos convênios, se a
organização ou entidade beneficiária não comprovar a correta aplicação dos
recursos de assistência social, sem prejuIzo da responsabilidade do
ressarcimento que couber.

Art. 70 - Q acompanhamento, fiscalizaçao e controle, pelo Conseiho
Municipal de Assistência Social, da aplicaçao dos recursos de que trata o art.
51, bern como a aprovaçâo dos pianos de trabalho das entidades e
organizaçOes beneficiárias, nos termos dos convênios previamente
celebrados, conforme o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, constituem condiçâo para a efetivaçao do repasse dos recursos
atinentes as subvençoes e auxilios para despesa de capital.

Art. 80 - Os municIpios terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da publicaçao desta lei, para instituirem os respectivos Conselhos
Municipais de Assisténcia Social, sob pena de não se credenciarem para 0
recebimento das subvençaes e auxilios para despesa de capital, de que trata
o art. 5°.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, em especial a Lei fl.°
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11.815, de 24 de janeiro de 1995, e, na Lei n.° 12.227, de 2 de juiho de 1996,
a expressäo "bern como os principios de universalidade e equilibrio",
constante no art. 14.

Sala das Comissöes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.702/98
Corn issäo de Redacão

0 Projeto de Lei n° 1.702/98, do Deputado Antonio Roberto, que declara de
utiiidade pUblica a entidade Movimento das Donas de Casa e Consumidores
de João Morilevade, corn sede no Municipio de João Monievade, foi aprovado
em turno ónico, corn a Emenda n° i.

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

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicäo a seguinte redação final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 1.702/98

Declara de utilidade püblica a entidade Movirnento das Donas de Casa e
ConsumidoreS de João Monlevade, corn sede no Municipio de João
Monlevade.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Movimento das

Donas de Casa e ConsumidoreS de Joào Monlevade, corn sede no Municipio
de Joâo Monlevade.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâO.
Art. 30 - Revogam-Se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pirnenta, relator - Geraldo Santanna.

coMuNIcAcoEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 17/6/98, as seguintes comunicacOes
Do Deputado José Militâo (4), dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Silvio Julio Sidney Pinto, ocorrido em 14/6/98, em Uberaba, do Sr. Benjamim
Marinho Figueiredo, ocorrido em 13/6/98, nesta Capital, do Sr. Rogério
Azevedo, ocorrido em 14/6/98, em Governador Valadares, e do Sr. AntOnio
Carvalho Costa, ocorrido em 10/6198, em Pará de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciència a Casa do falecimento do Sr.
Cléber José Rodrigues e de seu fliho Tales Lucas de Almeida Rodrigues,



509

BELO HORIZONTE, SABADO, 20 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 19/6198
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

Corn parecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Agostinho Patrüs - AlIton Vileta - Anderson Aduto -

Dimas Rodrigues - Ibrahim Jacob - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas
- Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Olinto Godinho - Pericles Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio - Wanderley Avila - Wilson Tropia.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento näo registra a existência de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniäo, por falta de "quorum", e convoca Os

Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 22, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação.

ATA DA 3848 REUNIAO ORDINARIA, EM 18/6/98
Presidéncia do Deputado Francisco Ramatho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1 Fase (Expediente): Ata -
28 Fase (Grande Expediente): Apresentaçâo de ProposiçOes: Projeto de Lei
Complementar n° 36/98 - Projetos de Lei n°s 1.808 e 1.809/98 -
Requerimentos n°s 2.628 a 2.631/98 - Requerimentos do Deputado Arnaldo
Penna (3) - Comunicacães: Comunicaçôes das Comissöes do Trabalho e de
Transporte e dos Deputados Wandertey Avila (2) e Marco Regis - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Miguel Martini e Paulo Piau -
2 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de lnscricôes - Leitura de
Comunicaçaes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Arnaldo Penna (3); deferimento - Questão de ordem - Encerramento.

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

Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - AIlton Vitela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Durval Angelo - Ermano Batista -

ocorrido em 13/6/98, em Caeté. (- Ciente. Oficie-se.)
	 508
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Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Marcos Helènio - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rémolo
Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Tropia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 1015min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marco Regis, 2 1-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçoes

o Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 36/98

Altera a composição do Colar Metropolitano da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, de que trata o art. 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de
janeiro de 1993.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 21 da Lei Complernentar n o 26, de 14 de janeiro de 1993,

passa a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 21 - 0 Colar Metropotitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte

e constituldo pelos MunicIpios de Barão de Cocais, Belo Vale, Born Jesus do
Amparo, Bonfim, Cachoeira da Prata, Capim Branco, Crucilândia, Fortuna de
Minas, lnhaüma, Itabirito, Itaguara, ltatiaiuçu, ItaUna, Jabuticatubas,
Matozinhos, Moeda, Nova União, Pará de Minas, Santa Barbara, São José da
Varginha, Sete Lagoas e Taquaraçu de Minas.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
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Art. 3° - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificacão: De acordo corn a redação atual do art. 21 da Lei

Complementar n° 26, de 1993, o Colar Metropolitano da Região Metropolitana
de Belo Horizonte é composto por 20 municIpios, a saber: Matozinhos,
Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, Barão de Cocais, Santa Barbara,
Itabirito, Moeda, Belo Vale, Bonfim, Rio Manso, ltatiaiuçu, ltaüna, Florestal,
Nova União, Pará de Minas, São José da Varginha, Fortuna de Minas, Capim
Branco, Sete Lagoas e InhaUmas.

Em virtude da inclusão dos MunicIpios de Florestal e Rio Manso na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Lei Complementar n o 48, de
12/11/97, faz-se mister a exclusão desses dois municIpios do colar
rnetropolitano da citada região.

Por outro lado, torna-se necessária a inclusão de outros rnunicIpios no
rnencionado colar, em razão da própria dinâmica que nortela 0 crescimento e
o desenvolvimento da região metropolitana da Capital mineira. Dessa forma,
propomos a inclusão, no seu colar metropolitano, dos MunicIpios de Born
Jesus do Amparo, Cachoeira da Prata, Crucilãndia e Itaguara.

Cabe registrar, por ültirno, a necessidade de correçôes ortográficas nos
nomes de dois municIpios, no texto do art. 21 da Lei Complementar n° 26, de
1993: lnhaOrna, em vez de lnhaümas; e Jabuticatubas, em vez de
Jaboticatubas, para adequar o texto legal a nomenclatura constante na
publicação "As Denominaçôes Urbanas de Minas Gerais - Cidades e Vilas
Mineiras corn Estudo Toponimico e da Categoria Administrativa", 2a edição,
revista e arnpliada, págs. 60 e 65, publicada em 1997 pelo lnstituto de
Geociências Aplicadas - IGA -, em parceria corn esta Assembléia Legislativa.

Por essas razoes, pedirnos o apoio dos ilustres pares desta Casa a
aprovaçâo deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiga e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.808/98
Altera a redaçâo de dispositivo da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 "caput" do art. 40 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

rnodificado pela Lei n o 11.508, de 27 de junho de 1994, passa a vigorar corn a
seguinte redação:
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"Art. 40 - Nâo serão objeto de tributo ou penalidade as diferencas apuradas

em levantamento de qualquer espécie de gado bovino e no confronto das
dectaracôes prestadas pelo produtor rural relativamente ao exercIcio de 1996
e exercIcios anteriores, ainda que resultante de autuação já consumada ou
ajuizada.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificacão: Torna-se imprescindIvel que o Estado, ao constatar o flagelo

causado pela seca que assola a area mineira da SUDENE e a pobreza
reinante no vale do Jequitinhonha, tome medidas concretas de reerguimento
dessas regiôes mineiras. Esta proposição e uma dessas medidas efetivas,
pois possibilitará a manutencäo de atividades econôrnicas básicas naquelas
regiöes.

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

PROJETO DE LEI N O 1.809/98
Concede passe Iivre aos empregados das empresas perniissionárias no

transporte coletivo intermunicipal do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica concedido passe livre aos empregados das empresas

delegatárias do servico de transporte coletivo intermunicipal no transporte
coletivo intermunicipal no Estado.

Art. 21 - A forma de concessão do passe referido no artigo anterior será
estabelecida por rneio de regulamento.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de junho de 1998.
Toninho Zeitune
Justificaçao: Conforme disposto nas Leis n°s 9.760, de 20/4/89, e 10.419,

de 16/1/91, regulamentadas pelo Decreto n° 32.649, de 13/3/91, são
considerados beneficiários do passe livre no transporte coletivo intermunicipal
do Estado: deficientes fIsicos, visuals e mentais, pessoas com idade igual ou
superior a 65 anos e seus respectivos acompanhantes, sempre que
constatada a necessidade de sua presenca.

Consideramos também justa a proposta de se incluir os empregados do
agente transportador, entendido este como o delegatário do serviço de
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transporte coletivo intermunicipal do Estado, no rol de beneficiários, tendo em
vista sua colaboração na operacionalizacão dos referidos serviços de notória
utilidade püblica.

Lembramos, ainda, que, na ültima Convencão Coletiva do Trabalho do
Sindicato dos Rodoviários da Regiâo Metropolitana da Capital mineira,
existem cláusulas que beneficiam corn o passe livre os próprios empregados
das empresas perrnissionárias do transporte coletivo urbano.

Outrossim, as empresas que atuam no transporte coletivo intermunicipal,
por meio de acordo de cavalheiros, tambérn tern beneficiado seus
trabalhadores. Assirn, nossa proposta visa a regularnentar urn fato já
existente, estabelecendo, ainda, as condicöes para assegurar aquelas
empresas a indenizacao relativa aos custos decorrentes da concessão legal
do passe livre aos seus trabaihadores.

Esperando encontrar ressonância entre os nobres pares desta Casa
Legislativa, solicito a aprovaçao desta proposicao.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica, de Transporte e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.628/98, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo

ao Secretário de Transportes e Obras Püblicas corn vistas a Iiberacão de
tratores de esteira para a construção de pequenos reservatórios de água no
Municipio de Nanuque. (- A Comissão de Transporte.)

NO 2.629/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao
Secretário da Segurança Püblica corn vistas a assegurar garantia de vida
para o Sr. Marco Aurélio Nogueira, Promotor de Justiça da Comarca de
Uberlândia, em razão de ameaças de morte sofridas em conseqüência de sua
atuaçao institucional.

NO 2.630/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se envie
manftestaçao de solidariedade ao Sr. Marco Aurélio Nogueira, Promotor de
Justiça da Comarca de Uberlândia. (- Distribuldos a Comissão de Direitos
Humanos.)

No 2.631/98, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - corn vistas
ao cadastramento das fontes poluidoras do lago de Furnas. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos do Deputado Arnaldo
Penna (3).

Comunicacães
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- São também encaminhadas a Mesa comunicaçôes das Comissöes do
Trabalho e de Transporte e dos Deputados Wanderley Avila (2) e Marco
Regs.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico presente,

profissionais da imprensa, o que me traz a tribuna nesta reunião da
Assembléia Legislativa é uma notIcia muito alegre, sern dUvida,
especialrnente para as belo-horizontinos, para aqueles que vivem na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e, claro, para o Estado de Minas Gerais.

Crelo que traz muita alegria para todos nOs o fechamento definitivo da
carceragem do Departamento de Investigação da Lagoinha, que tantos
nomes recebeu: "Inferno da Lagoinha", "Depôsito de Presos", "Amontoado de
Presos" e outros que, durante esses anos todos, foram dados aquele local
que serviu para o cumprirnento de penas, das mais cruéis, impostas a muitos
mineiros, que tiveram de passar all de oito a dez anos, ou ate mais,
amontoados em celas sem nenhuma condiçao.

Essas pessoas viviam au, de maneira indigna, sem nenhuma condicão de
sobrevivência. Sern düvida, o tempo do inferno da Lagoinha é urn tempo para
se esquecer; é urn tempo de muita atribulaçao, não apenas para as presos,
mas também para os policiais que cuidavam deles. Aqueles policiais sofriam
também corn os presos, porque eles, praticamente, cumpriam uma pena, uma
pena de ficar reclusos num ambiente sem ventilaçâo e que trazia a todo
momento a possibilidade de revolta, de briga por espaco. Sabemos que, em
alguns casos, deitar era impossIvel. Lembro-me, Sr. Presidente, nesse caso
especIfico, de uma palavra do apóstolo Paulo diante de algumas lutas da
vida: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam." Creio que é oportuno
dizermos isso a respeito do inferno da Lagoinha. E momenta de se esquecer
aquele tempo de crueldade, de desumanidade, nao so para os presos, mas
tarnbérn para policiais. Outro dia, inclusive, encontrei corn o Dr. Raul Moreira,
que foi por alguns anos o Diretor do Departamento de Investigação, e pude
ouvir dele o relato do desgaste dos anos de insOnia, sempre na expectativa
de mais uma ciranda da morte, algo que se iniciou na Lagoinha. Em cada
ciranda da morte, eram escoihidos os presos que morreriam, para dar espaco
a sobrevivência dos outros. Essa coisa indigna nasceu no inferno da
Lagoinha. Pude ver a desgaste daquele policial que prestou servico all,
durante anos. Era uma vigIlia permanente.

Sr. Presidente, essa desativaçao vai ser urn descanso também para a
populacão de Belo Horizonte, que, a cada momento, aguardava corn
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expectativa uma nova revolta no inferno da Lagoinha. Esse é urn momento
histórico. A CPI Carcerária, instalada pela Assembléia Legislativa, mostrou e
demonstrou a importância da transferência imediata dos presos. Eles viviam
sem nenhuma condiçâo de sobrevivéncia e sem nenhuma expectativa efetiva
de recuperação, além de custar tanto para Os cofres do Estado. Depois de
visitar as delegacias e de acompanhar a vida desses presos, todos nOs que
fizemos parte da CPI carcerária, estamos acompanhando corn muita alegria a
sua transferência. E corn muita satisfacão que acompanhamos essas áltimas
açOes da Secretaria da Justiça e do Governador do Estado corn muita
satisfação. 	 -

Corn muita alegria, concedo urn aparte ao Deputado Durval Angelo, que foi
Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de lnquérito que investigou a
sistema carcerário em Minas Gerais.

0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Agradeco ao nobre cornpanheiro
Deputado João Leite.

Penso ser tao irnportante a transferência dos presos da Lagoinha que
merece, corn toda certeza, essa intervenção de V. Exa. A sociedade mineira
conheceu as mazelas do sisterna carcerârio em razão da Comissão
Parlamentar de lnquérito que V. Exa. presidlu, a qual tivernos a honra de estar
presente, fazendo parte da Mesa.

Esta Assembléia tornou-se responsável, porque em suas conclusOes ficou
clara que a situacão do sistema carcerário e desumana, degradante e, dentro
dessa situaçâo geral, identificou grandes gargalos. 0 Distrito da Lagoinha, as
Delegacias de Furtos e Roubos, a de Veiculos, que ja foi desativada, a do
Palmital, que tarnbérn jã foi desativada, e a de Tóxicos erarn as grandes
problemas que esta Capital tinha. Essas Delegacias não garantiam
tratamento digno, que pudesse recuperar as internos.

A CPI propôs várias soluçoes. Algumas estão se efetivando pela acão do
Ministério PUblico, e outras através de projetos aprovados nesta Casa. E
agora estamos vendo o inIcia de uma acao do Governo do Estado, que é
louvável

A desativaçao da Lagoinha é uma esperanca para nós, e fruto desse
trabaiho todo, e querernos que a rnesmo aconteca corn a Tóxicos.
Recentemente, recebernos denüncia de que familias estão irnpedidas de
visitar seus parentes. A revolta dos Ultimos dias mostrou a situagão
desumana em que se encontram os internos daquela Delegacia. Querernos e
exigimos, corno refiexo dos trabaihos da CPI, o fechamento tambérn da
Furtos e Roubos, que não tern a minima perspectiva de recuperar alguém.
Esse episOdlo todo é Iarnentável.I
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Gostaria que a Comissão de Direitos Humanos ficasse atenta a entrevista
dada hoje, nas radios, pelo Secretário de Segurança PUblica, em que anuncia
a reforma do Dl para ser usado como carceragem das delegacias que estão
lotadas naquele prédio. Isso não resolveria o problema. Será lamentável se
todos os esforços do Governo forem em vão, e se o Secretário não entrar em
sintonia corn a nova mentalidade e a nova postura de tratarnento dos internos
nos estabelecimentos penais deste Estado. Sabemos que os problemas nao
se referem apenas a reforrnas, ha tambérn questôes estruturais no Dl, que
não permitem que all funcione uma carceragem, urn estabelecirnento penal.

Destaco também a luta da Comissão de Direitos Humanos e a de V. Exa.,
que vern acompanhando todos esses passos, nao permitindo que as
conclusOes da CPI se percam no vazio, que sejam, em cada momento,
retomadas através de acöes concretas tanto da Assembléla quanto do
Governo do Estado.

o Deputado João Leite - Agradeço a contribuição do Deputado Durval
Angelo.

Sr. Presidente, gostaria de dizer ainda que nossa preocupação é que
realmente sejam colocadas em prática várias conclusôes reportadas pela CPI
carcerária em seu relatôrio final. Temos que agradecer a Assembléia como
urn todo, ac, seu corpo técnico, que nos deu a oportunidade de conhecer o
sistema carcerár,o no Estado de Minas Gerais, de visitar todos os locals,
aprofundar naquela análise. As conclusôes são de pessoas que,
efetivamente, foram aos lugares e conheceram a situação do sistema
carcerárjo em Minas Gerais.

Sem düvida, não apenas para o sistema, mas também para a segurança
em Minas Gerais, é fundamental que ocorra essa transferência dos presos e
que a Secretaria da Justiça cumpra seu papel constitucional de cuidar da
recuperação, da guarda não apenas dos presos que já tern suas
condenaçaes em definitivo, mas também dos presos provisôrios, tirando essa
responsabUidade da Poilcia Civil e colocando-a no seu trabalho de rua, que é
a expectativa de todos nos de Minas Gerais. Concedo urn aparte ao nobre
Deputado Miguel Martini.

0 Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Muito obrigado, Deputado João
Leite, não you tomar muito o seu tempo, gostaria apenas de parabenizá-lo por
ter sido o Presidente dessa CPI do Sistema carcerário e pelo trabalho que
vem fazendo a frente da Cornissão de Direitos Humanos. Quando Ii Os jornais
hoje, pela manhã, e vi a notIcia, alegrei-me muito, lembrando-me logo desse
trabalho que V. Exa. e os outros colegas parlamentares tern realizado tanto
na CPI quanto na Comissão de Direitos Humanos. Gostaria, neste momento,
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de exaltar esse feito e de parabenizá-lo por mais essa vitória. Certamente, a
determinacãO corn que V. Exa. e Os outros companheiros têm trabaihado fará
meihorar ainda mais a questäo da seguranca e do sistema carcerário de
Minas Gerais. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite - Agradeco ao Deputado Miguel Martini e me lembro
de que foi esse parlamentar, corn sua sensibiidade em relacao a vida, que
apresentou o requerimento para instalação da CPI carcerária na Assembléia
Legislativa. Tivemos essa oportunidade junto corn os outros Deputados e corn
o corpo técnico da. Assembléla Legislativa, corn o apolo de todos os
parlamentares. Temos que exaltar isso na conduta de todos os parlamentares
da Assembléla Legislativa, que tern dado apoio a todos os projetos oriundos
das conclusöes da CPI carcerária. Dos 10 projetos, três já tern sansâo
governamental, e os outros tramitam sempre corn relatoria, pareceres
favoráveis por parte dos parlarnentares e apoio em Plenário. Para encerrar,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu gostaria de dizer que e aguardada, sem
düvida por todos nós, essa transferência. Temos muito para comemorar.
Sabemos Clue mais de 800 condenados ja saIrarn das cadeias, das
delegacias de Minas Gerais e já estão ocupando urna cela de penitenciária,
cumprindo sua pena corn dignidade. Isso nos dá a esperanca de derrubar urn
indice que é desfavorável: o de reincidência no sisterna carcerário.
Consideramos que o cumprimento da pena de maneira digna será muito
importante para derrubarrnos esse Indice. Concedo urn aparte, corn muito
prazer, ao Deputado Arnaldo Penna.

o Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Deputado João Leite, eu gostaria
de cumprimentar V. Exa. pelo excelente trabaiho que vem desenvolvendo a
frente da Comissão de Direitos Humanos desta Assembléla. Especialmente
pelas vitôrias que vêrn sendo alcançadas a partir da CPI que investigou 0
sistema carcerário em Minas Gerais. Acho que o Governo de Minas é
sensivel, tern mostrado essa sensibilidade e tern acatado os projetos que
emanaram dessa C pl. 0 Governo tern, de uma certa forma, referendado o
trabaiho que V. Exa. executa nesta Casa e que a CPI executou. Fico feliz em
ver esses resultados. Cumprimento V. Exa. pelo seu excelente trabalho a
frente dessa Comissâo e da CPI nesta Casa.

o Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Arnaldo Penna e solicito ao
Sr. Presidente apenas mais urn minuto para que eu possa concluir, inclusive
referendar o que foi dito pelo Deputado Arnaldo Penna. Hoje tive a
OpOrtunidade de ter urn encontro corn o Governador do Estado, que disse que
val estar amanhã presente no fechamento do inferno da Lagoinha, para que
todos nôs possarnos comemorar esse feito. Tanto as entidades de direitos

FM



rA-7
L

518
humanos que lutararn para o fechamento daquele local quanto todos nOs
poderemos comernorar esse momento histOrico para a cidade de Belo
Horizonte e para 0 Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes das

galerias, profissionais da imprensa, minhas senhoras e meus senhores, estou
subindo a tribuna nesta tarde para denunciar urn fato grave que infelizmente
esperávamos não acontecer mais no nosso Pals, muito menos no nosso
Estado de Minas Gerais, mas que ainda está ocorrendo. Quero fazer essa
denüncia, mas antes ressaltar, por urna questâo de justiça, o trabalho que o
Ministério Püblico de Minas Gerais tern feito corn a conduçao do Procurador-
Geral, Dr. Epaminondas Fulgèncio, já no seu segundo mandato. Homern
sensivel as causas da sociedade, urn fiscal realmente vigilante que tern
conduzido corn muita maestria, corn muita competéncia o Ministério PUblico.

Mesmo corn as questOes formais estando sendo providenciadas, gostaria
de fazer essa denUncia porque acho que atitudes como essa nâo podem
acontecer no nosso Estado. Ninguem tern o direito de ir além do que a lei
permite, rnas principalmente aquelas pessoas que são os fiscais, os
defensores da sociedade, não podem corneter atos arbitrários corno esses
que foram cometidos. Passo a ler uma nota oficial, enviada pelo Sindicado do
Registro Civil das Pessoas Naturals do Estado de Minas Gerais. (- Lê:)

"0 Sindicato do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas
Gerais - RECIVIL, vem, através de sua Presidéncia e Diretores Regionais,
denunciar publicarnente as arbitrariedacies cometidas pelos Prornotores de
Justiça - Marcelo Moraes Barros de Campos e Sidnei Boccia Pinto de Oliveira
Sá - da Cornarca de Pocos de Caldas, contra a Oficial do Registro Civil - Sra.
Radegonda Carpegiani de Moura Gavião, arbitrariedades essas, corn
requintes de extrema perversidade e no estilo policialesco da ditadura militar.

1. Referidos Promotores de Justiça não aceitarn a Liminar concedida pelo
Tribunal de Justiça, que perrnite a cobrança pela emissão do registro de
nascimento e Obito, exceto das pessoas comprovadamente pobres;

2. Inconformados corn a decisão do Judiciário, Os Promotores requisitararn
força policial composta de 5 (cinco) viaturas e invadiram as dependências do
Cartôrio de Registro Civil de Pocos de Caldas;

3. A "operaçao" visou intimidar, constranger e hurnilhar a Oficial do Registro
Civil. Tanto é verdade que os Promotores convocaram corn antecedência
toda a imprensa da região de Poços de Caldas. Vaidosos, os Promotores de
Justiça invadiram as dependéncias internas do Cartório e deram voz de
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prisao a Oficial, conduzindo-a ate a Delegacia de PolIcia. Após, se deleitaram
concedendo entrevistas as emissoras de radio e televisão, repita-se,
previamente convocadas.

4. Atitude covarde e que não se presta a modelo. São mUltiplas as infraçôes
cometidas pelos Prornotores supracitados. Primeiramente, näo possuem
competência legal para fiscalizar os Cartórios. A competência é do Poder
Judiciário. Em segundo lugar, os representantes do Ministério PUblico devem
respeito ao Poder Judiciário. A questão da cobrança das certidães está "sub
judice" e ate que o Tribunal de Justiça aprecie o rnérito do Mandado de
Segurança Coletivo, a lirninar está em pleno vigor.

5. A requisição de cinco viaturas para prender a Oficial do Registro Civil de
Pocos de Caldas revela o despreparo dos Prornotores para o exercIclo da
nobre funcao, além do que, representantes deste naipe atentam contra a
dignidade da Justiça, sim, porque não respeitam o Judiciário e, por via de
consequência, denigrem a imagem do próprio Ministério Püblico.

6. Em suma, o RECIVIL não aceita a ilegalidade e o abuso de poder dos
Senhores Promotores de Justiça de Poços de Caldas, razão pela qua[
promoverá as rnedidas legais contra os referidos Promotores de Justica em
defesa das instituiçães dernocráticas e, especialmente, da Oficial vitima
dessas arbitrariedades.

Dr. Paulo Alberto Risso de Souza, Presidente do RECIVIL."
Estou fazendo esta leitura aqui, para denunciar. Tenho a certeza de que,

porque conheço a sensibilidade do Corregedor da Procuradoria-Geral de
Justiça e conheco a sensibilidade e a seriedade do Dr. Epaminondas
Fulgêncio, que tern sernpre se rnostrado presente nos rnornentos em que 0
Ministério Püblico e acionado, o que estã acontecendo é devido a uma lei
demagogica e absurda que S. M. o lrnperador Fernando Henrique I, impôs a
este Pals, quando determinou que os cartôrios de registro civil fossem
obrigados a conceder, gratuitarnente, para todo o povo brasileiro,
independentemente da condiçâo social, o registro de nascimento. Mas o
Presidente não teve o cuidado de dizer quern pagaria a conta. E muito fácil
fazer uma lei demagógica, para a rnldia, e jogar as contas e a
responsabilidade de arcar corn esses custos nas costas daqueles que não 0
podem fazer. Seria como implantar uma reforma tributária em que
cobrassemos dos favelados e isentássemos os que moram na Zona Sul, nos
palácios, enfirn, nas casas bonitas.

Gostariamos de destacar que, rnesmo que alguern esteja favorável - nota-
se que o RECIVIL se tern rnostrado sensIvel e tern apresentado urn projeto,
de que eu mesmo fui interlocutor junto ao Governo do Estado, no sentido de
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fazer o registro gratuito de todas as crianças de Minas Gerais, da populaçâo
pobre -, näo tern sentido que Os ricos se beneficiem dessa lei, sem que eles
tenham necessidade, sabendo que isso inviabilizaria a maioria dos cartôrios
de registro civil, numa populacão corn menos de 50 mil habitantes.

Está ocorrendo que alguns mais afoitos - e ressalto aqui que o Ministério
PUblico tern sido eficientIssimo no Estado de Minas Gerais - estão achando
que podem extrapolar Os limites da lei. Cinco viaturas policiais, como numa
cena cinematográfica, para prender uma senhora, invadiram urn cartório de
registro civil.

SO o Judiciário pode fazer uma coisa dessas. E ameaçaram algemar essa
senhora, corn a imprensa preparada para intimidar, pressionar, ou o que quer
que seja. Tudo ao arrepio da lei, porque nao tomaram nenhuma providência
legal. Apenas o fizeram arbitrariamente. A informacao que tenho é que a
JuIza que estava presente dispensou a forca policial e os promotores
intimaram os policiais a cumprir a determinação dela. Tudo isso está sendo
ajuizado nos canais competentes. Quero trazer a püblico esses fatos e dizer
que não podemos, como representantes do povo rnineiro, aceitar
arbitrariedades absurdas como essa. Corn muito prazer, concedo urn aparte
ao Deputado Marco Regis.

o Deputado Marco Regis (Em aparte)* - Agradeço o aparte a mirn
concedido por V. Exa., enaltecendo a sua atuaçao na Assembléia Legislativa.
V. Exa., como apologista do movimento solidarista, não estaria na tribuna
fazendo realmente denüncias sem que tivesse o mInimo de consciência do
problema. NOs também, mas entendemos que os cartOrios detêm urn forte
poder de pressão. Recentemente, ao votarmos projetos de interesse dos
cartOrios, houve pressao violenta por parte das entidades cartoriais, que, de
certa forma, ate coagem o cidadão humilde, quando necessita dos seus
serviços.

Sern entrar no mérito da questâo, fazernos uma intervençâo junto a V. Exa.,
porque, na verdade, conhecernos urn dos Promotores de Justiça de Pocos de
Caldas, especificarnente o Dr. Sidney Boccia, urn dos mais respeitados
membros do Ministério Püblico da hinterlândia de Minas Gerais. Foi promotor
de justiça na Cornarca de Cabo Verde, no Sul de Minas, onde ele teve a
coragem de enfrentar a violência de urn Delegado de Poilcia, que Ihe rneteu
ate arma de fogo na testa, quando tentava defender pobres cidadãos que
estavam sendo torturados na cadeia püblica da cidade de Cabo Verde.
Depois, foi transferido para Lavras e, atualmente, encontra-se em Pocos de
Caldas.

0 Deputado Miguel Martini - Quero dizer que se trata do Promotor de
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Justiça Marcelo, da Comarca de Caldas, conforme a nota oficial que me foi
fornecida. Eventualmente, ele está prestando servico em Pocos de Caldas.
Na verdade, foram dois Promotores, e não sei se ele também está envolvido.
Gostaria de dizer, ainda, que estou ressaltando o trabalho do Ministério
Püblico.

o Deputado Marco Regis (Em aparte) - Perfeitamente, Deputado; nâo quero
endossar atitudes dessa natureza, mas também precisamos verificar a
situaçâo "in loco" ou junto aos Promotores o que, realrnente, sucedeu. As
viaturas podem, realmente, ter sido deslocadas para o fOrum da comarca para
manter a seguranca. Estou fazendo essa intervencâo para ressaltar um dos
Promotores, o Dr. Sidney Boccia, professor da Universidade de Alfenas, muito
benquisto entre os seu colegas e pelo Dr. Epaminondas Fulgêncio, tenho
certeza.

o Deputado Miguel Martini - Deputado Marco Regis, quero dizer novamente
que no citei o nome desse Promotor. Li a nota oficial e tenho a certeza de
que o Dr. Marcelo, do Municlpio de Caldas, é urn deles. Não tenho o nome do
outro. Quero ressaltar que pode nâo ser ele. Concedo um aparte, com muito
prazer, ao Deputado Durval Angelo.

o Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Não posso concordar corn
nenhuma demonstracâo de força que o Promotor ou qualquer outra pessoa
tenha usado. Não e meu critério fazer essa defesa. Mas o poder dos cartOrios
e absurdo no Pals. Em nenhum pals do mundo paga-se para registrar que
nasceu ou rnorreu. V. Exa. deve observar, também, as custas altIssimas para
se registrar a escritura de urn lote, urn verdadeiro absurdo. Temos uma lei
federal que garante essa gratuidade. Assirn, a Escrivã deve cumprir a lei. Nâo
concordamos corn a demonstracão de forca.

o Deputado Miguel Martini - Quero dizer ao ilustre Deputado Durval Angelo
que a Escrivä nâo precisa cumprir a lei, uma vez que ha uma lirninar do
Tribunal de Justica e, enquanto ela não for derrubada...

o Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Companheiro, V. Exa. sabe que,
corn o mesmo intento, no nIvel do Supremo Tribunal Federal, os defensores
do "cartorialismo" perderarn no Supremo, porque näo obtiveram uma cautelar.
Entâo, o que prevalece? Uma decisão da Corte Major do Pals ou uma
decisâo do Tribunal de Justiça, que já nao existe? Porque, posteriormente a
decisão do Tribunal de Justica, houve urna decisão da Corte Suprema. E
correto que os Promotores de Justica cobrern que a lei seja cumprida. Apenas
discordo da dernonstracao de força.

o Deputado Miguel Martini - Agradeco. Deputado Durval Angelo, eu sá
queria [he responder que nâo estou aqui para defender cartOrios, pois essa
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não e minha prática. So precisamos saber diferenciá-los. Sabemos de
cartOrios que ganham rios de dinheiro. Estarnos contra esses, nosso objetivo
e realizar uma distribuiçao meihor. Não estou discutindo se deve ou não
cobrar. Estou fazendo uma defesa da dignidade, da integridade de uma
pessoa. Ainda que esteja errada, nenhuma lei dá direito ao abuso do poder, a
truculência e a forma desrespeitosa como foi tratada. E essa a nossa
observação. Estou sendo porta-voz dessa Oficial de Justiça e desse
sindicato. V. Exa. sabe muito bern que ha cartórios e cartôrios. E não é
possIvel, sob pena de fechar 60% ou 70% dos cartôrios de Minas Gerais, que
essa lei seja cumprida. Enquanto a liminar do Tribunal de Justica de Minas
Gerais não for derrubada, ela tern de ser respeitada. Do contrãrio, estamos
extrapolando os limites da nossa legalidade. Muito obrigado.

* Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

assessores, membros da imprensa, püblico presente nas galerias, serei
bastante breve.

o Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Muito obrigado. E que durante a
discussão nao prestel atencao. Estou reafirmando que os nomes são Marcelo
Moraes Barros de Campos e Sidney Boccia Pinto de Oliveira Sá. São os dois
Promotores que tiveram essas atitudes, Segundo a nota do registro civil. Tern
o nome dos dois, sim. Estou reafirmando.

o Deputado Paulo Piau* - Eu gostaria de fazer breve referéncia ao Projeto
de Lei n° 1.543, que trata das licitaçoes pUblicas envolvendo as cooperativas.
Em primeiro lugar, quero dizer que esse projeto não e de minha autoria, mas
da Frente Parlamentar Cooperativista, juntamente corn a Organizaçao das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Evidentemente, estamos
ernprestarido o nome, para que o projeto vá avante. Nesta Casa já ha outros
projetos, como os dos Deputado Ajalmar Silva e Agostinho Patrüs, além de
urn requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, para urn evento que
caracterizará o Dia Internacional do Cooperativismo, no dia 29 de junho
próximo. 0 objetivo desse projeto é muito claro. E exatamente corrigir uma
falha jurIdica existente na Lei n° 9.444, de 1988. De 1988 ate 1995, o Tribunal
de Contas não detectou essa falha juridica. Portanto, todos os processos de
licitação püblica que foram parar no Tribunal de Contas foram aprovados. A
partir de 1995, urn relator detectou essa falha juridica, e as cooperativas de
produção ou de serviço flcaram absolutamente excluldas da licitaçao püblica.
Para que voces tenham uma nocao, e como se a cooperativa de leite de cada
municIpio não pudesse participar da licitação para suprir a merenda escolar.
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Parece no minimo incoerente. A UNIMED não poderá firmar convênio
diretamente corn qualquer empresa püblica ou instituição pUblica. 0 caso da
UNIMED é verIdico em Uberaba. Como 0 Tribunal de Contas glosou as
contas daquela cidade, porque havia feito algum contrato corn a cooperativa,
a Prefeitura teve de usar 0 instrumento burocrático de filiar cada urn dos seus
5 mil servidores junto a UNIMED, para que tivessem direito ao atendimento
medico. Portanto, na nossa avaliaçâo, e incoerente urna empresa corno a
UNIMED, que presta serviço tao importante, não poder firmar convênio corn
urna instituiçao pblica. E hoje ela está proibida de faze-b, no Estado de
Minas Gerais, e somente no Estado de Minas Gerais.

Urn segundo exemplo e a Cooperativa de Surdos e Mudos, institulda aqui
em Belo Horizonte, não poder participar de uma licitação pUblica da
Assembléia Legislativa, da CEMIG, da COPASA, visto serem exIrnios
digitadores e, pela Lei n° 9.444, que al está, corn a observaçao do Tribunal de
Contas, também não poderão participar da licitação püblica.

Então gostaria de deixar aqui bern claro que não estamos buscando
nenhum privilégio para as cooperativas, nao estamos buscando nenhurn
corporativismo para as cooperativas, o que se quer e o que apregoa o art. 10

da Constituição Federal, que é a livre concorrência. Evidentemente que toda
discussão em razão do assunto e bern-vinda, porque não ternos 0 menor
interesse em aprovar nesta Casa coisas esdrüxulas, que venham prejudicar a
Sociedade mineira. Não e esse o interesse, mas, sirn, a discussão sadia e
irnportante, dal o motivo da protelação do projeto para a próxima terca-feira
conforme pedido do nosso companheiro e amigo Deputado Ronaldo
Vasconcelbos.

Então, o que se quer corn isso? Corrigir essa faiha jurIdica, nada mais do
que isso, e colocar as cooperativas mineiras, evidenternente, em condiçôes
de participar das licitaçôes piblicas.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Deputado Paulo Piau, todos
flós, nesta Casa, nos sentimos prestigiados, honrados por sermos pares de
V. Exa. Percebernos, na sua atuaçao, no seu incansável trabalho nesta Casa,
urn exemplo, inclusive para os que nos observam de fora, de hornem digno,
corn espirito civico, que honra esta Casa, por pertencer ao quadro de
parlamentares que nela atuam.

Ontem ate parecia estarmos obstruindo o projeto de V. Exa., e alguérn
tentou passar essa irnagem, o que nao é verdade. Somos admirador do seu
Projeto e achamos que o debate é importante, ate porque ele chama a
atençao para uma grande injustiça que está se tornando uma prática, urna
culture no nosso Pais, que e exatamente o preenchimento dos cargos deI
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repartiçöes pUbhcas e de estatais corn pessoas que trabalharn para firmas de
terceirização.

V. Exa. propãe, no seu projeto, que as cooperativas também possarn
competir ern nivel de igualdade e que sejarn respeitadas no seu quadro de
funcionários, ate porque não são empresas que visam a lucro e, corno
cooperativa, deveria ter prioridade na escoiha. Mas chama-nos a atenção
para o debate dois fatos: primeiro, evidentemente, essas ernpresas de
terceirizaçao deveriam ser atacadas. Hoje, no Brasil, sabemos - ainda mais
sendo trabaihista como sou - que a mão-de-obra no Pals é a mais
desvalorizada. 0 homem e o objeto mais vH desta Naçao. Tudo aqui é caro;
barato é o homem, é a mão-de-obra. E o homem além de ser urn objeto
barato, agora e urn produto de negociação, já que as empresas de
terceirização estariam negociando sob este aspecto. Posteriormente, na
tribuna, citarei exemplos ao discutir o projeto relativo as companhias estatais,
como a PETROBRAS, que escraviza rnilhares de pessoas para poder pagar
urn grande salário, economizando a mão-de-obra na riqueza.

Urn segundo aspecto importante estã retacionado corn as cooperativas. 0
espIrito cooperativista, o modelo de trabaiho cooperativista é urn modelo atual
que dá certo, que está aprovado. 0 cornunismo e o socialisrno não derarn
certo. Mas o cooperativismo dá certo, porque todos trabaiham, e o produto da
venda, da colocaçao no mercado, daquele produto da pequena indüstria será
dividido, por produçao, em partes iguais. Não ha aquela distribuição de lucros
altamente iniqua, como acontece fora do cooperativismo. Seu projeto é de
suma irnportância. Fizemos uma emenda e gostariamos que V. Exa. a
apreciasse e, ate mesmo, a rnelhorasse. 0 sentido e que as cooperativas que
vão concorrer tenham sua filosofia, e o seu trabalho seja realmente
cooperativista.

O senhor ye o exernplo de tantas outras cooperativas, que, na verdade, são
empresas de terceirização. E são mais severas, porque são hipôcritas.
Vimos, na CPI dos garimpos, que as cooperativas dos garirnpeiros são dos
donos dos garimpos. Ha quatro chaves e quatro donos. Os cooperados não
passam de trabalhadores escravos. V. Exa. está de parabéns. Conte corn o
meu apoio e a minha solidariedade no sentido de aprovar o seu projeto. Minas
Gerais deu urn exernplo a todos os outros Estados, porque o cooperativismo
é a solução tao esperada em nosso Pals.

O Deputado Paulo Piau* - Para concluir, o que queremos é gerar postos de
trabaiho. Isso e o que importa. Dentro de urna nova ôtica, o emprego formal,
corn carteira assinada, está dirninuindo. Alias, o conflito nos organismos que
rnedem o desernprego e exatamente esse, porque enquanto o ernprego de
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carteira assinada diminui a cada dia, o servico e o trabaiho aparecern. 0
cooperativismo não é urn emprego formal, corn carteira assinada, rnas é uma
forma de organizacão da sociedade para que os servicos e Os produtos sejam
colocados a sua disposição. Não podemos nunca toiher urn movirnento que
seja de organizacão social. Isso é rnuito importante. E claro que as
cooperativas fantasmas, que causam sustos as dernais empresas, tern que
ser punidas. E caso de policia, e pudernos presenciar isso na Cornissão do
garimpo. Evidentemente, e necessário que haja regularização em nIvel
nacional, para evitar que se criern, corn facilidade, cooperativas que distorçam
o objetivo maior, que é o de se organizar o povo no desenvolvimento de
novas formas de trabalho.

Quero deixar aqui essa mensagem, pois o objetivo é urn so: a melhoria do
emprego e da qualidade de vida do nosso povo. Espero que esta Casa reflita
muito a respeito desse processo, para que possamos acertar, sern privilegiar
urn grupo corporativamente. Isso nao cabe a esta Casa, isso não é do nosso
feitio. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscricOes

0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa 6 21 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
cornpreendendo as comunicaçaes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçao de pareceres e requerirnentos. Estão abertas as inscriçOes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das cornunicaçOes

apresentadas nesta reunião pelas Cornissôes de Transporte - aprovação, na
iia Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.616/98, do Deputado Dimas
Rodrigues, e 2.618/98, do Deputado Antonio Genaro; e do Trabalho -
aprovação, na 1 1 a  Reunião Extraordinária, dos Projetos de Leis n°s 1.493/97,
do Deputado Jorge Hannas; 1.740/98, do Deputado Ailton Vilela; 1.704/98, do
Deputado Alencar da Silveira Junior; 1.716/98, do Deputado Arnbrôsio Pinto;
1.742/98, do Deputado Francisco Rarnalho; 1.722/98, do Deputado Geraldo
Rezende; 1.735/98, do Deputado Glycon Terra Pinto; 1.717/98, do Deputado
Kemil Kumaira; 1.694/98, do Deputado Paulo Pettersen; 1.719/98, do
Deputado Paulo Piau; e 1.724, 1.726 e 1.731/98, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arnaldo Penna, em que

solicita que o Projeto de Lei n° 1.763/98, que cria o Fundo Pró-Fioresta, seja
remetido ao exame da comissão seguinte a que foi distribuldo, uma vez que
se encontra esgotado o prazo para sua apreciaçao na Comissão de
Constituiçao e Justica. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento interno.

Requerimento do Deputado Arnaldo Penna, em que solicita que o Projeto
de Lei no 1.761/98, que autoriza o Poder Executivo a doar imôvei ao MunicIpio
de Astoifo Dutra, seja remetido ao exarne da cornissão seguinte a que fol
distribuido, urna vez que se encontra esgotado o .prazo para sua apreciação
na Comissâo de Constituiçao e Justiça. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regirnento
Interno.

Requerimento do Deputado Arnaldo Penna, em que soiicta que o Projeto
de Lei n° 1.762/98, que institui o Quadro Especial de Carreiras, seja remetido
ao exame da comissão seguinte a que foi distribuldo, uma vez que se
encontra esgotado o prazo para sua apreciação na Comissão de Constituiçâo
e Justica. A Presidência defere o requerimento, de conformidade corn o inciso
Vii do art. 232, c/co art. 140, do Regimento Interno.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como o senhor pode verfficar

de piano, não temos "quorum" para a apreciação da matéria em pauta,
portanto, pedimos o encerramento da reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião especial de logo mais, as 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião de debates de amanhã, dia 19, as
9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 88a REUNIAO ESPECIAL, EM 9/6/98, DESTINADA A REAL1zAçA0
DA TELECONFERENCiA SOBRE LEGISLAçA0 ELEITORAL

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cieuber Carneiro e Irani Barbosa
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinaçao da reunião -

Apresentação dos componentes da Mesa - Paiavras do Sr. Presidente -
Palavras dos Srs. Olavo Antonio de Moraes Freire, Aicir Nascimento, Edson
de Resende Castro, José Alfredo de Oliveira Baracho, José Nepomuceno
Silva e Marcos Antonio Coimbra - Esciarecinientos sobre os debates -
Debates - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cieuber Carneiro - Elmo Braz - Diizon Meio - Adeimo

Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Ajaimar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira JCinior - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Anivaido Coelho
- Antonio Andrade - Antonio Genaro - Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Biiac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz -
Ermano Batista - Geraido Nascimento - Geraido Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - João Leite - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria
Barros - José Miiitão - Marco Regis - Oiihto Godinho - Pericles Ferreira - Raul
Lima Neto - Ronaido Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 8h40min, deciaro aberta a

reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a paiavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a ieitura
da ata da reunião anterior.

Atas
- 0 Deputado Agostinho PatrUs, 2 1-Secret6rio "ad hoc", procede a ieitura

das atas das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Destinação da Reunião

o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a realização da teieconferência
sobre iegislação eleitorai.

Apresentacao dos Componentes da Mesa
o Sr. Presidente - CompOem a Mesa dos trabaihos desta reunião Os

Exmos. Srs. Humberto Rodrigues Gomes, Procurador-Geral Adjunto do
Estado, que, neste ato, representa o Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo; Deputado Cleuber Carneiro, 1 1-Vice-Presidente da Assembléia
Legisiativa; Olavo Antonio de Moraes Freire, Presidente da Associaçao
Mineira do Ministério Póbiico; ex-Deputado Alcir Nascirnento, Secretário-Gerai
do PFL; Edson de Resende Castro, Promotor de Justica do Estado de Minas
Gerais; Alfredo de Oliveira Baracho, professor da Faculdade de Direito da
UFMG; José Nepomuceno Silva, ex-Juiz do TRE e professor de Direito
Eieitorai; Marcos Antonio Coimbra, Diretor-Presidente da Vox Popuii; e a
jornalista Sra. Bertha Maakaroun, coordenadora dos debates.

Paiavras do Sr. Presidente
Autoridades que compOem esta Mesa, Deputados, senhoras e senhores, a

Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais tern a satisfação de
promover, juntamente corn a Associaçâo Mineira do Ministério Püblico, esta
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teleconferéncia, que está sendo transrnitida ao vivo para todo o Brasil.
Esse modelo de debate, corn o aproveitarnento dos modernos recursos da

telecomunicaçao, e mais urn instrumento que a Casa vern utilizando, desde o
ano passado, para fortalecer seu projeto de interlocução corn a sociedade.
Entendemos que o caminho da informaçao, da transparência e do diálogo é o
mais adequado a este Poder em seu papel de representaçao do povo
mineiro.

o tema que estaremos discutindo revela-se especialmente oportuno no
momento politico que vivemos no Estado e no Pals. A quatro meses do pleito
em que a populaçao escolherá o Presidente da Repüblica, os Governadores,
os membros das Assembléias Legislativas e do Congresso, as questoes
referentes ao processo eleitoral se mesclam as preocupaçôes decorrentes
das reformas constitucionais.

Será extremarnente saudável para a Naçao brasileira se tais reformas, que
poderâo mudar substancialmente algumas estruturas da vida nacional,
tiverem a acompanhá-las uma eleicao em que o comportarnento das
instituiçöes pUblicas, dos agentes politicos e dos cidadãos, de modo geral, for
balizado pelos princIpios éticos, pela convivència civica e pelo respeito ao
ordenamento juridico.

Nessa perspectiva, merecem atençao as questoes relativas a divulgaçâo de
nomes e programas envolvendo candidatos, partidos, instituiçaes p(iblicas e
privadas, vinculados, de algurna forma, aos trabaihos de campanha.
Trabalhos, diga-se de passagem, legltimos e indispensáveis a orientação do
eleitor.

o encontro de hoje tern como objetivo divulgar e esciarecer pontos
polêmicos da legislação eleitoral, mais precisamente, aqueles referentes a
propaganda, a publicidade e as condutas vedadas aos agentes püblicos,
pontos esses contidos na Resolução n° 20.106, do Tribunal Superior Eleitoral.
Trata-se, como sabemos, de assunto que, em perlodo pré-eleitoral, ganha
major repercussão junto a imprensa e a opinião püblica, tendo em vista a
ocorrência de denüncias de irregularidades e os divergentes interesses em
jogo.

o conhecimento preciso das regras do processo eleitoral torna-se, portanto,
imprescindivel para todos aqueles que, nesses meses que antecedem o
comparecimento do povo as urnas, se vejam diante de problemas ou dUvidas
que digam respeito ao tema. E preciso que as iniciativas referentes a
propaganda, a possIveis denüncias, aos recursos juridicos e as acôes de
fiscalização sejam tomadas em observância estrita a !egislaçao.

Também e necessário, nesse processo em que, compreensivelmente, a
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disputa costuma gerar interpretacoes diversas e acirramento dos ânimos, que
prevaleca o equilibrio, a imparcialidade, o bom-senso e, acima de tudo, a
igualdade de oportunidades. Assim, seguramente, estaremos dando mais urn
passo para a consolidagão da dernocracia.

Gostariamos de agradecer a todos os que contribuiram para a realizaçâo
deste evento, especialmente a Associacäo Mineira do Ministério PUblico, e a
todos os que atenderam ao convite para participar das exposicôes e dos
debates.

Palavras do Sr. Olavo Antonio de Moraes Freire
o Sr. Olavo AntOnio de Moráes Freire - Eminente Deputado Estadual, DD.

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Estadual Romeu Queiroz, tomo a liberdade, nesta oportunidade, de saudá-lo,
demais membros da Mesa Diretora dos trabalhos, Srs. Deputados Estaduals,
Srs. Promotores de Justica, operadores de Direito, jornalistas, senhoras e
senhores, na qualidade de Presidente da Associaçâo de Classe dos
Promotores de Justiça e como membro do Ministério PUblico do Estado de
Minas Gerais, quero ressaltar, na oportunidade,.esta iniciativa conjunta corn a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Na verdade, o que está subjacente a este evento é o exercIcio do direito de
cidadania.

Dal ser sintomática e nâo mera coincidência a nossa presença - minha e
dos Promotores de Justica Eleitorais - aqui, ao lado de V. Exa, Sr. Presidente,
e dos ilustres Deputados para discutirmos as eleicoes vindouras.

Digo isso porque mesmo que tenhamos eventuais pontos de divergencia, e
esses pontos de divergência devem ficar restritos tâo-sornente ao espaço
técnico-juridico, vejo que o objetivo que nos une é muito major e está acima
de tais vicissitudes.

Corn efeito, ambas as instituiçOes, parlamento mineiro e Ministério Póblico
de Minas Gerais, foram forjadas na luta do homem contra a opressâo e o
autoritarismo e, como frutos dessa luta, nao podem sobreviver sem o oxigénio
da democracia.

Basta olharmos para trás, em passado recente, e compararmos Os papéis
desempenhados pelo Legislativo e pelo Ministério Püblico antes e depois da
promulgaçâo da Constituiçâo da RepUblica de 1988. Nâo he termos de
comparaçao.

Se hoje todas as grandes decisOes passam pelas Casas Legislativas em
qualquer nIvel de governo é porque são elas que estabelecem as regras do
jogo social, como legItimas representantes do povo brasileiro.

0 Ministério PUblico, por sua vez, nada mais faz do que travar luta
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cotidiana, por meio de cada Promotor de Justica, para que tais regras, que
são as leis, sejam efetivamente respeitadas pelos grupos e pelos individuos
da nossa sociedade, sejam eles pobres ou ricos, poderosos ou nao.

Assim, Srs. Deputados e Promotores, conforme reiteramos em todas as
oportunidades, insisto em que urn Legislativo forte nao pode prescindir de urn
Ministério Püblico autônomo e respeitado, cuja recIproca é igual e
absolutamente verdadeira.

Ao contrário daqueles que sO tern o discurso democrático, esta
teleconferência traduz providência prática para a realização de urn sufrágio,
que espelhe,de fato, a vontade do povo.

Corn efeito, ao permitir-se nesta ocasião a interação dos agentes politicos -
os parlamentares mineiros e os Promotores de Justiça - responsáveis pela
fiscalizaçao das prôximas eleiçOes, estamos, na prática, fortalecendo o
exercIclo diário da cidadania, condiçao "sine qua non" para a verdadeira
dernocracia.

Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Neste momento, tenho a honra de transferir a

Presidência ao ilustre Deputado Cleuber Carneiro, 1 0-Vice-Presidente desta
Casa Legislativa.

Palavras do Sr. Alcir Nascimento
o Sr. Alcir Nascimento - Sr. Presidente, dignos componentes da Mesa, Srs.

Deputados, Srs. Promotores de Justica, senhores jornalistas, senhores
telespectadores, nossa presença aqui tern caráter urn pouco imprevisto,
diante da impossibilidade do nobre Deputado Cleuber Carneiro. Em razão de
suas tarefas diárias, não foi possIvel que S. Exa. se dedicasse ao assunto
para que trouxesse a esse debate as luzes de seu conhecimento a respeito
da legislação eleitoral. Dal, portanto, a tolerància que pedimos quanto as
nossas limitaçaes a respeito do tema, ja que apenas na noite de ontem e que
fornos convocados para esta participaçao.

E ciaro que ousamos urn pouco ao aceitã-la. Mas é possivel que esse
trabaiho, na nossa função de secretaria de partido, de alguma forma traga
colaboração para os debates que aqui se realizarão.

Esse trabalho permanente da secretaria de partido que o nobre professor e
advogado Dr. Cicero Dumont costuma chamar de laboratOrio, dada a
diversidade de assuntos que são colocados ao exame das secretarias, nos
permite, ou nos provocou, ou nos estimulou a vir fazer certos apontamentos a
respeito da legislaçao eleitoral. Observamos que, durante largo periodo,
desde a vigência do Côdigo Eleitoral, em 1965, e a anterior lei orgânica dos
partidos politicos, a propaganda eleitoral se manteve subordinada a rigorosa
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disciplina, corn amplas restriçoes aos partidos e aos candidatos.
Exigia-se que toda propaganda fosse realizada sob a responsabilidade dos

partidos e por eles paga (art. 240 da C.E.), proibindo-se, em conseqüência,
aos candidatos que efetuassem, individualmente, despesas de caráter
eleitoral, sob pena de cassaçâo do seu registro.

A afixação de cartazes so era permitida em quadros ou painéis localizados
por indicacão das Prefeituras, não se permitindo anüncios luminosos e faixas
fixas e toda propaganda que prejudicasse a higiene e a estética urbana.

Algumas dessas disposiçOes se mantiveram, como adiante se vera.
Por melo das leis que disciplinararn as eleiçOes seguintes, houve variacOes

nas exigências estabelecidas, mantendo-se urnas e acrescentando-se outras,
notando-se a tendéncia da Iiberacão da propaganda em radio e televisão,
embora permitida apenas no horário gratuito.

Assim, na propaganda em geral, corn a lei atual, explicitada pela Res/TSE
n° 20.106, de 4/3/98, perrnanece o propOsito de se evitar a poluição visual das
cidades, proibindo-se, term inantemente, a pichação, a inscrição a tinta e a
veiculação de propaganda nos bens cujo uso dependa de cessão ou
perrnissão do poder pUblico, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum,
ressalvada, porém, o que é novidade, a possibilidade de fixação de placas,
estandartes, faixas e assemelhados em postes de iluminacão pUblica,
viadutos, passarelas e pontes, desde que não Ihes causem dano, dificultem
ou irnpeçam o seu uso e o born andamento do tráfego.

Como irreprimIvel e o impeto do candidato em expandir a sua propaganda,
deve ser ressaltado que pesada e a multa para os seus infratores: de 5.000 a
15.000 UFIRs, como disposto no art. 37, § 1 0, da Lei n° 9.504.

Dizia a lei anterior, a n° 9.100, em seu art. 51, salvo engano, § 20, que nos
bens particulares a propaganda eleitoral era perrnitida, desde que autorizada
pelo detentor da posse desses bens. No entanto, a lei atual permite a
propaganda em bens particulares sern a exigencia da autorização de quem
esteja detendo a sua posse. Certamente, isso para transferir o assunto para a
area do Direito Civil. Faltou a lei a exigência da retirada da propaganda
eleitoral, quando ja encerrado o processo eleitoral quando, após as eleiçOes.
Isso, mesmo que colocada e escrita em bens particulares ou quando exibida
em logradouro püblico. Quando passa a eleicão, é muito comum vermos em
muros pela cidade o nome de candidatos de eleicOes que ja passaram.

Vou ler: "Folhetos volantes e outros impressos tern livre distribuição,
mediante responsabilidade dos partidos, coligaçOes ou candidatos".

A propaganda gratuita nas emissoras de radio e televisão limitava-se a
mençao da legenda, do currIculo e do nUrnero do candidato e, na televisão, 6
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exibiçao da sua fotografia.
A partir de 1985, corn eleiçoes naquele ano para as Capitais dos Estados e

outros municipios, a propaganda radiofônica e televisada beneficiou-se de
algumas liberaçaes, permitindo-se a transmissão de debates entre candidatos
(Lei no 7.332, de 1985, art. 10, § 50).

Já se respirava naquela altura urn clima de abertura poiltica. Convocada
estava a Constituinte, e, em 1986, corn a vigência da Lei n o 7.508, que
instituiu normas para a propaganda eleitoral das eleiçães daquele ano,
afastada ficaria qualquer censura prévia a propaganda eleitoral, perrnitindo-
se, coma propaganda paga na imprensa escrita, corn espaço limitado, para
divulgação, tao so o curriculo do candidato.

E claro que eram restriçOes pesadas, mas os recursos foram-se abrindo,
para permitir hoje ampla propaganda, desde que no radio e na televisão,
dentro do tempo do horário gratuito.

Palavras do Sr. Edson de Resende Castro
0 Sr. Edson de Resende Castro - Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro,

Sr. Olavo Antonio de Moraes Freire, Presidente da Associaçao Mineira do
Ministério PCiblico, colegas debatedores, Srs. Deputados, Srs. Promotores de
Justiça, senhores telespectadores, gostaria de salientar a satisfaçao corn que
recebemos a convite para, em nome da Associaçao do Ministério Püblico,
participar deste debate, desta iniciativa conjunta do Ministério Püblico e da
Assembléia Legislativa. Satisfaçao em ver que essas duas instituiçOes, de
papel social tao importante, como ressaltado aqui pelo Dr. Olavo AntOnio de
Moraes Freire e pelo Deputado Romeu Queiroz, papel esse de urna interação
de propOsitos, em face do fato de que ao Ministério PUblico cumpre, em Ultima
análise, fazer prevalecer no piano concreto a vontade do legislador, versada
em leis. De nada adiantaria se não houvesse uma instituição criada pela
Constituiçao para assegurar o efetivo curnprirnento dessas leis. Essa
interaçâo que existe no ordenamento jurIdico aqui se faz presente corn essa
iniciativa conjunta, e dal a nossa satisfaçao, repito.

Sem descer aos detaihes da legislaçao eleitoral, coma o fez de forma
elucidativa e brilhante o Deputado Aicir, mas nos prendendo, neste primeiro
momenta, apenas àquilo que entendemos coma sendo a papel do Ministério
Püblico e da Justiça Eleitoral no processo de captaçao da vontade popular,
gostariamos de realçar que as eleiçOes devem transcorrer segundo aquilo
que fol prenunciado pelo Deputado Romeu Queiroz, de forma que a eleitor
possa traduzir ou possa depositar nas urnas a sua verdadeira vontade. As
eleiçOes, das quais dependem a processo democrático, necessitam dessa
liberdade de voto. Dal o legislador constituinte ter inserido na Constituiçao
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Federal princIpios coma o da isonomia e a da igualdade de oportunidades,
agora repetidos na Lei n° 9.504. Ele ievou, tambérn, para a Constituicâo
Federal princIpios coma o da normalidade e a da probidade no processo
eleitoral. Enfim, o legislador constitucional deixou claro que a vontade do povo
deve ser captada da forma mais livre possIvel, porque e disso que depende a
democracia. NOs näo teriamos verdadeiramente urna democracia se as
nossos representantes, sejarn do Executivo ou do Legislativo, não alçassem o
poder de forma livre ou mediante uma escolha efetivamente livre. Faltar-Ihes-
Ia, em ültima análise, legitirnidade para a exercIcio do poder. A Justiça
Eleitoral e também a Ministério Püblico Eleitoral não se justificariam se nâo
buscassem, diariamente, durante todo a processo eleitoral, garantir que o
cidadâo e a eleitor efetivamente tenham liberdade para exprimir a sua
vontade. Então, a papel do Ministério PUblico, particularmente naquilo que diz
respeito ao Promotor Eleitoral, deve ser esforçar-se diuturnamente durante a
campanha eleitoral, ate a Ultimo voto ser apurado, para que a vontade do
eleitor seja traduzida nas urnas. Essa é a nossa missão maior - e nós riäo
teremos nos desincumbido dela se assim não o fizermos -, ou seja, fazer corn
que o resultado obtido na apuraçâo seja a fiel traducão da vontade do eleitor,
porque, caso contrário, não teremos democracia. E para isso, entao, que
vamos nos debrucar, coma jà a fizemos em outros pleitos anteriores. 0
Ministério Pübiico segue esse destino, essa missâo constitucional de fazer
corn que a vontade da lei, a vontade do legislador versada na lei eleitoral, seja
efetivamente respeitada pelo eleitor, pelo cidadão, pelos candidatos, pelo
prOprio Estado e pelas prOprias instituiçOes. Na verdade, para mirn,
particularmente, que atuo na Zona Eleitoral de Candeias já ha algurn tempo,
parece, e a experiência mostra-nos isso, que a efetivo respeito a lei eleitoral é
vantajoso para todos aqueles que trabalham e que se vêem envolvidos no
processo eleitoral. Na Comarca de Candeias, nas ültimas eleiçöes municipais,
propusemos a todos os candidatos e eleitores que a lei eleitoral fosse
rigorosamente implernentada, discutida e respeitada. No final, houve
satisfaçao par parte de todos as candidatos, mesmo dos que perderam as
eleiçoes, porque reconheceram que elas transcorreram num clima de
absoluta tranquiiidade, corn gastas significativamente inferiores aos dos
pleitos anteriores, já que não era necessário comprar votos nem gastar

0 excessivamente corn propaganda.
C Queremos crer que, quando se respeita a lei eleitoral, a resuitado é

vantajoso para todos, ate porque ja se disse que boa é a lei aplicada corn
retidão. 0 Ministério PUblico vai para o processo eleitoral corn o propósito de
fazer corn que todos as candidatos tenharn seus direitos assegurados pela lei
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e todos os eleitores tenham sua liberdade de voto respeitada, seja pela
Justiça Eleitoral, seja pelo candidato, seja por nossas instituicöes. Assim, o
Ministério PUblico espera contribur para a lisura do processo eleitoral e, em
ültima análise, para a legitimidade dos mandatos que serão conferidos nas
próximas eleiçaes.

Vamos deixar a análise da legislac5o para a fase de debates. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho
Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro; ilustre Presidente da

Associaçâo Mineira do Ministérlo PUblico; Dr. Olavo Antonio de Moraes
Freire; demais componentes da Mesa, Srs. Deputados, membros do
Ministérlo Püblico, senhoras e senhores; é muito importarite essa iniciativa do
Ministérlo PUblico e da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de
discutir alguns pontos especificos da legislação eleitoral brasileira.

Essas refiexOes são muito importantes. Em duas ocasiOes, tivemos a
oportunidade de participar delas. Primeiro, compondo uma comissão do
Ministério da Justica, quando era Ministro Maurlcio Corrèa, hoje Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Nela, fez-se a análise da legislação brasileira.
Segundo, fazendo parte de uma comissão composta pelo Ministro Carlos
Magno da Silva Veloso, da qual participaram Deputados, juristas, membros do
Ministério Püblico e representantes de outras categorias. Na oportunidade, fiz
a análise dos diversos projetos que estavam ou na Câmara dos Deputados ou
no Senado e pude constatar o esforço do Congresso para elaborar uma
legislação definitiva. A comissão do Tribunal Eleitoral propôs uma série de
mudanças, e nossa comissão ouviu diversas lideranças dos partidos politicos.

0 que se nota, no Brasil, é que, ha muito, ha uma vasta legislaçao eleitoral,
desde o lmpério. Somos o pals que mais normas eleitorais tem. Nas
exposiçOes sobre os trabaihos realizados pelos Deputados e Senadores,
assistimos a debates sobre questoes importantes, que vão e voltam. 0 voto
distrital, por exemplo, é urn problema que constanternente vem a baila quando
tratamos da evolução eleitoral brasileira. Ha questaes como propaganda,
gastos e uma pluralidade de matérias que vêm permanentemente
preocupando o mundo juridico e politico brasileiro. A grande questão é essa
pluralidade legislativa, o Côdigo Eleitoral, uma lei das inelegibilidades e uma
lei orgánica ou lei dos partidos politicos e também a volta a uma série de
normas que vém a cada eleição.

Alguns entendern que deveria haver urn código rnais consolidado, porque
muitas das matérias que, as vezes, vao para o Código Eleitoral tratam mais
de administraçao eleitoral. Tal detalhamento não ocorre no COdigo Eleitoral
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da Alernanha, no da Espanha ou no de Portugal. E preciso o detalhamento,
que vem acompanhado de algumas questOes, coma as resoluçOes. Temos
uma que trata dos pontos essenciais, a Resolução n o 20.106, de 1998, que
tern 72 artigos.

Essa questão tern que ser reexaminada. Devemos fazer uma legislação
mais reduzida, e, nao, descer a minUcias. Essas, corno no que diz respeito a
propaganda eleitoral, tern gerado uma série de questionamentos. Tanto a lei
quanto a Resolução n° 20.106 não exauriram a definição dos limites entre o
que e permitido e o que não é, inclusive no dia da eleição. Os pleitos
anteriores tern admitido, por exemplo, a permanência de todas as
propagandas feitas antes desse dia, como outdoors, cartazes, faixas e
retratos. Tern admitido, também, a possibilidade de uma propaganda
silenciosa, corno o uso de vestes, camisetas, bones, flãrnulas e adornos,
desde que se porte a sigla partidária e a denominacão dos candidatos. Mas
não tern sido permitido que tais pessoas pratiquem algurna forma de
comunicação oral corn outros eleitores, pois, contra tal ato, pesa 0
pressuposto de que se está em urn sistema de captação de votos.

A matéria estabeleceu critérios de propaganda em geral e alguns pontos
especificos, inclusive no que diz respeito a tecnologia moderna: todo o
sistema de comunicação iria influenciar no processo eleitoral contemporãneo.

A preocupação corn a propaganda é urna questão muito séria. Lembro-me
de que estava nos Estados Unidos, na época das eleicOes primárias, e o
Presidente da Repüblica foi, no dia da eleição, transmitir urn programa da
Casa Branca. Todos os jornais disseram que era uma propaganda do
Governo. As vezes, este tern mais possibilidade de fazer propaganda. No
Canada, existe a preocupaçâo de uma legislaçao que tenha como objetivo
estabelecer as formas de propaganda indireta, que foram muito discutidas: 0
Presidente da RepUblica pode comparecer a uma inauguracão, urn Prefeito
pode comparecer a uma inauguração. Essa questão não ocorre apenas no
Brasil, ocorre em outros paises, porque quem está no poder, normalmente,
tern a possibilidade de revelar aquilo que está fazendo, de fazer a
Inauguraçao de urna obra. Entre nos foi muito discutido se urn candidato
Poderia ou não comparecer ao [ado de seus partidários ou dos candidatos do
mesrno partido. E urna questão complexa, porque, na verdade, se, de urn
lado, defendemos o sistema partidário atuante, a proporcão que limitamos
essa participaçao dos partidos politicos ou das liderancas polIticas, incluindo-
a entre Os atos eleitorais, dificultamos, de certa maneira, todas as formas de
exercicio da atividade partidária.

Ha sistemática proibitiva, inclusive uma resolução que trata de crimes
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eleitorais. Sabemos que a natureza dos crimes eleitorais já está definida, mas
as vezes ha pontos de divergéncia, na definiçao desses crimes, entre o
Código Penal, o COdigo Eleitoral e essa resoluçao.

De que maneira poderiamos fazer uma limpeza definitiva na legislação
eleitoral brasileira, para que não fiquemos a tratar, a cada eleiçao, de
interesses momentâneos? Em certas ocasiöes, teremos que tratar de
determinados temas que tomam a liderança das discussôes - sublegenda,
legenda, reeleiçao, desincompatibilizaçao - e que tern grande repercussão no
sistema democrático. Então, temos de aprimorar todos os mecanismos de
eiaboraçao legislativa, para que possamos aperfeiçoar a legislaçao eleitoral
brasileira e não tenhamos que conviver com uma mudança a cada eleiçao, ou
seja, fazer resoluçoes e normas eleitorais em 1992, 1994, 1996 e 1998. Ha
necessidade de uma consolidaçao da legislaçao eleitoral brasileira. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. José Nepomuceno Silva
Exmo. Sr. Presidente da Mesa dos trabaihos, Deputado Cleuber Carneiro;

Dr. Olavo Freire, eminente Presidente da Associaçâo Mineira do Ministério
Póblico - ao cumprimentá-lo, cumprimento também os demais componentes
da Mesa -; Srs. Deputados, senhoras e senhores, de inicio, quero agradecer
o convite honroso que me foi feito pela Presidência da Casa, na pessoa do
Deputado Romeu Queiroz, e a designaçâo de meu nome pelo
Desembargador Edelberto Santiago. Minha presença aqui, modesta, pretende
trazer major esclarecimento sobre o tema que estamos a debater: as eleiçaes
próximas.

Cumpre-me esclarecer inicialmente que, em matéria de eleiçOes, temos
quatro institutos juridicos básicos. 0 primeiro é o Côdigo Eleitoral, contido na
Lei n° 4.737, de 1965. 0 segundo é a Lei das Inelegibilidades, contida na Lei
Complementar n o 64, de 1990. 0 terceiro é a Lei Orgãnica dos Partidos
Politicos, que, em razão de modificaçao prevista na Constituiçao de 1988,
veio a ter vigéncia no ano de 1995, por meio da Lei n o 9.096. 0 quarto é a lei
que rege as próximas eleiçSes, ou seja, a Lei n° 9.504, de 30/9/97. Na
verdade, podernos enfeixar esses quatro dispositivos em trés colunas básicas
- o COdigo Eleitoral, a Lei das Inelegibilidades e a Lei Orgânica dos Partidos
Politicos, trazendo a lei das eleiçoes para o Código Eleitoral. Temos essas
trés colunas que disciplinam todo o painel da prática democrática nesse
periodo.

0 tema que nos é proposto compãe-se de trés itens. 0 primeiro são as
alteraçöes introduzidas na legislaçao eleitoral para as presentes eleiçöes. 0
segundo, a Resolução n° 20.106, do TSE, e o terceiro, a conduta vedada aos

537
entes politicos, que está contida nos arts. 73 a 78 da Lei n o 9.504. No primeiro
item, eu poderia selecionar algumas novidades. Vou tentar ser sucinto e
deixar para a fase dos debates as explicaçOes. Mas, desde ja, vamos
destacar trés delas. A primeira é a introdução. Ela e oportuna porque traz a
novidade da data da eleiçâo. Temos a próxima eteicão marcada para o ültimo
domingo de outubro. Isso traz uma série de beneficios dos quais falaremos no
correr dos trabalhos. A segunda é a inclusão de regras para as eleiçOes de
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, que teremos no ano 2000. Essa lei já

.cuida disso. A primeira vista, parece que estarnos tendo uma lei eleitoral "ad
aeternum", como permanente é o Codigo Eleitoral. "Ad aeternum" quer dizer
permanente. Entretanto, penso que não é bern assim a interpretação e sirn,
que, como a Emenda a Constituição n° 16 incluiu Os Prefeitos na permissão,
evidentemente essa lei deveria também tratar da reeleicão de Prefeitos.
Portanto, se a eleicao para Prefeito acontecerá em 2000, a lei se estendeu
ate ia.

Outra questào que trataremos nos debates é relativa aos votos válidos. A
grande novidade nesse campo e que os votos em branco não estão sendo
computados para nada. Eles tern a mesma "invalia", para não dizer valia, do
voto nub. Al, é importante destacar dois aspectos. Primeiro, uma pergunta:
No exercicio da cidadania, o cidadão tern o direito de votar em branco?
Sabemos que a urna eletrônica tern uma tecla corn a opção "em branco". Mas
sabernos que a lei está dizendo que o seu voto não vale nada. Minha primeira
sugestão é que seja feito o maior nUrnero possivel de esciarecimentos sobre
isso, porque o assunto não está muito bern posto no direito de exercicio da
cidadania.

Outro item: coligacôes. Estamos corn rnaior amplitude nesse campo das
coligaçSes. 0 que outrora era urn tanto difuso agora está mais claro, penso
que corn vantagern. Temos tarnbém que alertar para as convencães
realizáveis do dia de amanhâ ate o próximo dia 30. A lei dá as condicionantes,
corn o direito nato para os atuais detentores de mandato e - ai vem urna boa
novidade - os suplentes que tenham exercido mandato. E, para os que não
são candidatos natos, outra novidade boa: o sorteio dos nUmeros é
obrigatOrio.

Devo dizer que poderemos ter dois problemas no Brasil, em dois Estados,
Minas e São Paulo, se o nümero de candidatos ultrapassar uma centena.
Nesse caso, em Minas e São Paulo, poderemos ter urn digito aumentado no
nCimero de candidatos, exceto os ja natos. A lei faz essa ressalva. Mas é urn
problema a ser considerado.

Estou levantando urna inconstitucionalidade no art. 100, em contraposição



r'V6
538

ao art. 17, em face de trés principios constitucionais: o da isonomia, o da
especializaçao da matéria trabaihista, havendo, portanto, invasão de area, e,
sobretudo, o da discriminaçâo quanto a salário. A esse respeito, ja advertiu o
Desembargador Odir Porto, de São Paulo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcos Antonio Coimbra
Sr. Presidente, Dr. Olavo, tenho muito prazer em estar aqui na presenca de

todos. Para este debate, you fazer, principalmente, duas observaçOes corn
relaçao ao tema "Legislaçao Eleitoral", no qual, definitivarnente, não me
considero especialista, destacando mais a questao das pesquisas de opiniâo
pUblica pré-eleitorais,que é a area em que trabaiho ha muitos anos.

A primeira reflexão que gostaria de fazer e sobre algo que preocupa a todos
que, por informaçao ou interesse, se debruçam sobre os assuntos de
natureza institucional e politica de maneira mais geral no Brash, que é a
volatilidade institucional que temos hoje no Pals, em funcão de urn excesso
de mudanças jurIdico-institucionais, que têm caracterizado nosso sistema nos
ültimos anos.

0 sistema institucional brasileiro e excessivarnente mutável. E percebo
claramente, ao fazer pesquisa de opinião, que isso produz urn reflexo
extremamente grave. Temos hoje uma populaçao que nao entende o sistema
institucional, não conhece seu funcionamento e nao confia nele. E uma das
razOes principals disso está no fato de termos, a cada processo eleitoral, uma
legislaçao inteiramente nova ou quase sempre nova, mudando aspectos
fundamentals do sistema de representação. Cheguel ate a pensar, de forma
radical, que uma lei estável, mesmo corn alguns problemas, seria melhor do
que uma procura ininterrupta do ótimo em rnatéria institucional, porque essa
procura do ótimo gera essa instabilidade de reinventar o processo eleitoral
aos olhos da população, a cada eleiçäo.

Nos ültimos anos, tivemos eleicaes decisivas para a histOria polltica do povo
brasileiro, e cada uma, de urn jeito diferente. Estarnos experimentando agora,
pela primeira vez na nossa histôria, a reeleiçâo de urn presidente da
Repüblica. Fazemos isso junto corn uma mudança no acesso dos candidatos
aos rneios de comunicaçao, que pode ser fundamental, que é a introduçâo
dos charnados comercials: as inserçOes curtas que, na eleição de 1996,
tiveram impacto fundamental no processo de tomada de decisão dos
eleitores. Foi fundamentalrnente isso que acelerou o processo de busca de
informaçOes e tomada de decisão do eleitor, de uma forma não conhecida na
nossa história polltica. Pois bern. Varnos fazer, pela primeira vez, a reeleição
e, pela primeira vez, estamos introduzindo os comerciais na eleiçao
presidencial, como se fosse normal que cada eleição fosse a seu modo.
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Tenho certeza de que a prOxima será diferente. Já se ouvem vozes,
discutindo a reeleicão, se se fica ou não.

Então, como esperar que a populacão brasileira entenda, conheca e confie
no sistema institucional, se ele é totalrnente mutável a cada eleiçao? Corn
esse protesto, por esse arroubo legislativo que acornete o nosso legislador a
cada dois anos, fazendo corn que o Pals fique sernpre aguardando como será
a prOxima eleição, eu gostaria de passar para o assunto referente as
pesquisas de opinião, que é o que eu conheco urn pouco melhor.

Em -matéria de pesquisa, acho que não existe nenhuma regra internacional
equenão h6, ern nenhum lugar do mundo, uma experiência que possarnos
considerar inteiramente adequada a realidade nossa. Hoje, no Brasil, temos
urna legislaçao ünica. Não existe nenhurn pals do rnundo que estabeleca as
regras que a nossa legislaçâo eleitoral fixa para a divulgação de pesquisas de
opinião. Em mais de 80 palses, recenternente recenseados pela instituição
que congrega internacionalmente os institutos de pesquisas, não existe 0 que
ha no Brasil, ou seja, uma obrigatoriedade de registro, corn urna série de
informaçoes que devem ser fornecidas. Pessoalmente, não considero esse
procedimento inadequado e ate aplaudo o fato de já estarrnos na terceira
eleição corn esse mesmo tipo de princlpio. Ate para nôs, que trabalhamos
profissionalmente corn isso, é incômodo ter de mudar em cada eleiçao. No
entanto, no que diz respeito as pesquisas, o fundamental está mantido desde
as eleiçOes de 1994, quando fol fixado urn conjunto de normas que estão
sendo seguidas ate agora.

Eu disse que, na experléncia internacional, não existe nada que nos ensine
de maneira categOrica, porque, ern 50 desses 80 paises aos quais me referi,
existe liberdade completa para a divulgaçâo de pesquisas, não existe
nenhuma restriçâo, ninguérn precisa registrar nada, não existe lirnite de
prazo, enfim, não ha nada que limite a divulgaçâo ou a realizacao de
pesquisas de opinião. Podernos citar como grandes exemplos disso algumas
democracias anglo-saxonicas. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na
Australia, no Japão, na Alemanha e em vários outros paises desenvolvidos do
rnundo, não ha nenhurna restrição. Já, em outros, ha restriçOes. Na maioria
dos palses de tradiçâo latina, existem restricOes, ate mesmo corn prazos
longos de proibicão de divulgacão de pesquisas, como os casos da Franca,
da Itália, da Espanha e de Portugal. Recenternente, no Canada, foi tarnbém
estabelecido urn prazo, embora, em Quebec, nao existam restricOes. Na
America Latina, existem variaçOes. Em suma, temos desde palses sem
nenhuma restrição a paIses corn restricOes ate longas. Dentro desse estudo
ao qual me estou referindo, o perlodo mais longo de proibição de divulgação
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existe, hoje, na Africa do Sul, onde, seis semanas antes do pleito, já nao e
permitida a divulgaçao de pesquisas.

No que se refere especificamente a divulgaçâo, a lei eleitoral em vigor,
como eu disse, repete, fundamentairnente aquilo que já constava nas normas
para as eleiçOes de 1994 e 1996. Em comparaçao corn a de 1996, foi
suprimida uma cláusula, que eu considerava completamente inadequada, que
era urna abertura para que os par-tidos participantes do peito pudessern
enviar, ao domiclijo do entrevistado, seus próprios fiscais, para verificar se
aquela pessoa tinha respondido, de determinacja maneira ou de outra, urn
questionario guardado no instituto de pesquisas. Não tenho nenhurna
restriçao a que isso seja feito, mas nao pelos partidos; pelos candidatos,
rnenos ainda.

Acho que seria extremamente grave se uma pessoa pudesse ter seu
dornicllio invadido por uma Iiderança polItica da cidade que quisesse saber se
ela havia dito que votaria a favor ou contra o Prefeito, ou o candidato do
Prefejto. Isso foi suprimido, e acho que houve urn acréscirno para rnelhorar as
normas que regularn as eleiçoes, no que tange a pesquisa deste ano.

Ha, no entanto, algumas coisas que a legislaçao nâo está prevendo, rnas,
provavelmente, ainda poderâo ser pensadas ate o dia do pleito. Refiro-me a
divulgaçao de pesquisas de boca-de-urna, onde nâo ha nenhum limite na lei
aprovada, ou seja, durante a votação, poderâo ser feitas pesquisas de boca-
de-urna. Pessoalmente, acho que isso não e conveniente. Penso que deveria
ser limitada a divulgaçao no dia do pleito, ou, pelo rnenos, enquanto a sessão
estiver aberta.

Enfirn, nenhuma rnudança, a rneu ver, é tao importante que justifique a
manutençao de urn quadro de instabilidade institucional tao grande quanto o
que vivemos. Continuo a achar que, ern rnatérja de lei eleitoral, a procura do
ótirno é inirniga do born e é urna forma de deixar que a nossa populaçao
continue desinformada, descrente e sem confiança em nosso sistema
institucional. E meihor rnanter uma lei do que mudá-la a toda a hora.

Esclarec jmentos sobre Os debates
A Sra. Coordenadora (jornalista Bertha Maakaroun) - Born-dja a todos.

Neste instante, daremos iniclo a fase de debates. A coordenadorja inforrna ao
Plenárjo que os participantes poderão formula,- perguntas aos debatedores.
As questôes poderâo ser encaminhadas oralmente ou por escrito. Os
telespectadores poderão faze-las pelo telefone 0800-310888 ou pelo fax (031)
290-7810. Para que possamos agilizar Os debates, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejarn
objetivos, dispensando a formaljdade das saudacöes pessoais. Cada
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participante disporá de ate 2 minutos para fazer sua intervencão. Os
debatedoreS deverão observar o limite de ate 3 minutos para suas respostas.

Debates
A Sra. Coordenadora - Já estamos recebendo perguntas de todo o Pals.

Gostaria de encaminhar a prirneira, enquanto o material está sendo
processado, ao Dr. Nepornuceno Silva. José Carlos Silva, de Contagem, fez
duas perguntas. Vamos resumi-las em apenas uma. E a seguinte: como deve
proceder o candidato, quando injuriado, caluniado ou difamado por
adversários politicos durante a transmissão de propaganda pelo radio ou pela
televisãó? A partir de quando e assegurado.o exercIcio do direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos por calUnia, difamação ou injUria?

O Sr. José Nepornuceno Silva - Muito obrigado ao consulente pela
homenagern da escoiha de meu nome. Diz a Lei n° 9.504, de 1958, que, a
partir da escoiha dos candidatos em convençao, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligaçao atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, irnagern ou afirmacão caluniosa, difarnatôria ou
sabidamente inverldica, difundidos por qualquer veIculo de comunicação
social. Quanto ao prazo, o artigo diz que o citado ou urn representante legal
poderá ter o direito ao exercicio de resposta, na Justica Eleitoral, nos
seguintes prazos, contados a partir da veiculacão da ofensa: 24 horas,
quando se tratar de horário eleitoral gratuito; 48 horas, quando se tratar de
prograrnaçâo normal nas emissoras de radio e televisão; 72 horas, quando se
tratar de órgâo de irnprensa escrita. Os parágrafos seguintes tratam das
formalidades a serem adotadas na Justica Eleitoral. Evidentemente, 0 caso
posto na consulta tern tratamento nesse artigo.

A Sra. Coordenadora - 0 Sr. Marcos Coimbra gostaria de fazer uma
pergunta dentro desse mesrno contexto.

O Sr. Marcos Antonio Coimbra - Gostaria de saber, Dr. Nepornuceno, se
uma pessoa comum que se sentir injuriada ou caluniada por urn candidato
tern algum direito de resposta. Suponhamos que uma empresa de pesquisa
tenha sido caluniada por urn determinado candidato.

O Sr. José Nepomuceno Silva - Pode, perfeitamente. Hoje, pela ediçao da
nova lei, terceiros e ate empresas podern exercer esse direito. A questão sal
do ãmbito da lei e vai para a questão da cidadania, da brasilidade. Muitas
vezes o atingido está indiretamente vinculado a urn sistema que está adstrito
a outro candidato. E ele o atingido, mas, na verdade, quer atingir aquele que
esté vinculado a ele. Por isso, a lei inclui esse comurn, que o senhor disse,
entre os que tern direito de resposta.

A Sra. Coordenadora - 0 Deputado José Henrique gostaria de forrnular uma
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pergunta.

o Deputado José Henrique - Sr. Presidente, senhores participantes desta
teleconferência, na ültima eleiçäo, a Campanha da Fraternidade charnava a
atençao para a politica e para o direito de cidadania. Na prática, temos no
Brasil eleiçaes a cada dois anos. As vezes, dizernos que isso é para
aprimorar o processo democrático, para que o cidadão aprenda a votar.

Nas Ultimas eleiçoes, inümeros processos de prática de corrupção eleitoral
chegaram ao IRE. Se fôssemos analisar as denüncias feitas na maioria dos
municIpios de Minas Gerais e cumprir a let, terlamos que anular as eleiçOes.
A corrupçâo eleitoral, a venda, a cimento, a chapa de fogão, o fogao e outros
processos utilizados para aliciar o eleitor são urna prática adotada no Brasil
inteiro.

Como o Prof. Baracho disse, a cada eleição ha urna nova legislaçao. Isso,
talvez, na tentativa de fiscalizar o processo eleitoral. Hoje, temos na prOpria
administraçao pUblica urn aparato para controlar e acabar corn a corrupção.

Gostaria de saber do Dr. José Nepomuceno, corn o seu conhecimento e a
sua prática, se a corrupçao eleitoral se deve a falta de educação do nosso
eleitor e se podernos controlá-la apenas corn a fiscalizaçao, corn a legislação.

o Sr. José Nepomuceno Silva - Muito obrigado, eminente Deputado. Toda
eleição tern Os seus comandos legItimos prOprios subrnissos a Constituiçao,
que é o nosso instituto jurIdico major. Desde a Constituiçao, temos normas
para coibir, permitindo o uso e proibindo o abuso.

A grande questão, Deputado, e identificar essa zona gris de uso e abuso.
Como bern disse o Prof. Leniel, "para se coibir o abuso, não se deve suprimir
o uso".

Especificarnente quanto a pergunta de V. Exa., devo dizer que ha institutos
próprios de combate. Mas a mágica humana - não you dizer so a dos politicos
- está buscando contornos para, nas virgulas, tentar burlar a norrna.

A prôpria Constituiçao e as outros institutos submissos a ela colocam o
Poder Judiciário para dirirnir tais questOes, sern a que ele nern teria razão de
existir. 0 papel do Poder Judiciário e fiscalizar e fazer corn que a lei atue. Se
ha norma para tanto, digo que ha. E a principal delas é a Lei das
Inelegibilidades, que, do art. 17 em diante - e V. Exa. bern o sabe -, trata de
participação ate do cidadào para denunciar as transgressOes. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Temos agora uma pergunta para a Dr. Marcos
Coimbra: "A divulgação de pesquisa eleitoral não seria uma forma indireta de
captacao de voto ou de influênc,a na vontade do eleitor?".

0 Sr. Marcos AntOnio Coimbra - Creio que sim. No entanto, é mais ou
menos Obvio que essa divulgaçao influencia muito pouco a vontade final do
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conjunto do eleitorado. Por isso, penso que devemos evitar urna tomada de
decisão equivocada.

o baixo nIvel de consciência polItica do eleitor, esse tipo de critério de votar
em quem está na frente na pesquisa, parece ser uma coisa de muito pouco
significado. Quem acompanhou as eleiçOes recentes, em Minas e no Brasil,
se lernbrará de numerosos casos em que as pesquisas apontavam arnpla
vitória de determinados candidatos, ate relativamente muito pouco tempo
antes do pleito, e, no entanto, o resultado final não foi aquele.

o que as pesquisas fazem é registrar a evolução das intencães de voto, as
mudanças por que vao passando as eleitores. Hoje, por exemplo, temos uma
grande mudança nas intençôes de voto para Presidente. Isso não quer dizer
que as pesquisas estarão influenciando alguém a votar em Lula, como não
estavarn influenciando antes a votar em Fernando Henrique. Se não fosse
assim, Fernando Henrique nao teria rnudado, Lula não teria subido, e a
eleição ja estaria definida. Nâo e isso o que acontece. As pessoas vão
mudando, e as pesquisas vão registrando. E o que ternos no final é a
existência de alguns eleitores que escolheram assim o seu candidato. Isso é
uma pequena rninoria. Não estou dirninuindo a importãncia da questao. Ela é
relevante, existe em varios palses do mundo, e não e sO no Brasil que o
assunto e discutido. Existem esforços hoje em dia na Itália e na Franca para
se chegar a urn nIvel de divulgação de pesquisa que lirnite, por exemplo, 0
sensacionalismo, que coiba a existência de manchetes extravagantes corno
"determinado candidato despenca" ou "determinado candidato dispara". Esse
tipo de manchete, por exemplo, não se deve encorajar. Isso já é urn consenso
no rnundo moderno. Como fazer isso, eu não sei. Na Inglaterra, por exemplo,
isso é feito através de consenso entre as velculos de informacão e Os
institutos de pesquisa. Não foi necessária uma legislacao, uma disciplina da
questão pelo poder pUblico.

A Sra. Coordenadora - Estarnos recebendo urna pergunta de Solange Lage,
de Juiz de Fora, para o Dr. Baracho: "0 religioso candidato, padre, pastor ou
assernelhado, esta submetido a algum impedimento legal especIfico de
acordo corn a Iegislação eleitoral?".

o Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - Entendo que a Constituicao
garante a liberdade de crenca religiosa. Assim, nào se pode estabelecer
limites para deterrninado tipo de religião. Isso está vinculado ao
cornportamento da prOpria religião, que permite ou não a participaçâo de seus
ministros. Houve uma época em que se discutia, dentro da Igreja, se as
padres deveriarn ou não ser candidatos. Mas todos eles se submetem as
normas prescritas para todas as pessoas. Inclusive porque, quando se fala
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em registro dos candidatos, as exigencias já estão ali traçadas. Então, não se
pode dizer que uma pessoa de determinada religiâo esteja ou não impedida
de participar da vida politica. Mesmo Se, nas práticas religiosas, utilizarn-se as
pregacoes para campanha, aquele que o faz se submete as regras e aos
lirnites estabelecidos Para todos os candèdatos pelos partidos Politicos. Então,
essa seria urna discrirninaçao urn tanto odiosa, e as normas eleitorajs não
podem impedir esse tipo de participacão.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, professor. 0 Deputado Alencar da Silveira
JCinior quer formular uma pergunta.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Eu gostaria de dirigiressa pergunta
para toda a Mesa. Primeiramente, acho que iremos ter uma eleiçao atipica no
Brasil. Basta ver que, hoje, temos o voto convencjonal - manuscrito - e 0 voto
corn a rnaquininha. Vejarn bern que nOs, que vamos disputar a eleiçao, no
prOxirno dia 4 de outubro, teremos de fazer dois materlais diferenciados Hoje,
quem e candidato onde o voto é manuscrito sai perdendo. Dou o exemplo: em
Belo Horizonte, na Ultirna eleiçao que disputei Para Vereador, a soma dos
votos em branco corn os nulos chegava a 49%; corn o uso da máquina, caiu
para 8,5%. Então, trata-se de urna eleição atIpica. Então, acho que o TRE e a
Justiça Eleitoral terâo de ter dois pesos e duas medidas para a eleiçao deste
ano, senâo, sem dUvida alguma, os candidatos que fazem campanhas nos
grotöes serão prejudicados. Em Belo Horizonte, o voto válido é aproveitado;
nos grotaes, não.

0 segundo ponto que quero abordar é que, hoje, a Justiça Eleitoral faz urna
fiscalizaço muito ferrenha, haja vista o que aconteceu comigo, quando recebi
urna notificaçao do IRE, corn uma multa de R$19.600,00 por, desde o meu
primeiro dia de mandato eletivo, ter velculos que circulam na cidade corn o
meu norne. Hoje, vejo a Justiça Eleitoral, a Promotoria, muito severa, não so
comigo mas corn todos os Deputados desta Casa, quando nos multam por
esses carros que aqui transitam. De minha parte, ocupei esta tribuna e deixei
claro aos JuIzes do IRE e a Promotoria Püblica deste Estado que nào sou
candidato a nada; sO serei candidato após a convençao de meu partido. Sou
Deputado Estadual, e foi o povo mineiro que me deu condiçao de ser
Deputado Estadual.

Concluindo, fica aqui o apelo, nesta teleconferéncia, para que essa questâo
seja analisada, ja que, hoje, em todos os Estados, estamos vendo as
campanhas na rua, corn carros rodando, corn Deputados escrevendo em
muros e postes, ate mesmo aproveitando o nUmero que usaram na eleiçao
passada, e Minas Gerais desse jeito.

Quero deixar, também, urn pedido e urna colocaçao Para a Mesa, a respeito
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do que 0 senhor disse, quando falou sobre os pastores. Como radialista,
como jornalista, tenho de me afastar da funcão antes das eleiçOes, enquanto
o pastor continua pregando, o medico continua atendendo, o advogado
continua fazendo suas palestras. Assim, hoje, a classe de jornalistas e
radialistas sai prejudicada na legislacâo, sern nenhurna dUvida, porque,
quando estamos em urn rnicrofone de radio, estarnos trabalhando, estamos
exercendo nossa profissão, a profissão que escoihernos. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - 0 senhor dirigiu a pergunta a quem, Deputado?
o Deputado Alencar da Silveira JUnior - A Mesa.
A Sra. Coordenadora - Por favor, Dr. Edson, o senhor gostaria de

responder?
0 Sr. Edson de Resende Castro - Agradeco o encaminharnento da pergunta

a mirn. A colocaçao foi urn tanto extensa, e you procurar resumir, aqui, as
questoes colocadas pelo eminente Deputado.

Corn relaçâo a questao do que me pareceu ser urn adesivo colocado no
carro corn referência ao nome do Deputado, na verdade, a Lei Eleitoral, no
seu art. 36, fixa o inIcio da propaganda eleitoral em 6 de julho. Somente a
partir desse momento e permitida a propaganda eleitoral. A colocaçâo do
norne de urn eventual candidato - porque ainda não temos candidatos, senão
a partir das convençöes e do registro de candidaturas - fazendo corn que o
eleitor se lernbre dele, vem caracterizar a charnada propaganda
externporânea, propaganda antes do periodo eleitoral deterrninado pela lei. A
prOpria lei estabelece essa multa de 20.000 a 100.000 UFIRs. Evidentemente,
não vamos descer ao detalhe da decisâo do Tribunal, se ele entendeu isso
propaganda ou näo. Acredito que al esteja o inconforrnismo do eminente
Deputado, porque seria analisar urn caso concreto, do qua] näo temos
conhecimento por inteiro. 0 que o Tribunal deve ter entendido é que aquela
referéncia, aquele adesivo ou aquela inscriçâo caracterizava propaganda.
Vou então pedir vênia ao Deputado Para nâo entrar no mérito dessa questao,
porque, evidenternente, nâo conhecemos a situacâo concreta. A aplicaçâo da
rnulta teria esse fundamento legal. No fundamento fático, infelizrnente nào
posso entrar. Entäo, seria em face disso que a multa foi aplicada.

Parece que ha urna outra indagacão, agora corn relaçâo ao rigor da Justica
Eleitoral e dos Pi-ornotores Eleitorais. Nós falávamos aqui, logo no princIpio,
que a grande rnissâo da Promotoria Eleitoral e da Justiça Eleitoral é fazer
cumprir a vontade da lei. A vontade da lei nada mais é do que a vontade do
legislador eleitoral federal, quando estabelece essas condutas que, vedadas,
visam a manter a tranqUilidade, a normalidade e a igualdade de
oportunidades no processo eleitoral. As vezes, o legislador 6 rigoroso, como
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foi nessa multa de 20.000 UFIRs. Particularmente, acho que ela é rigorosa,
mas é aquilo que está determinado pela Lei n° 9.504, da qual o intérprete nao
pode fugir. Ela realmente é rigorosa em alguns pontos; em alguns, nem tanto;
em outros, ate deixa a desejar. 0 que o Ministério Püblico vai fazer,
detectando as irregularidades durante a campanha, é representar a Justica
Eleitoral para aplcação das sançôes. 0 que a Justica Eleitoral val fazer é a
aplicaçao da lei segundo a vontade do legislador. Corn relação as referèncias
que temos em outros Estados, ou talvez em algumas localidades do Estado
de Minas Gerais, de alguns candidatos colocando seus nomes em pinturas e
faixas sem punicão, al, sm, acho ha uma falha daqueles que estão no
processo eleitoral, seja dos candidatos prejudicados, ao não levarem isso ao
Ministério Püblico, seja do Ministério Püblico, se tiver conhecimento, ao nâo
levar isso a Justica Eleitoral. Entendo ser necessário o rigor para que todos
se igualem. Corn o rigor, todos são iguais, as oportunidades são iguals, e
acho que a vantagem é para todos os candidatos a uma vaga no Poder
Executivo ou no Poder Legislativo.

A Sra. Coordenadora - Eu pediria as pessoas que quiserem se inscrever no
Plenário que aguardem sentadas. Vou chamar agora o Dr. Expedito Lucas,
Promotor da Justiça Eleitoral de Divinópolis, para formular sua pergunta.

0 Sr. Expedito Lucas - Dirijo uma pergunta ao Dr. José Nepomuceno e
outra, ao Dr. Alfredo Baracho. Dr. José Nepomuceno, corn relaçao ao art. 299
do COdigo Eleitoral, como bern perguntou o nobre Deputado sobre a
corrupção eleitoral, sabemos que, para haver o corruptor, tern que ter também
o corrompido.

Vivemos num pals onde a injustiça social é muito grande, e o corrompido,
muitas vezes, é corrompido justamente pela situação de pobreza e penüria
que enfrenta. Uma cesta básica vai, as vezes, matar a fome de seu fllho ou
de seus flihos. Nós, corno Promotores, vivemos urn momento angustiante
quando da apuração desse tipo de delito. Então, pergunto a V. Exa. se o art.
299 do COdigo Penal tern realmente tido apflcação no que tange a corrupçao
eleitoral e se não haveria uma forma de modificar esse artigo para que ele
tenha rnais aplicabilidade, se é que o senhor acha que ha essa aplicabilidade.

E para o Dr. Alfredo Baracho faco a seguinte indagação: sabemos que as
eleiçaes de dois em dois anos são extremamente penosas para o Pals do
ponto de vista econômico-financeiro. Agora, do ponto de vista politico, se
fossem englobadas todas as eleiçoes em urn so pleito, qual o prejuIzo para os
politicos?

A Sra. Coordenadora - Por favor, Dr. Nepomuceno primeiro; depois, Dr.
Baracho.

547
o Sr. José Nepomuceno Silva - Muito obrigado, Dr. Expedito, pela honraria

da pergunta. 0 art. 299 tern sido aplicado em toda a sua latitude pela Justiça
Eleitoral. Esse artigo é de uma abrangência que toihe toda prática de
corrupçâo, desde a simples promessa ate o pleno exercicio da captaçao do
voto ou da prOpria intençao. Ele diz, capitulando o tipo penal: "Dar, oferecer,
prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou
qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita".

o nUcleo do texto está numa simples preposição: "para". Então, se urn
candidato vai a casa de urn eleitor simplesmente para visitá-lo, dar-Ihe urna
cesta ou qualquer outra coisa e não pede voto e esse contexto vá para os
autos dessa maneira, evidentemente que não ocorreu crime. 0 Juiz não julga
o que ele acha que ocorreu, ele julga o que ocorreu, o que está provado nos
autos. Então, a preposicâo "para" - dar, oferecer, etc. - é a palavra mais
importante do texto. Corn ela eu penso que respondo a pergunta de V. Exa.

Quanto a rnim, está aqul urna prova vIvida da minha atuacão. 0 Dr. Edson
sabe como eu combati atos dessa natureza e sei que a maioria desta augusta
Casa também sabe. Muito obrigado, doutor.

A Sra. Coordenadora - Prof. Baracho.
0 Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - A indagação é significativa e já tern

sido objeto de várias discussôes. Inclusive, em determinados mornentos,
chegam a falar da coincidência de mandatos, de mandato-tampào. Outros
acham que seria interessante continuar como está porque possibilitaria uma
vivência major da cidadania. A coincidência de mandatos e as eleiçoes em
geral ja eram alguns dos assuntos tratados no Brasil. Ha muitos que
defendem a tese de que as eleiçôes constantes trazem gastos não apenas
para o Pals mas tambérn para os prOprios candidatos, porque, havendo urn
mandato pequeno e as eleiçöes se realizando de dois em dois anos, nern
sempre ocorre a coincidência de mandatos, corno nos Estados Unidos. A
indagaçao tern rnuita pertinência, rnas eu, pessoalmente, não acho que as
eleiçoes, nurn certo periodo, sejarn prejudiciais, porque também eleger urna
pessoa para urn perlodo rnuito longo, o cidadão fica na impossibilidade de
fazer corn que haja urn aprirnoramento do processo eleitoral.

Pessoalmente, não acho que eleiçOes para urn perlodo longo seja born,
pOrque, se se elege uma pessoa por urn periodo muito longo, o cidadão fica
na impossibilidade de fazer corn que haja urn aprimoramento do processo
eleitoral. Uns chegavam a defender a revogacao do rnandato. Os que não
estivessem cumprindo seus compromissos corn Os eleitores, poderiam ter
Seus mandatos revogados. Mas isso é difIcil, quando não existe 0 voto
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distrital. Não sabemos, por exemplo, quern tenha votado dentro de urn
determinado Estado, em certos candidatos. Como vai ele ter legitimidade para
revogar urn mandato? Então, se as eleiçoes, em espaços maiores, trarão
major beneficjo ao exercIcio da cidadania... Alguns defendem essa tese.
Agora, quanto aos gastos, para o aprimoramento politico, devemos fiscalizá-
los, mas näo impedir que ocorram eleiçOes corn certa periodicidade, desde
Clue seja para o aprimoramento da cidadania. A preocupação é importante, e
também o e a questão da prorrogação e da coincidência do mandato por via
de tampão. Vamos fazer uma coincidência das eleicöes gerais, para
Presidente, Governador, Prefeito, Deputados, Vereadores, num determinado
momento. No perlodo intermediárjo, nao existiriam eleiçOes. Esse é urn tema
polémico.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, professor. Gostaria de chamar o Sr.
Reginaldo Nunes, que e advogado e mestrando em Direito Püblico. Ele tern
uma pergunta para ser formulada ao Sr. Marcos Antonio Coimbra.

0 Sr. Reginaldo Nunes - Exmo. Sr. Marcos Coimbra, gostaria de ouvir os
seus comentários corn relação a questão que V. Exa. levantou quanto ao
registro das pesquisas eleitorais perante a Justiça Eleitoral. Não acha V. Exa.
que essa obrigatoriedade de registro perante a Justiça Eleitoral é benéfica
para os candidatos, para os partidos e para os eleitores, principalmente para
se saber quem contratou a pesquisa, qual a metodologia usada e o universo
pesquisado?

Faria outra pergunta ao Sr. José Nepomuceno Silva, nosso querido mestre
em Direito Eleitoral. Gostaria de saber a sua opinião sobre a representaçao
que o PMN ajuizou no Tribunal Superior Eleitoral contra o Presidente do
Banco Central, Sr. Gustavo Franco, pedindo ao TSE que proibisse a
veiculaçâo de propaganda instituciorial, para a divulgaçao e colocação no
mercado das novas moedas do Piano Real a partir do dia 10 de julho. Na
representaçao, o PMN alega que esse relançamento da moeda traria uma
certa intranqüilidade, para a condição de cornpetitividade de todos os partidos
politicos para a eleiçâo. Gostaria de ouvir as opiniOes dos senhores sobre
esses assuntos.

A Sra. Coordenadora - Gostaria de passar a palavra ao Dr. Marcos
Coimbra, mas, antes, you ler duas outras perguntas que estão dentro da linha
da metodologia. Uma e de Delrnival de Almeida Santos, advogado e ex-juiz
do TRE, de Minas Gerais. A pergunta é a seguinte: "E a pesquisa fator de
desequilibrio nas eleiçOes? Pode ela conduzir urn candidato ao sucesso ou ao
insucesso eleitoral, dependendo da sua rnetodologia?".

A pergunta do Sr. José Alberto é a seguinte: "Urn instituto de pesquisa ouviu
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1.500 pesSOaS, para demonstrar o quadro para Presidente da Repüblica, e o
mesmo nümero, 1.500, foi ouvido para demonstrar o quadro para Governador
do Estado. Como funciona isso?".

0 Sr. Marcos Antonio Coimbra - Vou procurar ser breve nas trés respostas.
Na pergunta do Dr. Reginaldo, penso que é conveniente sirn. Eu não tenho
nada contra. Acho que é born que exista a major transparência e a major
informação possIvel. Acho, no entanto, que a insistência da Iegisiação em que
isso seja feito corn cinco dias de antecedência é urn pouco inócua, porque
não muda quase nada. A Unica coisa que esse instituto cria é a possibilidade
de que uma outra pesquisa sejafeita e divulgada antes ou seja, de uma certa
forma, tentando antecipar urn resultado que, já se sabe, será divulgado.
Então, eu não acho que seja necessário comunicar corn cinco dias de
antecedência. Agora, a lei estabeteceu isso, e é evidente que todos a
cumprimos. Acho que a transparência é sempre desejada.

Quanto a questao da metodologia, parece-me que a coisa mais importante
que uma pesquisa pode fazer para tentar, digamos assim, influenciar o voto
de alguem e deixar de ser aquilo que ela deve ser. E não me parece que
exista nada mais importante para urn instituto de pesquisa, que está atuando
ha muitos anos e Clue pretende atuar por outros tantos, do que ser o mais
exato possivel. Não existe nada pior para urn instituto de pesquisa do que ser
suspeito de favorecer este ou aquele. Então, quem está de fato trabalhando
nisso ha muito tempo procura resguardar-se. A legislaçao está a disposicao,
temos essa capacidade, hoje, de acompanhar, em detaihes, como são feitas
as pesquisas, e acho que isso é suficiente.

Sobre a Oltirna observação, sobre a questão de amostra, é verdade, sim,
que existe urn aparente paradoxo em se fazer uma pesquisa nacional corn
1.500 entrevistas e uma pesquisa no Estado corn o mesmo nUmero. E preciso
ter claro que o tamanho de uma amostra não depende do tamanho do
universo, a não ser em casos muito especificos. Acima de 100 mil casos, já
nâo h6 diferença de tamanho que seja relevante. 0 que é importante é a
Complexidade e a heterogeneidade da populacao estudada. Então, para se ter
UM born retrato de Minas Gerais, as vezes, é preciso ter o mesmo nümero de
entrevistas Clue e necessário para se fazer uma boa pesquisa de uma cidade
corno São Paulo, ou ate de urn pals como o Brasil. Então, não ha nenhurn
paradoxo nisso, porque tamanho de amostra nao depende do tamanho do
universo.

A Sra. Coordenadora - Vamos passar a palavra para o Dr. Nepomuceno.
0 Sr. José Nepomuceno Silva - A questao posta diz respeito a uma

representaçao que o PMN fez sobre a futura e propalada troca de moedas a
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realizar-se no Brasil. E estranho acreditar que o objetivo do partido não seja
suspender o ato em si, e sim suspender a veiculaçao do ato. E preciso fazer,
al, um meihor entendimento da resposta e, conseqüentemente, da pergunta,
corn duas consideraçoes. 0 uso do homem pUblico, do agente püblico, ou a
prática da polItica pUblica, insere-se no poder-dever. 0 Judiciário não pode
intrometer-se, porque ate feriria 0 princIpio constitucional, poiS Os poderes são
harmônicos e independentes, portanto, não pode haver essa intromissão,
enquanto poder-dever do agente püblico. Então, ha urna zona bern ténue de
uso e de abuso, trazendo essa explicação de jaez constitucionat para o
âmbito da pergunta e ilustrando a resposta. Temos a seguinte situação: a
troca das moedas é urn ato, segundo o parâmetro, necessário, portanto,
dentro do contexto da prática pUblica. Então, eta tern que ser realizada.

Se eta está sendo propagada para urn perlodo em que a legislaçao cuida de
uma situação eleitoral - e, al, é necessário que, nessa zona cinzenta, se
identiflque o abuso - evidentemente o TSE vai interpretá-1a.

Em caso concreto - e caso concreto ja foi trabaihado peto eminente Dr.
Edson - reservo-me o direito de não entrar, corn a vênia e o respeito que devo
a meus superiores, ate porque sou membro do Judiciário, hoje do Tribunal de
Alçada e ontem do TA.

A Sra. Coordenadora - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto, que
disporá de 2 minutos para formular sua pergunta.

0 Deputado Raul Lima Neto - Srs. Juizes, quero encaminhar rninha
pergunta ao Juiz José Nepomuceno, corn respeito ao art. 299 do COdigo
Eteitorat, que trata da corrupçâo e em que a preposiçao "para" termina sendo
o vocábulo de hermenêutica para a interpretaçao de se ha ou não corrupçao
por parte do eteitor e por parte do candidato.

Evidentemente, a distribuiçao de benesses ou de cestas básicas pode ser
feita por quatquer pessoa, desde que eta visite locais, perceba a necessidade
• tenha a sensibitidade de ajudar alguem que está padecendo.

Mas, em época eleitoral - pergunto, a fim de direcionar minha compreensão
• minha interpretaçao -, quando urn candidato recebe uma verba suficiente
para distribuir 100, 200, 1.000 cestas básicas e outras coisas, não fica muito
difIcil interpretar que esse "para" desaparece, urna vez que o candidato tern
uma quantidade major de cestas básicas e que nao vai distribuir? Ou seja, a
distribuiçao de qualquer bern em época de carnpanha eleitoral não é, no
mInimo, a aparência do mat? Quero apenas conhecer o ponto de vista de V.
Exa e compreender a tegislação.

No interior especialmente, os Presidentes de associaçöes e outros tideres
politicos já se acostumaram, nesse perlodo, a atender a seu reduto de
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eleitores corn benesses. E a época em que se distribuem mais cestas
básicas, em que se reatizam mais obras, em que se consegue projeto de
eletrificação, em que se fazem pocos artesianos. Seria um pouco temeroso,
entâo, agora, qualquer tipo de distribuição por via de verbas ou não? Quero
apenas compreender.

0 Sr. José Nepomuceno Silva - Muito obrigado, Deputado Raul Lima Neto,
por cuja arnizade primo corn muita honra.

0 vocábuto "para", que o Português chama de preposiçao, diferenciando,
delimitando e perfazendo o léxico do texto do art. 299, é regra permanente e
se aplica, como tat, permanentemente. Assim sendo, nós a temos tanto antes
do periodo eleitorat quanto no perlodo de campanha eleitoral. Se se está
entregando cesta bãsica em perlodo nao eleitoral, não ha censura. Tern-se
que deixar de distribuir cesta básica no perlodo eleitoral? E preciso anatisar a
questão.

Por isso foi que eu disse que os autos é que vão refletir. A regra geral é o
léxico "dar para", "prometer para", "isso para". 0 Judiciário fica realmente
numa situaçao que depende do caso tevado a ele. Evidentemente, se se
estiver em perIodo pre-eteitoral, o "para" está subentendido, mas as nuancas
desse "para" tern que restar provadas nos autos.

Dais Deputados desta Casa, não nos interessam os names, tiveram, no
caso das folhinhas, suas defesas jutgadas procedentes recentemente.

Outras, nern tanto. A teigo pode parecer injustiça, mas restaram ou restou
provado que aqueta prática era comurn.

Trago essa fothinha como exemplo da situaçâo e reitero que essa
preposiçao "para" e essenciat, e as autos é que vão indicar uma situação e
outra. Não sei se fui fetiz na resposta.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, Dr. Nepomuceno. Estamos recebendo
uma pergunta do Acre, dirigida ao Dr. Alcir Nascimento. 0 Sr. Raimundo
Nonato, suptente de Vereador pergunta o seguinte: "Por que a justiça eleitoral
nao aceita a pedido de recontagem de votos, sem impugnação de votos Ou
umas, sendo que a lei assegura que o candidato, sentindo-se prejudicado,
pode pedir a recontagem no prazo de 24 horas?"

Sr. Atcir Nascimento - Essa pergunta tern corretação corn urn instituto do
Direito Eleitoral que se chama preclusão a processo eleitorat.

0 processo eteitorat e urn processo cétere. Imagine que após contados Os
Vatos de uma urna, publicado a resuttado, entregues os boletins aos partidos
e proclamado o resuttado das eteicoes, venha o perdedor e peca a
recantagem dos votos. A lei protege a todos os candidatos, atribui-thes direito
Ifldistintamente mas estabelece prazos para o exercIcio desse direfto.
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Recordo-me de uma situação interessante ocorrida em urn municlpio de

Minas Gerais em urna eleiço rnuito disputada em que a medida que a
apuração ía sendo feita - erarn dois candidatos disputantes - urn candidato
passava na frente do outro, ate que se chegou ao final corn a diferença de urn
voto. Como é de costume, os interessados ficam junto da urna, fazendo
anotaçôes, computando resultados, fazendo os rascunhos; pela contabilidade
desses rascunhos, urn havia ganho. Mas feita a contagem oficial dos votos, o
vitorioso era o outro. Mas os que haviam ganho anteriormente já tinham ido
para as ruas soltar foguetos, foram. para as radios, proclarnando vitória, e a
justiça proclamou vitorioso exatamente o que eles achavam que havia
perdido.

Depois da festa e que foram verificar que haviam perdido. Al entrararn corn
o pedido de recontagem de votos. E claro que o Juiz Eleitoral nâo acatou. 0
processo veio para a TRE, que rnanteve a docisão declarando a ocorrência
desse instituto da preclusão pelo fato de os perdedores não terern feito a
reclamaçao irnediata para a recontagem dos votos.

A Sra. Coordenadora - 0 Prefeito Municipal do Braço de Trombudo, do
Santa Catarina, dirige a seguinte pergunta ao Dr. Edson: em relaçâo ao art.
73 da Lei n° 9.504, do 1997, ole quer saber so os itens reforidos nosse artigo
se aplicarâo tambérn quando da eleição de Prefeitos e Veroadores.

0 Sr. Edson de Resondo Castro - 0 art. 73 da Lei n° 9.504, que descreve
as condutas vedadas ao agonte pUblico, fá-lo do forma a abranger tanto as
eleiçOes estaduais e federals quo so avizinham como tambérn as eleiçOes
rnunicipais. Verificamos, nas várias condutas vedadas, a referenda as
posturas dos agentes pUblicos federals, ostaduais e municipais. Dal, então,
quo essas condutas são efotivarnonto vodadas a todos os agentes püblicos,
sejarn eles da osfera municipal, ostadual ou federal. Tornos aponas uma
oxceção, que é aquola do inciso VI, alInoas "b" e 'c", a qual se refore ao
probloma da publicidade. A lei eleitoral voda a publicidade, a partir do 10 do
juiho, para as instituiçôes, a nao ser nas situaçöes do necossidade premente,
rnediante autorizaçao da Justiça Eleitoral. Essa publicidade não está incluindo
O caso do Prefeito nessas eleiçoes, porque os cargos de Profeito e Vice-
Prefoito nao estão em disputa. Essa proibiçao do voicular a propaganda
institucional so se aplica aos cargos que estâo em disputa, que, nesse pleito,
são os cargos oxecutivos do Governador e do Presidente da Repüblica. Nas
eleiçaes do ano 2000, quando tivermos eloiçao municipal, ela vai so aplicar ao
agente administrativo municipal. Vejo quo tornos a aplicaçao do art. 73 como
urn todo, para todos Os agontes pUblicos, corn a ressalva das alinoas "b" e 'c"
do inciso VI do art. 73.
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A Sra. Coordenadora - Temos duas perguntas para o Prof. Baracho, urna

de Uberlãndia, e outra do Plenário, formulada pelo Promotor do Justica
Fabrlcio José da Fonseca Pinto, do Ministério Püblico. A do Uberlândia é de
Odilon Silva: "Quais as providências a serem tomadas polo partido politico
para a realizaçâo do comIcios em areas pUblicas?". A do Fabricia e a
seguinto: "Tendo em vista a reeleição e a perigo do se usar a máquina
administrativa, corno estabelecer critérios diferenciadores entre a propaganda
institucional sobre as Governos Estaduais o Federal e a propaganda
eleitoral?". Vou conceder urn tempo maior para o professor responder as duas
perguntas. .

0 Sr. José Alfredo do Oliveira Baracho - Corn relação a prirneira pergunta,
do Uberlândia, quando analisamos a questão do controle dos tipos do
propaganda, a própria Lei n° 9.504, de 30/9/97, bern coma a Codigo Eleitoral
estabelecem critérios dessa fiscalização da propaganda. Ha necessidade de
flscalização, e varnos encontrar esses elementos na prOpria lei eleitoral, que
estabeleco os critérios dossa fiscalizacão. Vamos ver esses elementos em
todos Os momentos, porque a lei fala em todas as fases de votação, em todos
Os meios nocessários, inclusive quando so refere as penas aplicáveis e aos
recursos.

Quanto a quostao da reeleição, muitos problernas foram discutidos. Nos
Estados Unidos, por exemplo, a reoleicao e estabetecida para urn rnandato,
corn a possibilidade de reconducão. Na époda do Roosevelt, havia uma certa
flexibilidade na reeleiçao. A quostão da reeleição e a problema da
desincompatibilizaçao foram ternas muito dobatidos no Brasil.

Quem está no poder torn uma liderança major do quo os quo não estão,
mas existem mocanismos na legislacao quo tratam desse assunto. Já foi feita
uma porgunta sabre as agentes püblicos. Par oxemplo: a Presidente da
Repüblica em suas viagens, quanto a impossibilidade da participação em
inauguraçao do obras, mas ha urna conduta que ira demonstrar naquele
evento a partidipaçâo daquole quo é candidato por via da reeleição. As
Inconveniêncjas da reeloicão ja foram mencionadas: prirnoiro, mantérn a
mesma pessoa no poder. Outros a defendem pela continuidade de uma obra,
se estiver sendo born foita. Mas seria a caso de so apurar a rnetodologia da
reeleiçao, porque, so a candidato, no exorcicio de suas funçOos, nãa
Conseguir fazet- urn determinado tipo de atividade politica, vai querer so
manter no poder de qualquer jeito.

Então, existem normas para punir as agontes pUblicos que participam, no
sisterna eleitoral, de excosso de propaganda. Mas ha urn mornento em quo
I mpedir que eles façam isso ou aquilo, impodir a Presidente do viajar ou ir a
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urn Estado, não adianta. De uma maneira nâo muito clara, ele acabará
realizando a propaganda, assim como o Governador ou o Prefeito. Então, a
legislaçao estabelece critérios que possibilitam urna fiscalizaçao dos agentes
pUblicos, corno já foi muito bern respondido, no que diz respeito aos Prefeitos.
A mesma coisa acontece corn o Presidente da Repüblica ou corn o
Governador. Ele utiliza rnecanismos como as nomeaçöes antes das eleiçaes.
A lei estabelece ate quando elas podem acontecer, no periodo pré e pos-
eleitoral. Esses rnecanismos tern a objetivo de impedir essa atuaçao do
agente pUblico na grande relaçao corn a reeleiçao. Ela, normalmente, traz
questOes que dizern respeito a fiscalizaçao daquele que está no exercicio do
poder.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, professor. Temos uma pergunta do
Plenário, do Estêvão Cordeiro Tropia, da Assembléia, dirigida ao Dr. Olavo:
"Dr. Olavo, em urn pals onde nâo ha grande preocupação das autoridades
competentes na formaçao cultural de grande parte da populaçâo, por que
existe a imposicâo do voto, que deveria ser urn direito do cidadâo?".

o Sr. Olavo Antonio de Moraes Freire - Agradeço a pergunta dirigida a
minha pessoa. Na realidade, compartilho a mesmo entendimento. Acho que,
no prOximo ano, no novo "round" de reformas constitucionais - entre elas, a
reforma politica -, talvez possamos discutir, no Congresso Nacional, a
questao do voto facultativo. A própria obrigatoriedade do voto, talvez, sirva
corno instrumento de práticas como o desvio ou o excesso em relaçao
eleitoral. A rninha opinião é: gostaria que, no próximo ano, a Congresso
Nacional discutisse a não-obrigatoriedade do voto.

A Sra. Coordenadora - Obrigada. Gostaria de convidar o Dr. Thales Tácito
Pontes Luz de Pádua Cerqueira, Promotor de Justiça de Patos de Minas,
para formular a sua pergunta.
o Sr. Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira - Exmos. Drs. José

Nepomuceno Silva e José Alfredo de Oliveira Baracho, bom-dia.
Para concorrer ao mesmo cargo, as Chefes do Poder Executivo, segundo

reza o art. 14, § 50, da Constituiçao Federal, nâo precisam
desincompatibilizar-se. Isso foi nela incluldo por meio da Emenda a
Constituiçao n° 16. A inelegibilidade relativa para o exercicio do mesrno cargo
permanece, mas sO incide após o segundo mandato sucessivo. Contudo,
repito, a citado artigo não determina prazo de desincompatibilizaçao, como
faz o § 60, segundo o qual, para o exercicio de outro cargo, mister é tal
desincompatibilizaçao. A questão é: qual a posição de V. Exas. ou do Tribunal
Superior Eleitoral, se ha já manifestaçao nesse sentido, corn relaçao ao tema:
1- realmente, não deve haver prazo, visto que, juridicamerite falando, se a
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constituicão Federal nâo limitou o prazo, não pode o intérprete fazer limitacão
aos direitos politicos; 2- deve, realmente, haver esse prazo de
desincomPatibiliZacâo, corn base na analogia corn o § 60 (seis meses antes
do prazo), 0 que, juridicamente falando, não poderia haver analogia em
direitos politicos; 3- deve-se aplicar, analogamente, o § 90 do art. 14? A minha
posição, juridicarnente falando, é que, corno nâo ha prazo, nao deveria haver
o problema da desincompatibilização.

Caso V. Exas. assim tambérn entendam, prevalecendo essa posiçâo, a
pergunta e a seguinte: qual é a forma de se evitar a uso da rnáquina estatal
de forma velada, porque, de forma explIcita ha previsão legal, principalmente
nos municipios, onde a problema e sério?

A segunda questão e a seguinte: havendo eleiçâo do Conselho Tutelar
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ha proibição de que ela
seja no mesrno perlodo das eleiçOes deste ano? Muito obrigado.
o Sr. José Nepomuceno Silva - Ao consulente, muito obrigado pela

pergunta. Penso que ha uma premissa que prejudica toda a resposta. Os
detentores dos Executivos Federal, Estadual e Municipal, no caso das
eleiçOes no ano 2000, não estão sujeitos a desincompatibilizacão. Eles, nesse
periodo, durante trés rneses antes das eleicOes, não poderâo participar de
inauguraçaes, por exemplo. Se eles não estão sujeitos a
desincompatibilizaçáo, não ternos que exigir o afastarnento de todos Os
agentes pUblicos para estarem aptos a disputa. Esse esquecimento da
premissa destrôi a raciocInio posterior.

Temos ai que fazer uma diferenciacão, qual seja a de que Os postulantes
aos cargos de Presidente da RepUblica, Governador e Prefeito, fora dessa
premissa, se encaixam no contexto de ordem geral. Quero, dentro do tempo
da resposta, solicitar, corn a licenca do consulente, a colaboraçâo do Prof.
Marcos Coimbra, que pode esclarecer S. Exa. corn relacão a questão de
terceiros poderern exercer o direito de resposta, que está lirnitado ao horário
gratuito de televisão. E o fundarnento legal é a alinea "f' do § 3° do art. 58 da
lei em comento, que diz o seguinte: "Se 0 ofendido for candidato, partido ou
coligaçao que tenha usado o tempo concedido sern responder aos fatos
Veiculados na ofensa, terá subtraldo tempo idêntico do programa eleitoral;
tratando-se de terceiros, ficarâo sujeitos a essa insercão que permite
terceiros ....... De regra, näo ha possibilidade. Então, o legislador, nesse caso,
admitiu a presença de terceiros. Pero ao Dr. Marcos Coimbra que
camplemente
o Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - Entendemos tarnbém que a

desincompatibiljzacao já está estabelecida, e foi objeto de muito debate se ela



LA
556

se dana na area do Presidente da RepUblica, dos Governadores e dos
Prefeitos. E muito dificil fazer uma distirição ou a desincornpatibilizaçao, se
amanhã, por exemplo, sai o candidato, mas o seu vice pertence ao mesmo
partido. Então, ela gera uma série de questionamentos no que diz respeito as
dificuldades. Assim, o titular do cargo sai, e o vice assume. São pessoas do
mesmo partido. A desincompatibilizaçâo não tern todos os efeitos, pois se
trata de alguérn do mesmo partido. Temos de olhar o terna dentro de urn
âmbito maior. 0 partido tern urn determinado programa a ser realizado. Então,
aquele que vai ocupar o poder, ou seja, o vice, estando no exercicio do cargo,
não pode participar, como disse o Dr. Nepomuceno, de inauguraçôes e de
uma série de outros atos. No entanto, ha determinados momentos em que
aparece ou transparece aquele que está no poder. Por rnais que se queira
evitar, por mais que a legislação tenha assegurado urn critério de
imparcialidade, ha momentos em que isso se torna impossivel, pois o
candidato a reeleiçao vai desaparecer do quadro politico? A resolução
estabelece uma série de critérios, como datas, participaçoes em programas,
uma série de mecanismos corn o objetivo de evitar a saliência daquele que
está no exercicio do poder. Então, como o instituto será aplicado no Brasil,
acredito que pode gerar uma série de questionarnentos na própria Justiça
Eleitoral, quando forem discutidos os mecanismos utilizados ate no momento
da eleição.

A Sra. Coordenadora - Eu gostaria de retornar a palavra ao Dr.
Nepornuceno, que deseja concluir o seu raciocinio.

0 Sr. José Nepomuceno Silva - Não é propriamente quanto ao terna da
pergunta do eminente consulente, mas, sim, corn relaçâo ao direito de
resposta. Quero trazer a lume o que cornentarn Alberto Rollo e Enir Braga a
respeito. Dizern os autores que 'o caput' do art. 58 da Lei n o 9.504, de 1997,
estabelece que o exercIcio do direito de resposta será praticado por partido,
coligaçao ou candidato atingidos. A Lei n o 8.214, que vigiu para o pleito de
1992, no seu art. 37, permitia o direito de resposta a qualquer pessoa,
somente corn relaçao as ofensas irrogadas dentro do horário eleitoral gratuito.
Para o pleito de 1994, a Lei n o 8.713, art. 74, mantinha a previsäo do
exercicio do direito de resposta por qualquer pessoa, relativamente ao horário
eleitoral gratuito. Já para 1996, a previsao, de acordo corn o 'caput' do art.
166 da Lei n° ( ... ), restringiu o direito de resposta, cujo exercIcio ficou limitado
a partidos coligados, candidatos e coligaçoes, vedado a terceiros". Nestas
eleiçaes, corn relaçäo a presença de terceiros, temo-la na alInea "f" do inciso
Ill do § 30 do art. 58. Concluem os autores: "A simples mençâo desse
dispositivo legal deixa claro que existe o direito de resposta concedido a
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terceiros, desde que ofendidos exclusivamente durante o horário eleitoral
gratuito". Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Temos aqui uma pergunta do Sr. Luiz Carlos La
Brita, da Associacão Mineira do Ministério Püblico, para o Prof. Marcos
Coimbra: "Como podemos confiar nas pesquisas, se os resultados divulgados
pelos institutos são divergentes?".

0 Sr. Marcos AntOnio Coimbra - Tende a haver uma diferença entre os
resultados de diferentes institutos, principalmente, por duas razOes: razöes de
amostragern ou razOes da prOpria construçao do questionário. Se, por
exemplo, a pergunta sobre intenção de voto é feita depois da rnenção de
problemas, de situaçOes que incomodam o eleitor, pode haver alguma
infiuência nas respostas dadas. A legislacão eleitoral em vigor nos ajuda a
compreender essa diferença na rnedida ern que exige que Os institutos
registrem nos tribunais, no TRE, no caso das eleiçOes estaduais, e no TSE,
no caso das eleiçaes para Presidente, os questionários usados. Então, é
preciso saber se determinado questionario difere de outro, em que difere e
que influência isso pode ter no resultado. 0 mesrno vale para as arnostras. Se
as amostras são de tarnanho muito diferente, o que geralmente significa uma
dispersão menor, pode haver diferença no resultado. 0 que é rnais importante
que fique claro e que ninguérn que trabalha corn urn minimo de seriedade
nessa area de pesquisa prornete ao seu cliente uma certeza aritmética, uma
certeza maternática. 0 que nôs damos é urn resultado probabilistico, sujeito
portanto a urna série de elementos que podem fazer corn que algo vane
dentro de urn determinado intervalo que fixarnos. 0 caracteristico da pesquisa
flão é que ela e certa, e as outras formas de inforrnacao são erradas, é que a
pesquisa de opinião sabe que pode errar, sabe em quanto tende a errar e,
POrtanto, dá a pessoa que a consulta apenas urn cenário de probabilidades.
Se entendernos assim, francamente nâo acho que exista discrepãncia
significativa em nenhurna das pesquisas que estão sendo divulgadas hoje,
quer seja na eleição para Presidente, quer seja nas eleiçOes para
Governador, pelo menos em todos os Estados em que nOs, da Vox Populi,
estamos atuando. Não vejo discrepância que exceda as chamadas margens
de erro, que tern que ser lidas como margens de erro, porque existe, sim,
erro. Nós nunca oferecemos a ninguérn certeza, oferecemos apenas uma
tentatjva de fazer bern feito urn quadro de probabilidades nurn determinado
momento, corn relaçâo a uma determinada eleicâo.

A Sra. Coordenadora - Muito obrigada, Marcos. Eu gostaria de convidar o
advogado Delmival de Airneida Campos, ex-Juiz do TRE, para forrnular sua
pergunta.
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o Sr. Deimival de Almeida Campos - Dr. Marcos, realmente se faia que a

pesquisa nada mais é do que uma radiografia do momento. Na eieição
anterior, eu aproximava o interesse de determinado candidato ao do que veio
a apoiar o ao atual Governador. E o episódio que ficou famoso no TRE foi o
de ir atrás do IBOPE, para que esse instituto pudesse mostrar a
documentação na qual se acerçou ao dizer que a outro candidato já teria
liquidado a fatura no primeiro turno. 0 TRE chegou ate a aplicar multa. Foi
muito difIcil, realmente, para o IBOPE, apresentar essa documentaçao. Tendo
em vista que hoje se fala que a pesquisa frauduienta é crime tipificado, essa
referida pesquisa feita de uma forma tendenciosa, nâo poderia ser
caracterizada corno fraudulenta, uma vez que a minha pergunta inicial era no
sentido da metodologia? 0 que V. Exa. acha que pode comportar urn conceito
de metodologia? 0 que, realmente, quer dizer a expressão "metodologia"? 0
frauduiento, também, não é uma espécie de metodoIogia?

o Sr. Marcos Antonio Coimbra - Creio que não. Acho que a metodologia é
urn conjunto de normas que estabelecem procedimentos a serem adotados,
tanto no piano amostral quanto no operacional, na eiaboraçao de
questionários, na digitaçao e no processamento. Existe, hoje em dia, urn
consenso mais ou menos internacionai sobre quais seriam os procedimentos
recomendáveis, que estão corporificados, num cOdigo profissional e ético,
adotado no Brasil e em quase todos os institutos de maior conhecimento. Em
nenhum caso, no entanto, a adesâo a esse côdigo de ética e profissional quer
dizer que os institutos procedam exatamente da mesma rnaneira. Assim,
como urn medico pode adotar determinado procedimento para iidar corn
determinado problema de urn paciente, outro medico poderá adotar outro. 0
mesmo acontece na pesquisa de opinião. Se o objetivo é caracterizar
intençôes de voto, pode haver mais de urn modo de fazer isso. 0 relevante é
que a legislaçao, hoje, torna extremarnente transparentes Os procedimentos
dos institutos. Se persistirem dUvidas por parte de quem tenha uma
reivindicaçäo legItima que precise ser esclarecida, ha uma série de
procedirnentos que são ate inéditos internacionairnente, mas já estão
consagrados na experiência brasileira. Acho que a opiniao pUblica brasileira
pode ficar tranqüfla, porque a possibilidade de haver a charnada fraude na
pesquisa é extremarnente pequena, para nao dizer nula. Depois de anos
tentanto chegar a urn rnodo de convivência entre informaçao, pesquisa e
eleiçao, chegamos a urna convivéncia satisfatória. Hoje a possibilidade de
que exista uma pesquisa fraudulenta é rnuito pequena. E, se existir, o instituto
responsável por isso será certarnente caracterizado corno fraudador, e seu
capital tnico estará perdido. Não creio que aiguem faca isso em sã
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consciência, 0 que não quer dizer que não possamos corneter erros. Erros
são totaimente possiveis. Já as cometemos no passado, talvez Os estejamos
cometendo hoje, e, provavelmente, as cometeremos no futuro. Nesse sentido,
é erro, e nâo fraude.

A Sra. Coordenadora - Gostaria de passar ao Dr. Edson urna pergunta do
Prefeito Municipal de Braco do Trombudo, em Santa Catarina. E uma "hard
task". Ele gostaria de saber se Os municipios podem fazer concurso püblico,
tendo em vista que não ha eieição municipal. Voltarnos àquela questâo
relativa ao art. 73 da Lei n° 9.504.

O Sr. Edson de Resende Castro - A lei eleitoral, no seu art. 73, inciso V, diz
que não pode haver, nos trés meses anteriores a eleição, norneacão,
contratacão e admissão para a serviço pübiico. Em momento algum, pralbe
que seja feito concurso püblico. Sobre isso, a TSE já se manifestou, porque,
na ausência de proibiçãa, o Prefeito pode fazer concurso pUblico. 0 que ele
não vai poder fazer e nomeação daqueles que forern apravados em
concursos pUblicos realizados dentro desses trés rneses anteriores as
eleiçoes. E curioso, embora não tenha sido abrangido pela pergunta, a fato de
que ate as nomeaçoes feitas durante as trés rneses antes das eIeicôes, coma
resultado de aprovaçao em concurso realizado nesse perlodo, também nâo
sejam alcançadas pela vedaçâo. Pode haver essas nomeacöes, que São

permitidas pela ahnea "c', inciso V, do art. 73.
Para concluir, para resumir a pergunta e satisfazer a indagação do Prefeito,

gostaria de dizer que ele pode fazer o concurso em qualquer época, mesmo
dentro daqueles trés meses que antecedem as eieiçöes. So não pode
contratar, nomear aqueles que foram aprovados no concurso realizado dentro
desses trés meses. Fora isso, não ha vedação.

A Sra. Coordenadora - Obrigada. Gostaria de convidar a advogada Aide
Galil, para formular a sua pergunta.

A Sra. Aide Galil - Born-dial A minha pergunta e para a ilustre Sobrejuiz,
José Nepomuceno Silva. Dr. Nepornuceno, a campanha de urn determinado
candidato supera, a olhos vistos, os valores máximos de gastos,
comunicados pelo seu prOprio partido politico. 0 representante do Ministério
Publico, par sua vez, não representa contra esse candidato, coma deveria ser
a seu dever, na condição de fiscal da lei. 0 cidadão, usando dos instrumentos
que Ihe são próprios, que a lei Ihe outorga, tambérn näo representa contra
essa sjtuao Judicjario vai limitar-se a avalizar essa prestacao de contas
através da sua homologaçâo?

0 Sr. José Nepomuceno Silva - Estamos diante de urn abuso. Se a lei diz
que se pode gastar ate "x", saindo desse "x" estamos diante de urn abuso de
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A Sra. Aide Gaul - Mas o Judiciário sO funciona, se provocado?
o Sr. José Nepornuceno Silva - Na pergunta, o Judiciário é colocado como

Orgão que decide os conflitos e, corno tal, precisa ser provocado. 0 nücleo da
pergunta tern esse sentido, eu ia chegar Ia. Entretanto, devernos esciarecer
que o Ministério Püblico, Unico e indivisivel, nao tern sO nesse promotor a
acão. Se esse promotor nao agiu, o seu superior indicará outro para faze-b.

Neste instante, peco permissão a coordenadoria, para passar a palavra ao
Dr. Edson, que poderá esciarecer, rnelhor que eu, quando urn prornotor deixa
de agir.

A Sra. Aide Gaul - Dr. Edson, o Ministério Püblico municipal, que naquela
cornarca nao toma qualquer atitude, que nâo é representativo nern leva
inforrnaçoes ao conhecirnento dos seus superiores. Al, volto a pergunta ao
Dr. Nepornuceno: o Judiciário vai se limitar a avalizar esse procedimento?

o Sr. José Nepomuceno Silva - 0 Judiciário nâo avaliza questâo ilegitima,
ilegal, em hipOtese nenhuma. Diante da omissão, ele fará comunicaçao ao
Ministério PUbbico na instância superior. Fora o fato levantado pela senhora,
está o Judiciário diante do conhecirnento de urn fato grave, que é a omissão
do Ministério Püblico. Acho que isso e apenas tese, porque na prática não
existe isso.

o Sr. Edson de Resende Castro - A questão do acompanharnento do
Ministério PUblico, do Promotor Eleitoral nas eleiçoes, nas cornarcas onde
atuo sempre coloco isso, tanto para os advogados como para os candidatos
em geral, para que levem ao conhecimento do Ministério Püblico as noticias
de irregularidades durante a campanha eleitoral. SO assirn, o Ministério
Püblico poderá exercer o direito de representaçao ou de reclamaçao durante
a campanha eleitoral. Evidentemente que, uma vez levada notIcia de
irregularidade ao Ministério PUblico, ele está obrigado a apurá-la, dando-Ihe a
devida destinação. Se o Promotor de Justiça entender, depois da devida
apuração, que a referida noticia nao tern fundamento, ele tern a opção de
pedir o seu arquivamento.

Quanto a esse arquivamento, essa prornoção de arquivamento, se 0
interessado, o partido politico, o eleitor e o candidato não concordarern corn
ele, ou se o Juiz negar arquivarnento a essa representação, essa promoção
de arquivarnento vern ao Procurador Regional Eleitoral para que ele então
delibere sobre ela, e aI estão efetivamente os autos da investigaçao; ou se 0
Procurador Regional Eleitoral não concordar corn o arquivarnento, assirn
corno o teria feito o Juiz Eleitoral, pode designar outro Promotor para faze-b.

As omissOes porventura existentes por parte do Promotor Regional Eleitoral
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- e aqui vai urna cobocaçâo ate naquilo que diz respeito a mirn - devem ser
comunicadas a Corregedoria. Se, porventura, algurn Prornotor Eleitoral não
estiver atuando adequadamente, o caso deve ser levado ao órgâo interno do
Ministério PUblico, que é a Corregedoria, que val, evidenternente, apurar essa
omissão e aplicar as penas administrativas pertinentes.

A Sra. Coordenadora - Obrigada. Vou devolver a palavra ao Dr.
Nepomuceno.

0 Sr. José Nepomuceno Silva - Quero urn minuto apenas para completar a
pergunta da ilustre consulente.

Diz o rt. 22, § 90, da Lei Complementar n o 64, que qualquer partido
politico, coligaçâo, candidato ou o Ministério Püblico atual poderá representar
a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral original, relatando fatos,
indicando provas, indIcios ou circunstâncias e pedir-Ihe a abertura de
investigaçâo judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico, etc.

Quer dizer: a lei dá toda uma amplitude para se abrirern e se coibirem
situaçoes como essas. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Tenho aqui a pergunta de Maria Stela Meireles
Pereira, aposentada, e penso que seria interessante dirigi-la ao Prornotor
Olavo Freire: "0 princlpio da igualdade entre os candidatos é relativo. 0
Ministério Püblico, logicamente, e representado por urn ser humano, e,
portanto, partidário, colocando a sua interferência de poder direcionada a
candidatos simpatizantes. Ate se provar o abuso do poder, o candidato se
desestabihza. Continua, portanto, o princIpio da desigualdade humana. 0
Estado, por seu representante, se obriga a ressarcir o indivlduo de perdas e
danos?"

0 Sr. Olavo Antonio de Moraes Freire - Não POSSO entrar na alma do ser
humano. Agora, de qualquer forma, o que posso afiançar é que, por parte de
qualquer representante do Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais, a
eventual simpatia que ele tenha por este ou por aquele candidato não
Interfere no exercicio da funçâo eleitoral. E se assim 0 fosse, corn absoluta
Confiança, os prOprios Orgãos internos de correição da adrninistração superior
promoveriam a apuraçâo desse fato e o respectivo e imediato afastamento do
Colega.

Tanto e que não tenho conhecimento que dentro da nossa instituicâo tenha
havido qualquer tipo de fato ou circunstância similar a essa.

o que e born deixar bastante claro e que, de nossa parte, Promotores de
Justiça, temos absoluta convicçâo de que sabemos separar a eventual
simpatia de A, B, C ou D, como postulante a cargo eletivo, no exercicio das
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funçaes. 0 que de fato pode transparecer é que, no exercIcio da funçâo,
possa haver dOvidas em relação ao trabaiho do Promotor de Justiça em
relação a prOpria metodologia que ele adote. Refuto, veementemente,
qualquer afirmaçao em contrário.

A Sra. Coordenadora - Obrigada.
Temos aqui uma pergunta do editor de politica do jornal "Hoje em Dia",

Orion Teixeira, dirigida ao Dr. Nepomuceno: "Coma os jornais vão em seu
noticiário diário separar a figura do Governador da figura do Governador
candidato. Qual o limite da lei? Os jornais podem ser punidos? Como e
quando?"

O Sr. José Nepomuceno Silva - A atual Iegislaçao eleitora!, com a emenda
que permite a reeleiçao, trouxe para o intérprete da lei uma dificuldade. Ha
uma linha tênue e de dificil separação, para o intérprete, entre a açâo do
detentor do cargo pUblico, do Executivo - seja Presidente da RepUblica,
Governador ou Prefeito -, no ano 2000, e do candidato em fase da reeleiçao.
A Iegislaçao define, por exemplo, que ele nâo pode, nos trés meses
anteriores, inaugurar obra püblica. Ora, no direito eleitoral tudo tern de estar
escrito em algum lugar. Nada, penso eu - e sempre assirn entendi - pode ser
visto anabgamente. A Iegislaçao é casuIstica, e casuisticamente temos de
interpretá-1a. Se a norma diz que pode, diz também que não pode, pela via
reflexa. A lei diz onde o Governador, como candidato, pode atuar, mas eu
precisaria ter mais tempo para a resposta. Trouxe apenas urn exemplo de
onde ele não pode atuar. Nos casos de inauguraçao, por exemplo, ele não
pode estar presente. A inauguração poderá e deverá ocorrer, coma ato de
poiltica püblica - a Estado não pode parar. Mas ele, como candidato, coma
nesse exemplo que acabo de colocar, tern sua Iimitaçao de participaçao. Nâo
é somente nesse caso, mas em vários outros que poderlamos enumerar, se
tivéssemos major tempo.

A Sra. Coordenadora - Chega-nos de Palmas, Tocantins, uma pergunta de
Manoel Gomes, dirigida ao Prof. Baracho. "0 Governador Siqueira Campos,
de Tocantins, renunciou e é candidato ao rnesrno cargo. Ha algum
impedimenta? Se eleito, ele poderá ser candidato novamente no pleito de
2002?".

0 Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - Em primeiro lugar, seriam
necessários alguns dados a respeito do porqué dessa renüncia. Ele renunciou
corn a objetivo de ser candidato, quando nada a impediria de se-b?

Então, surge urn questionamento quanta ao objetivo dessa renUncia. Seria
para possibilitar que ebe fosse candidato norrnalrnente, após urn outro
perlodo? Al, ocorreria uma articubação de quase trés periodos: urn, que ele
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não cornpletou; outro, em que é candidato; e outro, no qual ele seria
candidato a reeleicão. H& portanto, possibibidade de ocorrer urna
incompatibilidade, uma vez que renunciou, quando, para ser candidato, ebe
não precisaria faze-b. Entäo, a objetivo dessa renüncia vai gerar urn
questionamento posterior, a respeito de se ebe nâo estaria se utilizando de urn
determinado rnecanisrno, de certa rnaneira, para ser candidato em urn outro
periodo, o que totalizaria trés perlodos, pois ele exerceu a mandato ate certa
época - não ha precisão da época - e se candidata novarnente, corn a
possibilidade de se candidatar futurarnente. Isso pode gerar urna
impossibilidade, porque ele estaria praticarnente exercendo três mandatos -
urn primeiro, que ebe não cornpletou; urn segundo, em que ele é candidato; e
urn terceira, no qual ele se utilizaria do fato de ter renunciado. Isso gera uma
discussão ate judicial, porque o objetivo da renüncia estaria, de maneira bern
construlda, dentro da possibibidade de exercer trés mandatos. Essa é uma
questão grave, quando se analisa a motivo da renüncia, porque, para ser
candidato, ele não precisaria renunciar. Entâo, acho que isso poderia gerar
uma incompatibilidade em ebe ser novarnente candidato, porque, al, poderiarn
ser configurados trés periodos, de certa maneira, sirnubtâneos - pois ele não
terminou a primeiro mandato, mas a rnandata estava compreendido dentro
daquele periodo.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, professor. Temos uma pergunta do
Plenãrio, de Antonio Ferreira, que é Oficial de Justica de Candeias, dirigida ao
Dr. Edson Resende de Castro. Ele a cumprimenta pelo trababho que o senhor
reabizou nas ebeicOes de 1996 e indaga a que deve ser feito para que Os
candidatos que infrmnjam a legisbaçäo eleitoral venharn, de fato, a ser
apenados e curnprarn, efetivamente, as penas impostas pela lei.

0 Sr. Edson de Resende Castro - Primeirarnente, quero cumprimentar 0
flOsso oficial "Toinzinho", que me honra corn sua pergunta, companheiro de
trabaiho do dia-a-dia a quem tambérn cumprimento, pois ele teve urna
partictpaçao muito grande nas eleicOes de 1996, responsável pela lisura do
processa eleitoral experimentado em 1996 em Candeias, coma de resta todos
as servidores.

Verfficamos, em algurnas situaçOes, que alguns candidatos efetivamente
flagracios em crimes eleitorais são processados e condenados peba justica
eleitoral. Em Candeias, tivemos urn nümero enorme de pessoas condenadas
por diversos crimes ebeitorais, e urn politico que fai efetivamente condenado e
cumpriu a sua pena. Acho que a questão aqui envolve a execução penal. Não
ha nenhuma dfferenciao quando se trata de urn candidato que venha a ser
ebeito. Uma vez imposta a ele uma condenacaa, transitada em julgada,
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cumpre-se a condenaçâo corn os efeitos naturalmente decorrentes dessa
condenaçao, principalmente no que diz respeito ao eleitoral.

Queria utilizar aqui o espaço da resposta para completar aquflo que foi
respondido pelo Dr. Olavo, nao que a resposta tenha sido incompleta, mas
naquilo que diz respeito ao Promotor Eleitoral. Realmente, a pergunta feita a
respeito da condiçao humana do Promotor de Justiça foi muito bern colocada,
porque, realmente, todos nOs, embora aplicadores da lei, juristas, ternos o
lado humano. No eleitoral, isso tern a sua significaçao, porque todos nós
advogados, JuIzes, Prornotores, quem quer que seja, tern o candidato da sua
prêferência, eisso será rnanifestado na urna Todos nos vamos votar, somos
eleitores também. Agora,.o que não podemos confundir é a preferência -por
urn determinado candidato corn a atividade profissional do Promotor Eleitoral,
ou do Juiz Eleitoral, ou de quern quer que seja, porque, da nossa parte, como
Promotor Eleitoral ou Juiz Eleitoral, é exigida a imparcialidade. Aquela
preferência que eventualmente eu tenha e que you manftestar na urna, não
pode, de forma alguma, ser transpiantada para a minha atividade profissional.

Se o Promotor Eleitoral estiver marcando sua atuaçâo pela preferéncia por
algum candidato - talvez aquele que seja o privdegiado corn o seu voto -, deve
ser denunciado a Corregedoria, e tenho absoluta convicção de que a
Corregedoria do Ministério PUblico vai afastar imediatarnente esse Promotor
das suas funcöes, porque nâo é digno que o Promotor se manifeste, seja no
processo eleitoral, seja em qualquer outra atividade, corno também não é
digno que o magistrado o faça, manifestando suas convicçães pessoais, suas
preferências pessoais, como cidadão. Não se espera que Promotor de Justiça
anule seu voto ou que vote em branco; isso não seria a expressâo de
cidadania de alguém que se espera estar preparado para o exercIcio da
cidadania.

Então, o que queremos colocar é isso. Não que Dr. Olavo não tenha
respondido, mas na minha condição de Promotor Eleitoral, já ha seis anos
buscando marcar a minha atuaçao, costumo dizer que o candidato da minha
preferéncia nao conto nem para o meu anjo da guarda. Nern o meu anjo da
guarda sabe quem e, apenas a urna no dia das eleiçaes.

Se houver alguma postura irregular do Promotor Eleitoral, ela deve ser
denunciada imediatarnente, e esse Promotor afastado imediatamente, porque
não tern condiçao de atuar num processo eleitoral.

Faço ate urn apelo a todo cidadão: verificando a existência de urn Promotor
ou de urn Juiz Eleitoral corn essa postura, denuncie irnediatarnente, porque,
assim, vamos depurar nosso processo eleitoral, começando por aqueles que
tern a incumbência de trabaihar por sua legitimidade.
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Queremos implantar a democracia no seio da sociedade, queremos que o
eleitor tenha condiçOes e discernimento de voto, querernos que ele escolha o
voto de forma independente, de forma desvinculada de qualquer influência, e,
para isso, trabalharnoS muito atrás da corrupcâo eleitoral. Em Candeias e
noticia que corremos atrás da corrupcão eleitoral. De quantas e quantas
condenaçães de corrupçâo eleitoral o Dr. Nepomuceno Silva tern noticia no
TRE, vindas de Candeias. Queremos educar o cidadão para que ele olhe o
politico buscando suas idélas e nâo aquilo que ele eventualrnente tenha no
bolso. La em Candelas, eu costumava dizer: "vamos ver o que o politico tern
na cabeca, nâo o que ele tern no bolso". Isso é o que urn processo eleitoral
merece. Se querernos que o cidadão se comporte assirn, nós, Promotores e
Juizes Eleitorais, temos de dar os exemplos. Nâo podernos ter nossa conduta
desviada por quem quer que seja.

A Sra. Coordenadora - Agradeco ao Promotor e passo a palavra ao
Deputado Cleuber Carneiro, para que formule a sua pergunta.

o Deputado Cleuber Carneiro - Gostaria de formular uma pergunta para
Prof. Baracho, na linha da que foi formulada pelo telespectador de Tocantins.
Não sei se e verdadeira a notIcia de que o Governador Siqueira Campos
renunciou para beneficiar urn parente, que seria candidato a Governador em
seu lugar, enquanto ele tentaria uma vaga no Senado por aquele Estado. Mas
vamos fazer dessa hipótese nossa pergunta, porque achamos que quem
pode o mais pode o menos.

Gostaria de saber se corn o instituto da eleição prevalecern ainda aquelas
incompatibilidades de filhos e de parentes ate o terceiro grau.

o Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - Entendo que isso é uma questão
de interpretaçao, de herrnenêutica eleitoral, porque a utilizaçâo desse tipo de
recurso poderia ser analisada dentro do contexto da legislacão geral, da
legislaçao eleitoral. Esses impedirnentos devem dizer respeito as
Inelegibilidades. Então, havendo revogacão de muitos desses pressupostos
das inelegibilidades, haveria esse impedirnento da candidatura, ainda mais
que o pai vai candidatar-se ao Senado e o objetivo da legislatura eleitoral é
Justarnente irnpedir todas essas formas de participacão de parentes. Al, o
mais grave é que o pai é candidato ao Senado, 0 fllho, a Governador, e,
depois, o pai novamente é candidato. Isso fere rnuitos aspectos da
hermenêutica e da moral eleitoral. Temos que ver os principios
COnstitucionais também. Se a Constituiçâo trata das inelegibilidades, assim
COrno a Lei das Inelegibilidades, os pressupostos devem ser examinados,
objetivando aquilo que e o espIrito da legislacão eleitoral.

A Sra. Coordenadora - Gostaria de passar a palavra ao ex-Deputado Alcir
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o Sr. Alcir Nascimento - Minha pergunta é dirigida ao Dr. Nepomuceno
Silva, porque, por sua experiência de magistrado, ele poderia nos dar uma luz
a respeito do que you colocar. 0 art. 37 da lei atual, diferenternente do que
existia na legislaçao anterior, permite a propaganda em postes de ituminaçao
püblica, viadutos, passarelas e pontes. Sabendo que sempre houve uma
preocupaçao do legislador corn retaçao a proibiçao da propaganda nos bens
pUblicos ou naquetes cujos bens dependam de cessâo, o que o ilustre
magistrado acha dessa ressalva que hoje permite a propaganda nesses
bens?

o Sr. José Nepomuceno Silva - Quero agradecer ao ex-Deputado,
professor de Direito Eleitoral e meu amigo pela pergunta. 0 art. 37, no rneu
sentir, traz urn avanço. A ressalva que é nete feita, de se permitir a fixaçao de
placas, estandartes, faixas e assemethados em postes de ituminaçao pUblica,
viadutos, passarelas e pontes, desde que nâo Ihes causern dano, dificultern
ou impeçam o seu uso e o born andarnento do tráfego, e uma novidade. Ela
veio Para disciptinar uma situaçao, pois, mesmo ante a proibiçao de todas as
leis anteriores, tat prática ocorria - ate hoje temos as pichaçaes, todo o Brash
está corn essa pichaçao ate hoje. Então, ao invés de a lei vir e insistir naquilo
que ja existia, a apticaçao de muttas e outras penas aos infratores, eta veio
trazer Para a festa democrática urn permissivo que é saudávet. E é saudávet
por qué? Al vem aquilo a que o Prof. Nascimento referlu-se. 0 exempto vern
de Ouro Preto, em 1988. Todos sabern da anulação das eteiçaes. Eu era o
Juiz local, e tivemos as segundas eleiçaes em maio de 1989. Eu reuni as
duas facçoes e fiz urn pacto corn elas. Vamos, dentro da democracia,
cornunicar o máximo, porque a cornunicaçao é necessária e é urn elemento
vital das eieiçoes Para perrnitir escotha, peto cidadão, de seus representantes.
Nesse caso de Ouro Preto, permitimos exatamente isso al. Bandeirolas,
faixas descolávejs, estandartes. Uma facção tinha a cor vermelha, e a outra, a
cor azul. Bastava ver as casas Para sentir como a coisa ia. Ao firn da eleiçao,
ainda permanecerarn nas casas as bandeirolas de quem ganhou; nas outras,
näo se viam as bandeirolas. Dias depois, a cidade toda estava limpa e tudo
voltou ao normal. Evidentemente, no caso de propaganda em postes e
viadutos, o poder püblico municipal vai, em havendo demora na retirada,
notificar aquele candidato Para retirar a propaganda, mas o certo é que nâo
fixa, não imunda e não suja a cidade. Para o eleitor, e muito meihor essa
maior comunicação. Nesse ponto, penso que ha urn avanço, porque sou o
exemplo de que, adotando isso, podemos ter sucesso. Temos que agradecer
e dizer que foi muito born.
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Eu pediria a todos, na seqüência, Para explicitar a pergunta do jornal "Hoje
em Dia" corn relacâo ao que pode e ao que nâo pode. Ete disse Governador,
mas you charnar de candidato a reeteicão, o que abrange tanto o Presidente
da Repüblica, quanto o Governador e os Prefeitos, neste caso, Para o pleito
do ano 2000. Tinha separado aqul urn comentário do meu companheiro de
trabatho Dr. Reginatdo, que me ajudou e a quem rendo as minhas
homenagens, citando o ex-Ministro Torquato Jardirn, que foi o relator das
instruçoes das eleiçães de 1996. Ele afirmou que a Justica Eleitoral terá
dificuldades de controlar abusos de candidatos, principalmente no que se
refere ao uso da máquina administrativa, porque a lei eleitoral deste anO tern
normas de dificil aplicacão. Disse, ainda, que a lei tern conceitos mais
politicos do que jurIdicos, como a proibiçâo de atos pUblicos nas residências
oficiais do Presidente da Repüblica, do Vice-Presidente e dos Governadores.

0 virtual candidato a Presidência da Repüblica, por exemplo, poderá
promover reuniôes relacionadas a campanha no Palácio da Atvorada, na
residéncia oficial do Presidente, desde que esses encontros não se
transformem em atos püblicos.

Faltam parâmetros Para que a Justiça Eleitoral examine, por exemplo, se o
encontro de urn candidato corn outros 40 politicos tern ou não 0 caráter
pUblico desautorizado peta nova lei.

A lei e genérica quanto a permissão do uso do aviâo presidencial pela
comitiva em carnpanha do candidato a Presidéncia da RepUblica, corn
Posterior ressarcirnento dos gastos.

Na práthca, do ponto de vista jurIdico, o candidato a Presidêncha da
RepUblica deverá ter ampla liberdade Para decidir quem 0 acompanhará nas
viagens de campanha. Os critérios de escotha de sua comitiva ficarão
limitados a conveniência politica.

Corn o Vice-Presidente sera diferente. ExcluIdo do beneficio do transporte
oficial em carnpanha, ete terá de usar avioes cornerciais. Em tese, o comitê
de campantia terá de pagar a passagem aérea de seu ajudante-de-ordens.

Em urna aplicação rigorosa da lei eleitoral, os garçons do Palácio da
Alvorada e de outras residências oficiais estarão impedidos de servir café e
agua durante reuniães de campanha, e os telefones do local não poderão ser
Utilizados.

A permissão de uso da residência oficial não e extensiva a materials e
Servicos. A lei deixa düvida sobre o que são rnateriais e serviços. Essa é a
dificuldade que o intérprete tern Para fazer a aplicacâo da lei, "mutatis
mutandis", o Presidente da RepCiblica e o Governador do Estado.

A Sra. Coordenadora - Agradecemos ao Dr. Nepomuceno e passamos a
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ültima pergunta, que vem dos alunos da Escola do Legislativo da Assembléia
Legislativa e e dirigida ao Dr. Baracho:

"Na restriçao imposta pela Resolução (art. 31, VI, "b") a propaganda
institucional, nâo haveria inconstitucionalidade a Iuz da Constituicão Federal
(art. 37, § 1 1)? Assim, submeter-se urn programa institucional, sern a
participacâo de candidato, no perIodo eleitoral, nos exatos termos do art. 37,
§ 10, da Constituiçâo Federal, ao crivo (autorizacao) da Justiça Eleitoral, não
feriria o principio da independência dos Poderes e o prOprio princIpio do art.
37, § 1°?"

O Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - Esta pergunta formulada pelos
estudiosos do Direito Eleltoral da Assernbléia Legislativa, uma equipe
composta pelo Prof. Julio e outros ilustres componentes, diz respeito a urn
ponto que devemos analisar.

Das condutas vedadas ao agente püblico, o inciso VI, letra "d": "corn
exceção de propaganda de produtos e serviços que também tenham
concorrência no mercado," está vedado ao agente püblico "autorizar
publicidade institucional dos atos, prograrnas, obras, serviços e campanhas
dos Orgãos püblicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administraçâo indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade püblica, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral."

o § 1° do art. 37 da Constituiçâo Federal diz o seguinte: "A publicidade dos
atos, programas, obras, servicos e campanha dos órgãos pUblicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou orientaçao social" - a configuraçao desses
trés aspectos e importante -, "dela não podendo constar nomes, simbolos ou
irnagens que caracterizem promoçao pessoal de autoridade no servico
püblico."

Quanto as eventuals infraçoes a esse dispositivo, o art. 22 da Lei n° 6.490
estabelece que "qualquer partido politico, coligacao, candidato, ou Ministério
PUblico Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral. Tais infraçôes
poderão acarretar pena de inelegibilidade dos envolvidos para os fins do art.
22 da Lei n° 6.490. A infraçâo do art. 37 constitui exernplo de abuso de
autoridade. As administraçoes püblicas tern seu logotipo, que não pode ser
confundido corn sImbolos e imagens adotadas por partidos politicos. A
adoçao na administração püblica, no partido politico do rnesmo sIrnbolo ou de
simbolo parecido beneficiará naturalmente os candidatos daquele partido, em
especial o candidato a reeleição."

A Sra. Coordenadora - Lamento interromper o Prof. Baracho, mas o riosso
tempo chegou ao final. A Assembléia Legislativa e a Associação Mineira do
Ministério Piblico agradecem a presença de todos os que participaram e
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também dos telespectad ores. Agradecemos a presença dos Srs. Humberto
Rodrigues Gomes, Olavo AntOnio de Moraes, José Alfredo de Oliveira
Baracho, Edson de Resende Castro, José Nepomuceno Silva, Marcos
Antonio Coimbra e Alcir Nascimento.

Gostaria de dizer que esta teleconferência será apresentada no dia 11 de
julho, quinta-feira, as 17 horas, pelo Canal 11 de TV a cabo.

Encerramento
0 Sr. Presidente (Deputado Irani Barbosa) - Esgotado o prazo destinado a

realizaçao desta teleconferência, a Presidência manifesta seus
agradecimentos aos ilustres debatedores, as demais autoridades e aos
participantes, ao pUblico em geral pela honrosa presença, bern como aos
telespectadores que nos prestigiaram corn a sua audiência, e dá por
encerrados os trabaihos, convocando os Deputados para a reuniâo ordinária
de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
COMUNICAçAO E OBRAS PLJBLICAS

As quinze horas do dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e
olto, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Alvaro Antonio,
Paulo Scheftino e Arnaldo Canarinho, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antonio, declara
abertos os trabaihos, informa que a reunião se destina a apreciar a rnatéria
constante na pauta e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda a
leitura da ata da reunião anterior. Em atendirnento a requerirnento aprovado
pela Comissão, a Presidéncia dispensa sua leitura, considera-a aprovada e
solicita aos Deputados que a subscrevarn. A seguir, acusa o recebimento dos
Requerimenos n°s 2.604, 2.606 e 2.568/98, tendo sido designado relator para
o ultimo o Deputado Paulo Schettino. Passa-se a fase de discussão e votaçao
de proposiçaes que dispensam a apreciacão do Plenário. Submetidos a
VOtaçao, cada urn por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
2.568/98 na forma do Substitutivo n°1, 2.604 e 2.606/98. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a presenca dos parlamentares,
convoca Os membros da Comissão para a prOxima reuniào ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comisss, 17 de junho de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Bilac Pinto - Ailton Vilela.

ATA DA 24a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
CoNsTlTulçAo E JUSTIA
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As quinze horas do dia três de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissães os Deputados Hely TarquInio, Antonio
Julio, Sebastião Costa e Antonio Genaro, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Hely TarquInio, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e solicita ao Deputado AntOnio Julio que proceda a leitura
da ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela
Comissão, o Presidente dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita
aos Deputados que a subscrevam. Passa-se a fase de discussão e votaçao
de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciaçâo do Plenário da
Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto
de Lei n° 1.758/98 (relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Cornissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 16 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - João Batista de Oliveira - Sebastião Costa -

Antonio Julio.
AlA DA 56a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As quatorze horas do dia nove de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Arnaldo Penna, Geraldo
Santanna e Carlos Pimenta (substituindo os dois Ultimos aos Deputados Bilac
Pinto e Ailton Vilela, por indicaçao das Lideranças do PFL e PSDB,
respectivamente), membros da supracitada Comissão. Na auséncia do
Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Arnaldo Penna assume a
direção dos trabaihos e, havendo nUmero regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Carlos Pirnenta que proceda a leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
ApOs, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e procede a leitura de correspondência das Diretoras de Escolas
Integrantes do Instituto de Educação de Minas Gerais juntarnente com sua
Direçao Geral e a Coordenação Geral do Projeto de Açâo Educacional/1 998,
em que convidam as membros desta Comissão para o evento Abraco ao
lnstituto de Educaçâo de Minas Gerais , a realizar-se hoje, as 1 6h20min e as
20h2Ornin. A seguir, a Presidência distribui ao Deputado Geraldo Santanna os
Projetos de Lei n°s 34/95 e 959/96 e, ao Deputado Carlos Pimenta, Os
Projetos de Lei n°s 1.312 e 1.484/97, e 1.624, 1.625, 1.637, 1.659, 1.679,
1.690 e 1.702/98. Encerrada a l a Parte dos trabaihos, passa-se a P Fase da
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Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre proposiçOes
sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados Os Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 34/95 e
959/96 (relator: Deputado Geraldo Santanna). Passa-se, a seguir, a
discussão e a votacao de matéria de deliberacão conclusiva da Cornissão.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n°s 1.312 e 1.484/97, e 1.624, 1.625, 1.637, 1.659,
1.679, 1.690 e 1.702/98 (relator: Deputado Carlos Pimenta). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares,
convoca os mernbros da Cornissão para a prôxima reunião ordinãria,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Wilson Tropia, Presidente - AIlton Vilela - Arnaldo Penna.

ATA DA ioa REuNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As dez horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e aito,
comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Olinto Godinho, Mauri
Tories (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da
Liderança do PSDB), Bené Guedes e Adelmo Carneiro Leão (substituindo
este ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicaçâo da Lideranca do PT),
membros da Comissão supracitada. Havendo nümero regimental, a
Presidente, Deputado Olinto Godinho, declara abertos trabalhos e solicita ao
Deputado Bené Guedes que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa
que continua em discussão o Parecer para o 2 1 Turno do Projeto de Lei n°
1.698/98. Faz usa da palavra para discuti-lo a Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Submetido a votaçao, a parecer, que conclui pela aprovaçáo do projeto
no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno, e aprovado, corn voto contrário
do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlarnentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Anivaldo Coelho - Bené Guedes -Wilson

TrOpua.
AlA DA 15a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas e dez rninutos do dia dezessete de junho de mil novecentos e

floventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes as Deputados Paulo
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Piau, Aliton Vilela e Antonio Andrade, niembros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Auiton Vilela que proceda a leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e procede a leitura de oficios do Presidente do Sindicato
Rural de Monte Azul, em que encaminha relatôrio sobre a situação
agropecuária e socioeconômica desse municipio e solicita apoio da Comissão
para que se alinjam as metas desejadas; do Diretor do Maptran Engenharia e
Arquitetura S.C. Ltda., em que solicita Ihe seja enviada cópia dos anais do
Forum Desafios da Cadeia Produtiva do Leite, referente ao transporte de leite
no Estado de Minas Gerais; da Diretora de Politica para Reforma Agrária da
FETAEMG, em que encaminha pauta de reivindicaçoes relativas a questâo
agrária, elaborada pela entidade; do Presidente da RURALMINAS, que
devolve a Casa 122 processos de Iegitimaçao de terreno urbano, em
diligência nessa entidade; do Instituto de Educaçao de Minas Gerais - IEMG -,
em que convida os membros da Comissão para participarem das
comemoraçôes dos 90 anos da instituiçâo; e do Vereador Nivaldo Lagares
Pinto, da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, em que informa sobre a
inspeção no abate de bovinos e suinos e sobre a comercialização de carnes
no Vale do Aço. 0 Presidente designa o Deputado Antonio Andrade para
proceder a estudo desta matéria. A seguir, o Presidente avoca a si a relatoria
da Mensagem no 273/98, de autoria do Governador do Estado, que
encaminha processos de legitimação de terras devolutas rurais e urbanas,
resultantes de estudos realizados pela RURALMINAS. Passando-se a fase de
discussão e votação de proposição que dispensa a apreciacão do Plenário, a
Presidência designa o Deputado Ailton Vilela para relatar o Requerimento no
2.617/98, do Deputado Dimas Rodrigues,em que solicita ao Secretário de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a abertura de escritório da
EMATER-MG na regiao do Projeto Jaiba. 0 Deputado AIlton Vilela opina pela
aprovaçao do requerimento, o qual, submetido a votação, é aprovado. 0
Presidente procede a leitura do Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei
no 1.624/98, de autoria do Deputado José Militäo, que declara de utilidade
pUblica a Associaçâo dos Pequenos Produtores Rurais do AndaraI, corn sede
em Porteirinha. Submetido a discussâo e votação, e aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a realizar-se as 16h3Omin de hoje,
corn a finalidade de se apreciar requerimento solicitando seja realizada
reunião conjunta desta Comissão corn a Comissão de Direitos Humanos para
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se discutir, corn representantes das entidades que menciona, a Proposta de
Emenda a Constituição no 30/96, de autoria do Deputado Cleuber Carneiro.
Logo apOs, agradece a presença dos membros da Cornissão, determina a
Iavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 17 de junho de 1998.
Aliton Vilela, Presidente - José Maria Barros - Jorge Hannas.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.759/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatôrio

0 Projeto de Lei no 1.759/98, do Deputado João Batista de Oliveira, visa a
declarar de utilidade püblica a Lira Musical Centenário, corn sede no
MunicIpio de Curvelo.

Publicada em 23/5/98, veio a rnatéria a esta Comissâo para exame
preliminar, conforme dispãe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçâo
A citada entidade, constituida e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada por pessoas idOneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, nâo encontramos Obice a trarnitaçao do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição de que trata preenche Os requisitos
constantes nas leis que disciplinam o processo declaratOrio de utilidade
pUblica.

Conclusâo
Pelas razOes expostas, concluimos pela juridicidade, pela

OOflStitucjonalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.759/98 na forma
proposta

Sala das CornissOes 17 de junho de 1998.
Hely Tarquinio Presidente - Antonio JUlio, relator - AntOnio Genaro - Marcos

Helênjo
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.765/98

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

0 Projeto de Lei n o 1.765/98, do Deputado Ivair Nogueira, visa a declarar de
Utulidade PUblica a Associação Comunitária do Conjunto Habitacional Tereza
CflStlfla, Corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Publucada em 28/5/98, veio a matéria a esta Comissão para exame

1
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preHminar, conforme dispôe o Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A citada entidade, constitulda e em funcionarnento ha mais de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que não recebem pagamento pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela preenche os requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas 	 razôes 	 expostas, 	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pea

çonstitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.765/98.
Sala das Comissöes, 17 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Antonio Genaro - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.769/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Reatório

0 Deputado Ronado Vasconcellos, por melo do Projeto de Lei n° 1.769/98,
pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Céu Anil - ASCOMOBACA -, corn sede no Municipio de
Ribeirão das Neves.

Publicado em 29/5/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

Fundamentaçao
A entidade ora examinada é pessoa juridica, conforme comprova a

docurnentação juntada ao processo, e, de acordo corn o atestado da
autoridade competente, funciona ha mais de dois anos e seus diretores sào
pessoas idôneas e não rernuneradas pelos cargos que ocupam.

Por preencher os requisitos mencionados na Lei n° 12.240, de 5/7196, torna-
se habilitada a receber o titulo de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do relatado, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legaildade do Projeto de Lei n o 1.769/98 na forma proposta.
Sala das Comissães, 17 de junho de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Antonio Julio, relator - Antonio Genaro - Marcos

Helénlo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.770/98

Cornissão de Constituição e Justiça
RelatOrio
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pUblica o Atalaia Futebol Clube, corn sede no MunicIpio
de Ribeirâo das Neves.

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

Fundamentaçâo
A entidade em questäo tern personalidade jurIdica, está em regular

funcionamento ha rnais de dois anos, não possui fins lucrativos, e sua
diretoria e cornposta por pessoas idôneas, que nâo percebem nenhum tipo de
remuneraçao pelo exercIcio de suas funçOes. Preenche, pois, os requisitos
estabelecidos pela Lei n° 12.240, de 517/96, conforme atestam os documentos
anexados ao processo, e está apta a receber o titulo de utilidade püblica.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.770/98 na forma proposta.
Sala das CornissOes, 17 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - AntOnio Genaro - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.771/98

Comissão de Constituicao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n° 1.771/98
visa a declarar de utilidade püblica o Lions Clube de Belo Horizonte - Floresta,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Publicado em 29/5/98, vem o projeto a esta Cornissão para exame
preliminar, conforme dispOe o Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A citada entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade jurIdica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e
nao remuneradas pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela preenche os requisitos constantes nas leis que
dlsciplinarn o processo declaratôrio de utilidade pUblica.

Conclusâo
Pelas razOes expostas, conclulmos pela juridicidade, pela

COflStitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.771/98 na forma
proposta

Sala das CornissOes, 17 de junho de 1998.
Hely Tarquinio Presidente - AntOnio Julio relator - Antonio Genaro - Marcos

Helènio
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576PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO
32/98

Cornissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei Complementar
n°32/98 dispOe sobre o processo de aquisiçâo de vitaliciedade de
magistrados e promotores de justiça.

Publicada em 24/4/98, a proposiçao fol distribuida a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

Fundarnentaçao
Nos termos do projeto, a aquisiçao de vitaliciedade por promotores e

magistrados fica condicionada a prévio processo pUblico de avaliação de
desempenho em que serão aferidos o conhecimento jurIdico, a aptidão e a
adequaçao ao exercIcio do cargo. 0 conhecimento juridico será apurado
mediante provas escritas e arguiçao oral, considerando-se aprovado 0
candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60%. A aptidão e a
adequaçao ao cargo serão avaliadas pelo Orgâo competente, ouvida, em
audiência pübHca especifica, a comunidade em que o avaliado haja exercido
sua funçâo por major tempo no perlodo de estágio.

A vitaliciedade constitui instituto juridico da major irnportância, quando se
tern em conta a atuação de magistrados e promotores. Uns e outros, em sua
atividade profissional, seja na de aplicar o Direito, no exercicio de funcâo
judicante, seja como órgão do Ministérlo PUblico, atuam corn absoluta
independéncia funcional, a salvo de qualquer ingerência externa, para o que
concorrem decisivamente os atributos da vitaliciedade, da inamovibilidade e
da irredutibilidade de vencimentos, prerrogativas constitucionalmente
asseguradas a tais agentes püblicos.

Corn efeito, no que tange especfficamente a magistratura, a dispositivo da
Constituiçao Federal que alude a tais garantias é o art. 95, vazado fl05
seguintes termos:

"Art. 95 - Os juIzes gozam das seguintes garantias:
- vitaliciedade, que, no primeiro grau, so será adquirida apOs dois anos de

exercIcio, dependendo a perda do cargo, nesse perIodo, de deliberacâo do
tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentenca
judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse pUblico, na forma do art.
93, VIII;
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Ill - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto a remuneração, a

que dispOern as arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, §2°, I."
ye-se, pois, que, uma vez investido no cargo de juiz, o que se dá mediante

concurso pUblico de provas e tItulos, faz-se mister, para a permanência no
cargo em caráter vitalicio, a interregno de dais anos de exercIcia, perlodo em
que o juiz poderá ser afastado par deliberação do tribunal a que estiver
vinculado. Tal deliberacao haverá de tomar em consideraçào a efetiva
atuaçao do juiz no cargo, a inaptidão prática por ele revelada no perlodo e a
sua inadequaçao para a atividade judicante. Obviamente que, para assim
proceder, o Tribunal deverá observar as normas que disciplinam tal processo.
Nesse passo, evidencia-se a inconstitucionalidade da proposição em exame,
uma vez que trata de matéria ja disciplinada pelo Poder Judiciário. Corn
efelto, a esse Poder toca a iniciativa privativa de propor a Lei Organica da
Magistratura Federal, aplicável a todas as Estados-membros, e, no ãmbito
regional, a Lei de Organizacão e Divisão Judiciárias do Estado. A primeira, de
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, consoante dispae a art. 93 do Texto
Magno, e a segunda, de iniciativa do Tribunal de Justica, nos termos do art.
98 da Constituiçao mineira. São esses os diplomas legais que tratam da
matéria, cabendo, ainda, citar as normas constantes nos Regimentos Internos
dos Tribunals. A propósito, deve-se salientar que a regra de iniciativa privativa
não se reduz a mera formalidade processual, mas, ao revés, constitui uma
decorrência lógica do princlpio da independência dos Poderes, uma vez que,
fnse-se, integra o nücleo intangIvel de normas constitucionais, insuscetIveis
de modificaçao ate mesmo par via de emenda a Constituicão.

No àmbito do Estado de Minas Gerais, está em vigor a Lei Complernentar n°
38, de 13/12/95, que contém a organizaçao e a divisão judiciárias do Estado.
Conforme dispOe o art. 177 dessa lei, o juiz que não adquiriu a vitaliciedade
POderá ser afastado do cargo em virtude de falta grave - coma tal considerada
a reiterao em procedimento que tiver dado causa a advertência ou censura
- bern coma nas hipOteses previstas nos arts. 175 e 176. Este Ultimo
disposjtvo alude a hipótese do juiz manifestamente negligente no
Cumprimento dos deveres do cargo, ou de escassa ou insuficiente capacidade
de trabalho, ou cujo proceder funcional seja incompativel cam a born
desempenho das atividade do Poder Judiciário. 0 art. 175, a seu turno, prevê
a Pena de demissão em razãa de sentenca criminal condenatOria transitada
em Julgado, do exercIcio, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra
funçao, salvo de urn cargo de magistério, do recebirnento, a qualquer titulo e
Sob qualquer pretexto, de percentagens 0U custas nos processos sujeitos a
SOu despacho ou julgamento, do exercicia de atividade politico-partidária; do
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abandono do cargo e de procedimento incompativel corn a dignidade, a honra
e o decoro de suas funcaes, por decisão da maioria de votos dos membros do
Tribunal de Justiça, assegurada arnpla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a Constituiçao Federal prevé, no art. 93, IV, a
realizaçao de cursos oficiais de preparaçao e aperfeicoamento de
magistrados como requisitos para ingresso e promoção na carreira. A esse
propósito, a mencionada Lei Complementar n° 38 estabelece, em seu art.
192, § 3°, que os não habilitados nesses cursos ficarão sujeitos ao processo
de vitaliciedade previsto no art. 193, conforme se dispuser no Regimento
Interno do Tribunal de Justiça. Por sua vez, o art. 193 determina que, ao
aproximar-se o final do biênio de estágio, a Corte superior fará minuciosa
avaliaçâo do desempenho das atividades do magistrado e, pelo voto da
maioria de seus membros, poderá reconhecer-Ihe o direito a vitaliciedade ou
propor sua exoneraçao, ficando ele afastado automaticamente de suas
funcoes, sem direito a vitaliciedade.

As mesmas consideracôes acima expostas referentes a magistratura são
extensivas ao Ministério Püblico. Conquanto o Ministério PUblico não se
alinhe entre Os três Poderes constituIdos, trata-se de instituição prevista
constitucionalmente, a qual são cometidas atribuiçoes da maior relevância.
Tanto e verdade que os membros do Ministério PUblico gozam das mesmas
garantias constitucionais da magistratura: a vitaliciedade, a inamovibilidade e
a irredutibilidade de vencimentos (art. 128 da Constituiçao Federal). Também,
para o ingresso na carreira, exige-se a aprovaçao em concurso püblico de
provas e tItulos. 0 § 50 do referido art. 128 determina, ainda, que leis
complernentares da União e dos Estados, de iniciativa dos respectivos
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organizaçao, as atribuicoes e 0
estatuto da cada Ministério Pübiico, observados os principios constitucionais
pertinentes a matéria. Assim, cabem aqui as mesmas consideraçaes
expendidas corn referenda a magistratura, no que tange a regra de iniciativa
privativa. Logo, todas as normas jurIdicas atinentes a atividade do Ministério
PUblico hão de promanar das Constituiçoes (Federal e Estadual), da Lei
Complementar n 075, de 20/5/93, que dispOe sobre o Ministério PUblico da
União, ou da Lei Complementar n 034, de 13/9/94, que dispôe sobre a
Organizaçao do Ministério PUblico estadual. A propOsito, esse ültimo diploma
legal contém normas que disciplinam como se dará a não-aquisiçao da
vitaliciedade durante o perlodo probatOrio, biênio em que será examinada
pelo Conselho Superior do Ministério PUblico, pela Corregedoria-Geral do
Ministérjo PUblico e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional a
convenjéncia da permanénoja na carreira e da vitaliciedade do membro da I
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instituiçâo.
Conclusão

Diante 	 do	 exposto, 	 concluImos 	 pela 	 antijuridicidade, 	 pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n°
32/98.

Sala das Comissães, 17 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Marcos

Helênio - Antonio Genaro - Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.472/97

Comissão de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.472/97, da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda a Constituição n° 30/96, dá nova redaçâo ao art.
60 da Lei no 7.373, de 3/10/78.

Publicada em 25/10/97, a proposição foi distribulda, nos termos
regimentais, as comissOes competentes, para receber parecer. A Comissão
de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria corn a Emenda n o 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, opinar sobre o mérito do projeto.
Fundamentação

O projeto em análise propOe alteraçâo na Lei n° 7.373, de 3/10/78, que
dispoe sobre a Iegitimação e a doação de terras devolutas do Estado em
zonas urbanas e de expansão urbana. 0 artigo que se pretende modificar
disciplina, especificamente, a legitimação dos terrenos devolutos
Compreendjdos na zona de expansão urbana, estabelecendo o limite de
2.000m2 para a area do terreno que, contendo edificação, poderá ser
legitimado em nome de quem o venha ocupando por mais de dois anos,
desde que de boa-fe. 0 projeto propOe que esse limite seja reduzido para
1 .000rn2.

As terras devolutas do Estado, espécie do gênero terras pUblicas, conforme
sua Iocalizaçao, podem ser classificadas em rurais, urbanas ou suburbanas.
A Constituiçao do Estado somente estipulou limite, de ate 250ha, para a
alienacao ou a concessão de terrenos devoutos rurais, que devem destinar-
se, prioritariamente, ao assentamento de produtores e trabalhadores rurais ou
a preservaçao ambiental.

Sabe-se, contudo, que, embora devolutos, esses terrenos encontram-se,
em sua maloria, ocupados, as vezes por sucessivas geracaes. Cumpre ao
Estado, nos termos da lei, regularizar a situaçâo dominial dessas areas, de
forma a permitir que tenham uso adequado e possam cumprir sua funcão
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social. A legitimaçao de domInio é, tradicionalmente, o instrumento utilizado
pela RURALMINAS para promover essa regularizaçao, tanto nas areas rurais
como nas urbanas.

Conforme preceitua o art. 5 1 da Lei n° 7.373, de 3/10/78, os terrenos
devolutos do Estado compreendidos na zona de expansão urbana, qual seja
a faixa externa de ate 2Km de largura contigua ao perImetro urbano,
destinarn-se ao desenvolvimento da cidade, em especial a construçâo de
habitaçôes populares, a execução de obras püblicas, a implantaçao de
nUcleos industrials e a realizaçao de outros serviços de interesse pUblico. E
nessa faixa suburbaria que se concentrarn inümeros posseiros, que, corn
mão-de-obra predorninanternente familiar, exploram pequenos sitios,
chácaras e granjas e abastecem os mercados das pequenas cidades corn
produtos hortifrutigranjeiros.

A reducâo do limite da area passIvel de legitimaçao, de 2.000 para 1 .000m2,
conforme se propae, revela-se bastante inoportuna, pois poderá inviabilizar
tais empreendimentos, além de impedir que pequenos sitiantes, chacareiros e
granjeiros possam tornar-se proprietários da gleba que ocupam de boa-f&,
trazendo enorme intranqüilidade social para essas famIlias.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeiçâo do Projeto de Lei n° 1.472/97.
Sala das Comissôes, 20 de maio de 1998.
Paulo Piau, Presidente e relator - AIlton Vilela - Luiz Fernando Faria.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.472/97
Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
O Projeto de Lei n° 1.472/97, de autoria de Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 30/96, dá nova
redaçao ao art. 6 0 da Lei n° 7.373, de 3/10/78.

Nos termos do Regimento lnterno, a matéria fol distribulda a Comissao de
Constituiçao e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn a Emenda n° 1, que apresentou. A
proposiçâo foi tambérn distribulda a Comissao de PolItica Agropecuaria e
Agroindustrial, que opinou por sua rejeição. Nos termos regimentals, vem,
agora, o projeto a esta Comissão para ser objeto de parecer quanto aos
aspectos orcamentários.

Fundamentaçao
O projeto em comento dispöe sobre a legitimaçao e a doação de terras

devolutas do Estado em zonas urbanas e de expansao urbana. Em atenção
aos reclamos da Comissâo Pastoral da Terra, comissào especial desta
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Assembléla Legislativa apresentou proposição para reduzir de 2.000 para
I .000m2 o limite de area de terreno, contendo edificação, para efeito de
Iegitimacão em nome de quem o venha ocupando por mais de dois anos,
desde que de boa-fe.

E importante ressaitar que esses terrenos encontram-se, em sua maioria,
ocupados por sucessivas geraçães de famIlias de posseiros. A Iegitimação do
dornlnio é o instrumento que vem sendo utilizado pela RURALMINAS para
promover a regularização. A Fundação, em fundamentado oflcio, manifestou-
se contrariamente a aprovaçao do projeto.

Especificamente, sob o angulo orçamentário nâo existe impedimento a sua
aprovaçâo. No entanto, concordamos corn o ponto de vista expresso pela
cornissâo de mérito, que se manifestou desfavoravelmente a aprovação do
projeto sob o argumento de que a reduçäo da area prejudicaria
substancialmente o sistema de producäo agricola implantado ao redor das
cidades, os chamados cinturôes verdes.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei O 1.472/97.
Sala das Comissöes, 18 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Durval Angelo, relator - Sebastiâo Navarro

Vieira - Jose Militâo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.479/97

Comissão de Melo Ambiente e Recursos Naturals
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em tela dispãe
sobre a compra de rnobiliário por orgãos e entidades da administracão pOblica
estadual.

Distribulda para análise, nos termos regimentals, a proposição recebeu da
Comissâo de Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade, acrescida das Emendas n°s 1 e 2. A
Cornissâo de Administraçâo Püblica opinou pela aprovacao da matéria corn
as emendas da Comissão de Constituiçâo e Justiça.

A requerimento, velo o projeto a esta Comissão, competindo-nos emitir
Parecer quanto ao seu mérito.

Fundamentação
Conforme afirma o autor do projeto, em sua justificaçâo, pretende-se

incentivar a utilizaçâo de madeira oriunda de florestas de produçâo e
favorecer a proteçâo das florestas nativas e das madeiras nobres. Nesse
Intuito, propae-se o cumprimento de norma especIfica relativa aos processos
llCitatôrios a serem abertos pelo poder püblico estadual para aquisicâo de
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bens móveis, destinados ao uso em órgâos e entidades da administraçao
direta e indireta, que tenharn a madeira como matéria-prima ou componente
principal. Para tanto, o art. 2 0 estabelece que 50% dos bens a serem
adquiridos devem conter madeira oriunda de florestas de produçao,
consoante o conceito definido em nossa lei forestal. Fixa, ainda, prazo
gradativo, no perlodo de 1998 a 2002, para que tal percentual seja
observado.

Essa definiçâo dos percentuais, numa análise acurada, nâo atinge Os
objetivos da lei, uma vez que pode deixar margem a interpretaçaes diversas,
como, por exemplo a de que Os outros 50% poderiam ser supridos corn bens
mOveis que utilizem madeira nâo oriunda de florestas de produçao, ou seja,
madeira provenjente das florestas produtivas, que integram unidades de
conservaçao, reservas legais ou areas de preservacao permanente,
consoante os conceitos definidos em nossa lei forestal.

A Emenda no 1 visa a tornar mais claro o objetivo da proposiçâo,
substituindo o art. 2° e determinando que as bens de que trata a lei terão
corno matéria-prima a madeira oriunda de desmatamento autorizado. Corn
isso, intenta-se coibir, na area administrativa pUblica, o uso de bens mOveis
originados de desmates clandestinos ou nâo autorizados. 0 projeto
apresenta, também, urn sentido educativo, pois, ao demonstrar a
preocupaçao do Estado corn a proteçao dos recursos florestais, serve de
exemplo para o setor privado, num mornento em que tanto se fala na
'ecologizaçao" de nossos órgãos püblicos.

No nosso entender, para que a lei seja operacional e alcance efIcazrnente
seus objetivos, é preciso que a exigéncia conste no edital na forma de
cláusula de sanção pecuniária para aqueles que nâo atenderem aos
rnandamentos da lei. Por isso, estamos propondo, na conclusão, 0Substitutjvo no 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.479/97

na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 1.479/97

Estabelece condiçao para a aquisição de bens móveis por Orgão ou
entidade da administraçào pUblica estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 vencedor de processo licitatôrio realizado por Orgão ou entidade

da administraçâo pUblica estadual para a aquisição de bens mOveis que
tenham a madeira coma matéria-prima ou como seu componente principal
deve comprovar que a rnadeira utilizada na fabricaçao do bern provém de
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desmatamento autorizado.

Art. 20 - 0 edital do processo licitatório conterá previsão de multa,
equivalente a metade do valor da proposta vencedora, para o licitante que
não obedecer ao disposto no art. 10.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 19 de maio de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antonio Roberto, relator - Wanderley

Avila.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.479/97

Comissäo de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em tela dispOe
sabre a compra de mobiliário pelos órgâos e pelas entidades da
administraçao püblica estadual.

Cumpridas as formalidades regimentais, a projeto foi examinado
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justica, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresentou.
A Comissão de Administraçâo Püblica opinou pela aprovaçâo do projeto

corn as Emendas n os I e 2, da Comissão de Constituiçao e Justica.
Por sua vez, a Comissäo de Meio Ambiente e Recursos Naturais conclulu

pela aprovaçâo da proposta na forma do Substitutivo n o 1, de sua autoria.
Cabe-nos, agora, analisar a matéria no âmbito da fiscalizacäo financeira e

orçamentaria.
Fundamentaçâo

O objeto da proposicâo e fazer corn que pelo menos 50% dos móveis
adquiridos pelo Estado sejam de madeira oriunda de florestas de produçâo,
assirn consideradas as definidas no art. 12 da Lei no 10.561, de 27/12/91.

A regra será aplicada graduatmente nos processos licitatOrios relativos a
aquisiçao de bens móveis que tenham a madeira como matéria-prima ou
Componente principal, incluindo-se os bens destinados ao acabamento final
das edificaçoes, tais como portas, janelas e pisos, entre outros.

O percentual de 50% será atingido apenas no ano 2002. Ate Ia, as
percentuais crescem na proporçâo de 10% ao ano. De modo a adequar as
datas explicitadas no parágrafo ünico do art. 2 0, estamos apresentando a
Emenda no 3, suprimindo a inciso I do citado dispositivo, pois seu comando
nâo poderá mais ser aplicado.

Por outro lado, entendemos ser dispensável a Emenda no 1, da Comissâo
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de Constituiçao e Justiça, uma vez que a redaçao original do projeto trata de
licitaçoes realizadas no território mineiro, sendo certo que as compras
realizadas em outros Estados reger-se-5o pela Lei Federal no 8.666, de 1993,
pelo que torna-se desnecessário alterar o conceito de floresta de produçao
previsto na Lei Florestal de Minas Gerais.

Não acolhemos o Substitutivo no 1, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, p015 se contrapOe ao objetivo perseguido pela redação
original do projeto, ao obrigar os licitantes que vendam móveis para o Estado
a comprovar que a madeira utilizada na sua fabricaçao se origina de
desmatamento autorizado.

A proposição não traz qualquer impacto para a receita estadual, uma vez
que estipula normas a serem observadas por terceiros que contratam corn
Orgãos estaduals.

Conclusâo
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no

1.479/97 no 10 turno, corn as Emendas n o
s 2, da Comissão de Constituição e

Justiça, e 3, a seguir redigida, e pela rejeição do Substitutivo no 1, da
Comissão de Melo Ambiente e Recursos Naturals, e da Emenda no 1, da
Comissão de Constituiçao e Justiça.

EMENDA NO 3
Suprirna-se o inciso I do parágrafo ünico do art. 2 0, renumerando..se osdemais.
Sala das Cornissöes, 18 dejunho de 1998.
Sebastiião Helvécio, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira - Durval

Angelo - José Militão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.622/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epigrafe autoriza
o Poder Executivo a conceder desconto nas tarifas cobradas pela Companhia
de Saneamento Básico de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providêncjas.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi encaminhado
inicialmente a Comissão de Constituiçao e Justiça, que opinou por sua
juridicidade, constitucionaljdade e legalidade, cabendo agora a esta Comissâo
apreciá-lo no âmbito de sua competéncia.

Fundamentaçao
Inicialmente, deve ser corrigida a ementa da proposiçâo, que se refere a

uma autorizaçao conferida ao Poder Executivo, enquanto o art. 10 constitul
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norma cogente, impositiva, consoante a expressão "concederá desconto".
O projeto em tela concede desconto de 50% sobre o valor da taxa de

esgoto sanitário cobrada pela COPASA-MG apenas no municipio ou na
localidade que nâo possua estacao de tratamento de esgoto.

Segundo Aliomar Baleeiro, "taxa é o tributo cobrado de alguem que se
utiliza de serviço püblico especial e divisivel, de caráter administrativo cu
jurisdicional, Cu o tern a sua disposiçâo, e ainda quando provoca em seu
benefIcio, Cu por ato seu, despesa especial dos cofres pUblicos" (Direito
Tributário Brasileiro, Forense, 3 1 ed., 1970, p. 284).

Logo, péla natureza do tributo, toma-se inviável a concessâo de desconto,
como ocorre na cobrança de impostos, haja vista que a taxa corresponde a
uma contraprestação de servicos, e o valor exigido espelha o custo dos
serviços prestados pela COPASA-MG.

Ou o fato gerador existe e enseja a cobranga da taxa de esgoto ou nâo
existe. Por essa razão, a concessão de desconto torna-se juridicamente
impossIvel, além de gerar repercussão negativa na receita prevista no
orcamento da COPASA-MG.

Conclusâo
Diante do exposto, nosso parecer e pela rejeiçâo do Projeto de Lei no

1.622/98.
Sala das Comissôes, 18 de junho de 1998.
Sebastiâo Helvéclo, Presidente - José Militão, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Durval Angelo (voto contrário).
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.667/98

Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em exame, da Comissão de Direitos Humanos, tern como objetivo
conceder indenização as vitirnas do acjdente da Gameleira, observados os
valores que menciona.

Cumpridas as formalidades regirnentais, o referido projeto mereceu exame
da Comissâo de Constituiçâo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
Constitucionalidade e legalidade corn as Emendas n

os 1 e 2, que apresentou.
Em seguida, a Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação do

projeto, apresentando a Emenda n o 3 e rejeitando a Emenda no 1, da
Corn issâo de Constituiçâo e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposicão sob a ôtica da
fiscalizaçao financeira e orçamentária.

Fundamentacâo
A proposição em análise objetiva destinar, por intermédlo dos cofres
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püblicos do Estado, indenizaçoes as vitirnas e a seus herdeiros do
desabamento do Pavilhão de Exposiçoes da Gameleira, ocorrido ha quase 30
anos na Capital mineira.

Quando da audiência pUblica recentemente realizada nesta Casa,
objetivando ouvir as vItimas e seus descendentes, observou-se o mais
completo e total descaso do poder pUblico para corn a sua situaçao.

Portanto, embora tardia, e mais que oportuna a proposição que ora se
apresenta, a qual, apesar de trazer em seu bojo a mais nobre intençâo, a de
auxIlio, jamais conseguirá reparar, em sua plenitude, o sofrimento e as vidas
ceifadas no lastimável episodio.

Cabe observar que a proposiçao estabelece, em seu art. 2 1, previsão
orcamentária para atender ao nela disposto, adequando-se ao art. 167, II, da
Carta Magna, quando esta prolbe a realização de despesas que excedarn Os
créditos orcamentários.

Dessa forma, nâo havendo nenhum Obice dentro dos lindes de sua
competência, nâo poderia esta Comissäo deixar de acoiher projeto tao
relevante.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.667/98 no

10 turno, corn a Emendas n°s 2, da Comissão de Constituiçao e Justiça, e 3,
da Comissâo de Direitos Humanos, e pela rejeição da Emenda n° 1, da
Comissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Durval Angelo, relator - José Militão -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.673/98

Comissão de Fiscalizagao Financeira e Orcamentaria
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposiçao em epIgrafe dispöe
sobre o pagamento de compensaçao ao servidor pUblico por atraso no
pagamento de seus vencirnentos.

A Comissão de Constituiçao e Justiça opinou pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei e apresentou-lhe a
Emenda no 1. A Comissao de Administraçao Püblica rnanifestou-se, quanto
ao mérito, favorável a proposição. Agora, nos termos do Regimento Interno, o
projeto deve ser analisado por esta Comissão quanto a seus aspectos
orçamentários.

Fundamentaçao
Como analisado anteriormente, a proposição cuida da compensação
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financeira a que teriam direito as servidores püblicos, em virtude de atraso,
por parte do Estado, no pagarnento de seus vencimentos. Especificamente,
propôe-se o pagarnento de percentual da remuneração correspondente a
1130 do valor da taxa referencial do mês multiplicado pelo nümero de dias de
atraso. Se 0 atraso exceder a 48 horas, o Estado deverá pagar também ao
servidor urn abono de 5% de sua remuneracão.

Como apontado pelo autor do projeto em sua justificacâo, "o projeto busca
estabelecer regras que desestimulem a inconseqüência governamental e que,
ao mesmo tempo, minorem os danos sofridos pelos servidores püblicos". De
fato, essa é uma realidade que tern, ao longo dos anos, atormentado os
servidores püblicos estaduais, muitos dos quais se vêem obrigados a
descontar o seu futuro pagamento corn alto deságio junto a agiotas e Bancos.
Ha ate pouco tempo, os altos indices de inflação levavam o Estado a atrasar
o pagamento e a se benefIciar corn o ganho inflacionário dele decorrente.
Hoje, corn a estabilidade da rnoeda, embora percentualmente pequena, essa
compensacâo financeira e da rnaior importância para o servidor, que assim
terá, no minima, compensação parcial pelas multas e pelos juros de mora
pagos em decorrência de atrasos em seus compromissos.

Em 1997, a folha salarial do Estado para o pessoal da administração direta
e indireta, incluidas fundacôes e autarquias, foi de cerca de
R$5.600.000.000,00. E evidente que ocorrerâo despesas extras em razão da
aprovaçao da proposiçâo, se o Estado atrasar o pagamento. Para efeito de
raciocInlo, se durante 6 meses o Estado atrasar em mais de 48 horas o
pagarnento de seus servidores, o abono atingirá o valor de
R$140.000.000,00. Restariam ainda os efeitos da cornpensaçâo financeira
em razâo da inflacâo.

Apresentamos a Subemenda n° I a Emenda n° 1, a fim de aperfeiçoar a
redaçao desse dispositivo e de indicar o periodo a que se refere o IPC e a
sua base de incidência, que e a folha de pagamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçäo, no 1 1 turno, do Projeto de

Lei no 1.673/98 corn a Submenda n° i a Emenda n° 1, a seguir redigida.
SUBEMENDA NO 1 A EMENDA N O 1

Dé-se ao § 1 0 do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1°- ...................................................
§ 10 - 0 atraso no pagarnento obriga o Orgao, a autarquia ou a fundaçâo a

Compensar financeiramente a servidor, mediante pagamento, na folha do mês
Su bsequente, de valor determinado pela multiplicaçâo dos seguintes fatores:
1/30 (urn trinta avos) da variaçao percentual, do Indice de Precos ao
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Consumidor - IPC - do més de competência da folha de pagamento por dia de
atraso, multiplicado pelo valor da remuneraçao mensal do servidor paga corn
atraso.".

Sala das Comissôes, 18 dejunho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Durval Angelo, relator - Sebastião Navarro

Vieira - José Militão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.709/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado LeonIdio Bouças; o Projeto de Lei n° 1.709/98
dispöe sobre o atendimento preferencial ao idoso nos diferentes nIveis de
assistência a saUde no SUS-MG.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 24/4/98, a matéria foi distribulda as
Comissöes de Constituição e Justiça e de Saüde para receber parecer.

Prelirninarmente, cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionaljdade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em questao pretende introduzir atendimento preferencial

aos idosos em todos os postos de saUde ou similares de responsabilidade do
Estado, bern como nos ambulatOrios de urgência, püblicos ou particulares,
credenciados pelo SUS.

No âmbito estadual, a Lei n° 12.054, de 1996, trata do atendimento
preferencial as pessoas que menciona, entre elas Os idosos, nas repartiçOes
pUblicas do Estado. Esse atendimento prioritário refere-se aos serviços
oferecidos em estabelecimentos bancários, comerciais e similares e nas
repartiçôes pUblicas do Estado, entendendo-se por prioridade a não-sujeiçâo
a filas, por exemplo.

Adernais, a Lei n° 12.666, de 1997, dispãe sabre a polItica estadual de
amparo ao idoso, garantindo-Ihe, em seu art. 50, II, assistência a saUde no
SUS. Entretanto, entendernos que tal dispositivo merece reparo, razão pela
qual apresentamos o substitutivo redigido ao final deste parecer, a qua[ busca
aprimorar a Iegislaçao em vigor, mantendo a objetivo pretendido peb autor do
projeto.

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

legal idade do Projeto de Lei n° 1.709/98 na forma do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO NO 1

Dispôe sobre o atendimento prioritário do idoso nos diversos nIveis de
atendimento do SUS-MG.
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Art. 1 0 - A alinea "a" do inciso II do art. 50 da Lei n° 12.666, de 5 de
novembro de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 50

a) garantir ao idoso assistência a saüde e atendimento prioritário nos
diversos nIveis de atendimento do Sistema Unico de SaUde - SUS-MG.".

Art. 20 - 0 art. 50 da Lei n° 12.666, de 5 de novembro de 1997, fica
acrescido do seguinte parágrafo Unico:

"Art. 50
Parágrafo ünico - Entende-se par atendirnento prioritário, referido na alinea

"a" do inciso II, a atençâo irnediata, respeitando-se as situaçOes de urgência
dos demais usuários.".

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissôes, 17 de junho de 1998.
Hely TarqUinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Julio.

PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.743/98
Comissão de Constituicão e Justica

Relatôrio
A proposição em tela, do Deputado Anderson Adauto, torna obrigatOria a

divulgaçào, pelo Orgão oficial, da arrecadaçao semanal da receita do Imposto
sobre OperaçOes Relativas a Circulaçâo de Mercadorias e sabre Prestacâo
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - pela instituição bancária responsável pela arrecadacão do tributo.

Publicado em 9/5/98, foi a projeto distribuldo a esta Comissão, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, lIt, "a", do Regimento Interno, para
receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposta parlamentar pretende tornar mais transparente a distribuicão do

ICMS pertencente aos municipios mediante divulgaçâo semanal do valor do
Imposto arrecadado pela instituicâo bancária que centraliza a arrecadaçâo.

Para tanto, a projeto determina a publicaçâo, no órgão oficial do Estado, do
montante do tributo apurado na semana imediatamente anterior,
proporcionando as autoridades municipais perspectiva sabre a projeçao dos
repasses, de modo que possam realizar a adequaçâo do orçamento
municipal.

A matéria se encontra disciplinada pela Lei Complementar n° 63, de
1 1/1/90, que dispOe sabre critérios e prazos para crédito das parcelas do

4
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Segundo o mencionado diploma federal, Os Estados deverào publicar no
Orgão oficial, mensalmente, a arrecadação total do ICMS, como também do
Imposto Sobre a Propriedade de Velculos Automotores - IPVA.

A nosso ver, inexiste impedimento a que o Estado-membro institua prazo
mais exIguo para a divulgaçao do valor arrecadado. Nesse particular,
lembramos que a competéncia para a instituição do referido tributo é própria
dos Estados, conforme se depreende do disposto no art. 155, II, da
Constituiçao da RepUblica, cabendo também a unidade federada disciplinar
sua arrecadaçâo e distribuiçao.

Nesse aspecto, é claro o art. 61, III, da Constituiçao mineira, que assevera
ser da competéncia desta Casa Legislativa dispor sobre as matérias que
dizem respeito ao sistema tributário estadual, a arrecadaçao e a distribuiçao
de rendas.

Nâo havendo viclo quanto a iniciativa parlamentar para a instauraçâo do
processo legislativo, não vislumbramos nenhum ábice a tramitaçao do projetonesta Casa.

Conclusao
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionaljdade

e pela Iegalidade do Projeto de Lei n° 1.743/98.
Sala das Comissães, 17 de junho de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antonio Genaro -

Marcos Helêriio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.744/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

0 Projeto de Lei n° 1.744/98, do Chefe do Poder Executivo, autoriza o
Estado a contratar operação de crédito corn o Banco Nacional de
Desenvolvirnento Econômico e Social - BNDES -, para o fim que menciona.

Publicado em 14/5/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão, em
conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionaliciade e Iegalidade.

Fundamentaçao
A proposição em tela pretende viabilizar recursos para a recuperaçao de

estradas e a realizaçao de investimentos em infra-estrutura de transporte
rodovjárjo, compreendendo entre outras, as obras na BR-381, no trecho entre
os MunicIpios de Joâo Monlevade, Ipatinga e Governadores Valadares.

Para tanto, torna-se necessária a manifestaçäo desta Casa para que se
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efetive a operação de crédito correspondente, mediante a contrataçâo de
empréstimo junto ao BNDES, ate o limite de R$92.000.000,00.

Indica a proposta, outrossim, como fonte de recursos para a mencionada
operaçâo o Fundo para Desenvolvimento Regional com Recursos da
Desestatizacão - FRD.

Como garantia do empréstimo, segundo os termos do art. 40 da proposicão,
deverá o Estado vincular quotas do Fundo de Participaçâo dos Estados - FIDE
-, de que cogita o art. 159, I, "a", da Constituicâo da RepUblica.

A proposta não encontra ôbice de natureza jurIdica, constitucional ou legal,
devendo ser apreciada pela Assembléia. Legislativa, em decorrência do
disposto no art. 61, IV, da Constituiçäo mineira:

"Art. 61 - Cabe a Assembléia Legislativa, corn a sancão do Governador, não
exigida esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, especificamente:

IV - dIvida pUblica, abertura e operaçao de credito;".
Deve a matéria, portanto, ser objeto de edicâo de lei, no sentido formal.

Inexiste, ainda, impedimento a que o Governador do Estado instaure o
processo legislativo visando a aprovacâo da proposta por esta Casa.

Lembre-se, por ültimo, que o Poder Executivo deverá pautar-se, para
estabelecimento da operação de crédito a ser efetivada, pelos parâmetros
delineados pelo Senado, no que tange aos limites de endividamento do
Estado, uma vez que a Carta Federal, em seu art. 52, VII, dispOe ser
competência privativa do Senado o estabelecimento dos limites e das
condiçOes para a realizaçâo de operaçöes dessa natureza.

Conclusâo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.744/98.
Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
HeIy Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - AntOnio Genaro -

Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.760/98

Comissão de Constituiçâo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado TarcIsio Henriques e outro, o projeto de lei em
epIgrafe acrescenta o art. 3 0 a Lei no 12.765, de 21/1/98.

Publicada em 23/5/98, a proposicão foi distribuida a esta Comissão para,
nos termos regimentais, receber parecer quanto aos aspectos jurIdico,
constitucional e legal.
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A referida lei dispae que o nUmero de Defensores PUblicos no Estado será
igual ou superior ao de Juizes de Direito de V lnstância e cria urn quadro
suplementar da Defensoria PUblica, assegurando ao servidor estadual
investido na função de Defensor PUbIlco o direito de permanecer nessa
função. 0 projeto de lei em análise objetiva assegurar a este servidor, no
caso de contar dez anos ou mais de exerciclo na funçao, isonomia de
vencirnento em relação ao Defensor Pübllco de Primeira Classe.

A Defensoria PUbfica e Orgão essencial a função jurisdicional do Estado e
integra a estrutura administrativa da Secretaria da Justiça. A ela incumbe a
orientçao jurIdica, a representacao judicial e a defesa gratultas, em todos Osgraus, dos necessitados, conforme preceitua o art. 129 da Carta mineira.

Nesse ponto, releva salientar a competencia privativa do Governador do
Estado para dispor, na forma da lei, sobre a organizacao e a atividade do
Poder Executjvo (art. 90, XIV, da Constituicao Estadual). Além disso, a
criacão de cargo e função püblicos da adrninistracao direta, bern como a
estruturaçao de secretaria de Estado e de Orgão autônomo, são matérias de
iniciativa privativa do Governador do Estado (art. 66, III, "b" e "e", da
Constituicao mineira).

A proposiçao implica aurnento de despesa ao assegurar aos servidores que
estejarn ha mais de dez anos no exercIcic da função de Defensor Püblico
isonomia de vencirnento em relaçao ao Defensor PUblico de Primeira Classe.

A esse fato, acrescentemse os ensinamentos do administrativista Hely
Lopes Meirelles, que, em seu livro "Direito Administrativo Brasileiro", assevera
que "o aumento de vencimentos - padrão e vantagens - dos servidores
pUblicos depende de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo
(Constituiçao Federal, art. 61, § 10, II, 'a'). E urna restricao fundada na
harmonja dos Poderes e no reconhecimento de que sO o Executivo está em
condiçoes de saber quando e em que limite pode majorar a retribuicao de
seus servicjores" (op. cit., 18a ed. Malhejros Editores, p. 399).

Conclusäo
Diante dos fundamentos aduzidos, concluimos pela anturidjcjdade pelainconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.760/98 na formaproposta.
Sala das Comissôes, 17 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - AntOnio Julio - Marcos

Helênjo - Sebastião Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.427/97

Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentarj
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RelatOrio

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.427/97 objetiva
autorizar o Poder Executivo a permutar imOvel de sua propriedade, por outro,
de particular, ambos situados no Municipio de Rio Casca.

Em atendimento as disposiçoes regimentals, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer.

Fundamentacão
Conforme manifestaçao anterior, o projeto não encontra impedimento de

natureza financeira e orcamentaria a sua tramitação, já que tern por Unico
objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar imOvel, por outro de mesmo
valor venal, ambos situados no MunicIpio de Rio Casca.

Além de não representar despesa no orçamento do Estado, a autorização
em analise possibilitará a ampliaçao da Escola Estadual Senador Cupertino,
cujas dependéncias não atendem a demanda estudantil.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.427/97

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comisses, 18 de junho de 1998.
Sebastião Helvécjo, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira - José

Militão - Durval Angelo - Agostinho Patrüs.
Redação do Vencido no 1 0 Turno*

PROJETO DE LEI N O 1.609/98
W nova redação ao Anexo I da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997,

que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislacao tributária do Estado e dá outras providéncias.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Anexo I a que se refere o art. 40 da Lei n° 12.729, de 30 dedezembro de 1997, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.
Art. 2° - 0 art. 107 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, alteradopelo art. 1 0 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar

corn a seguinte redação:
"Art. 107 - A Taxa Judiciária será recoihida:

- de ordjnário antes da distribuiçao do feito ou do despacho do pedido
inicial ou da reconvençao

II- a final:
a - no inventarlo e no arrolamento juntamente corn a conta de custas;
b - na ação proposta por beneficiário da justiça gratuita, pela União, porEstados, por municIpios e por demais entidades de direito pUblico interno,

pelo réu, se vencido, mesmo em parte;

II
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d - na açâo de alimentos;
e - no embargo a execuçao;
f - no mandado de segurança, se este for denegado;
Ill - na hipótese do art. 102, no mesmo prazo para o pagamento das custas

judiciais.
§ 1 - Na acao monitôria, o recoihirnento da Taxa Judiciária far-se-6 no ato

da distribuiçao do feito.
§ 20 - E devido o pagamento ou a devoluçao da Taxa Judiciária referente a

diferença entre o valor dado a causa e a importância a final apurada ou
resultante da condenaçao definitiva.

§ 31 - Decidida a impugnaçao do valor da causa, a parte serâ intimada a
pagar a dfterença no prazo determinado pelo Juiz, o qua[ nao excederá a 5
(cinco) dias.".

Art. 30 - 0 inciso V do art. 103 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 103 - ......................
V - o inventárjo e o arrolamento, desde que nao excedam o limite de 25.000

(vinte e cinco mil) Unidades Fiscais de Referêncja - UFIRs.".
Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder as cooperatives

parcelarnento de crédito tributário formalizado ate 31 de malo de 1998,
inscrito ou não em dIvida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, em ate 100
(cern) parcelas mensais.

Parágrafo Unico - Ficarn anistiadas as multas de mora e as multas isoladas
de que trata o "caput" deste artigo, aplicadas ate a data nele fixada, desde
que nâo decorrentes de fraude.

Art. 50 - 0 parágrafo Unico do art. 40 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro
de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 40
Parágrafo ünico - A aplicaçao de qualquer percentual nas faixas constantes

na Tabela J, a que se refere o "caput" deste artigo, nâo poderá resultar em
valor inferior a R$30,00 (trinta reais) nem em valor superior a R$4.000,00
(quatro mil reais).".

Art. 61 - 0 art. 136 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, alterado
pelo art. 20 da Lei n° 12.730, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar
corn a seguinte redaçao:

"Art. 136 - A intervençao do contribuinte no processo tributário-
administrativo far-se-6 pessoalmente ou por seus representantes legais na
forma em que dispuser a Lei Processual Civil, ou por intermédlo de
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procurador que seja advogado ou estagiário, devidamente inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil, munido de instrumento de rnandato regularmente
outorgado.".

Art. 70 - A Taxa Judiciària de que trata esta lei será exigida ate 31 de
dezembro de 1998, quando será extinta.

Art. 80 - 0 inciso I do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar acrescido da seguinte ailnea:

"Art. 12- ................

15%(quinze por cento) nas operacôes de fornecimento de energia
elétrica para consumo residencial.".

Art. 91 - Fica revogada a alInea g.2 do inciso I do art. 12 da Lei n° 6.763, de
26 de dezembro de 1975.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, produzindo o art.
10 desta lei efeitos a partir de 10 de janeiro de 1999.

Art. 11 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Anexo I

Valor da Causa em Valor da
R$	 Taxaem

R$
Ate 7.500,00 	 30,00

Acima de 7.500,00 	 90,00
ate 10.000,00

Acima de 10.000,00 	 190,00
ate 30.000,00

Acima de 30.000,00 400,00
ate 70.000,00

Acima de 70.000,00 845,00
ate 150.000,00

Acima de 150.000,00 1.507,00
ate 300.000,00

Acima de 300.000,00 2.340,00
ate 500.000,00

Acma de 500.000,00 3.170,00
* - Republicado em virtude de incorreçôes havidas na publicaçâo verificada

na edição de 1916198, na pág. 24, col. 3.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.632198

(Parecer nos Termos do § 30 do Art. 138 do Regimento Interno)
Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e OrçamentàriaI
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RelatOrjo
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela revoga o art.

21 da Lei n° 12.734, de 31/12/97, que alterou a chamada Lei Robin Hood na
parte relativa a apuraçao do Valor Adicionado Fiscal - VAF - para os
municIpios emancipados em 1995.

Aprovado no 10 turno, sem emendas, o projeto retornou a esta Comissào
para receber parecer para o 2 1 turno. Rejeitado o parecer, foi designado novo
relator, nos termos do § 30 do art. 138 do Regimento Interno.

Fundarnentacao
A Lei Robin Hood, em sua primeira versào editada em 1995, prevê que,

improrrogavelmente durante o exercIcjo de 1998, o legislador estadual deverá
redistrjbuir o resIduo do VAF, correspondente a 4,67%.

Assim, seria é inviável aterar a Lei Robin Hood de forma isolada, dal
porque recomendamos a rejeiçao da proposiçao em tela, por entendermos
ser ela extemporanea.

Ademais, prevalece a redaçao da Lei n° 12.734, de 1997, que trata da
apuraçao do VAF para os municipios emancipados em 1995 que
apresentaram rnovirnentacao econômlca.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer e pela rejeiçâo do Projeto de Lei n°

1.632/98.
Sala das ComissOes, 18 dejunho de 1998.
Sebastjão Helvécio, Presidente - José Militão, relator - Durval Angelo -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER DE REDA(;AO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.624/98

Corn issão de Redacão
0 Projeto de Lei n° 1.624/98, do Deputado José Militâo, que declara de

utilidade püblica a Associaçao dos Pequenos Produtores Rurais do Andaral,
corn sede no MunicIpio de Porteirinha, foi aprovado em turno Unico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a Seguinte redaçao final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.624/98
Declara de utilidade püblica a Associacao dos Pequenos Produtores Rurais

do Andaral, corn sede no MunicIpio de Porteirinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacâo dos Pequenos

Produtores Rurais do Andaral, corn sede no MunicIpio de Porteirinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Geraldo Santanna.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNIcAçOEs

-0 Sr. Presidente despachou, em 18/6/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Marco Regis, dando ciência a Casa do falecirnento do Sr.

João Batista de Oliveira Romano, ocorrido em 16/6/98, em Americana, SP. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (2), dando ciência a Casa do falecimento do
Sr. Joâo Antonio Barbosa, ocorrido em 17/6/98, em Frei Inocêncio; e do Sr.
Etiene Correia da Silva, ocorrido em 15/6/98, em Várzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)
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ATAS

ATA DA 1 ja REUNIAO ORDJNARlp, DA COMISSAO DE TURISMO,
INDUSTRIA E COMERCIO

.s quinze horas do dia três de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Gil Pereira, Paulo Piau e
Jorge Eduardo de Oliveira, membros da Comissão supracjtada Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda a
leitura da ata da reunião anterior. 0 Deputado Paulo Piau requer a dispensa
da leitura da ata, e seu pedido é aprovado pela Comissâo. A Presidéncia
informa que a reunião se destina a ouvir convidados e a debater sobre a
indUstria do turismo no Triângulo. Em seguida, passa a palavra ao Deputado
Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem a reunião. A seguir, fazem
uso da palavra os Srs. Olavo Drumond Fliho, Presidente da Associaçao dos
MunicIpios TurIsticos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba - AMTAP - erepresentante do Prefeito de Araxá; César Augusto dos Reis, Secretãrio de
Ciêncua e Tecnologia de Uberaba e representante do Prefeito desse
municIpio; Heitor Mesquita de Freitas, Prefeito de Conceicao das Alagoas;
Antonio José Gundim, Prefeito de Pedrinopoiis; Roberto Hermeto Brandão,Diretor de Marketing da TURMINAS e representante do Secretário de
IndUstria, Comércio e Turismo e do Presidente dessa empresa; Ismael
Fernando Poli Villas Boas, Gerente do Departamento Terciárjo do BDMG erepresentante do Presjdente desse Banco; Vicente Veloso, representante doPresidente do INDI-MG, e Renato Caporalli, representante do Presidente da
COMIG. Passa-se a fase de debates, corn a participaçao dos expositoressupramencionados e dos parlamentares presentes, conforme consta nas
notas taquigrafics. 0 Presidente faz suas consideracs finais e, cumprida a
finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados convoca as membros da Com,ssão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Piau - Jorge Eduardo de Oliveira -
TarcIsio Henriques.

AlA DA 92a
 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nave de junho de mu
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novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Geraldo Nascimento, José Militäo, AntOnio Andrade e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado AntOnio Andrade que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
o Presidente informa que se encontra em poder da Mesa e a disposiçâo dos
Deputados oficio do Instituto de Educaçao de Minas Gerais - IEMG -, em que
convida os membros desta Comissão para participarem da comemoração dos
90 anos de suas atividades éducacionais. Informa, ainda, que a reunião se
destina a ouvir o Sr. Evaldo Cicero Guedes da Silva, Presidente da
Associaçao dos Servidores Civis do Brasil - ASCB -, que discarrerá sobre as
novas medidas adotadas por essa Associação, especialmente no que se
refere a suspensao de beneficios dos associados, bern como sobre sua forma
de atuaçao. 0 Presidente registra a presença do convidado acima
mencionado e do Sr. Vanderli Rangel, advogado da referida Associaçao, e
passa a palavra ao Deputado José Militâo, para que exponha o objetivo da
reunião. Em seguida, os convidados fazem suas exposiçOes e respondem as
perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas
taquigraficas. Na fase de debates, o Sr. Evaldo Cicero Guedes da Silva nega
denUncia de irregularidades que teriam sido cometidas pela entidade. A
seguir, o Presidente agradece aos convidados pela participaçao e pelos
valiosos subsidjos trazidos aos trabaihos da Comissão. Apos a salda dos
convidados, o Presidente suspende a reunião para avaluaçao das informaçOes
obtidas. Reaberta a reuntão, concede a palavra ao Deputado José Militãa,
que apresenta requerimento em que pede sejam solicitadas ao Presidente da
ASCB as seguintes informaçOes: arrecadaçao da entidade; nümero de
associados em Minas e no Brash; lista dos convênios firmados, inclusive
aquele corn a ERG, constando Os nomes das empresas, a finalidade e o valor
do repasse para cada uma defas; nomes e endereços dos Diretores, corn as
respectivas fontes de renda; balanço de atividades da ASCB e nUmero de
familias beneficiadas Submetido a votaçâo, e o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunuão, a Presidência agradece a presença dos
Parlamentares convoca Os membros da Comissão para a prOxima reuniâo,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - João Leite - Joâo Batista de Oliveira.

ATA DA 25a RELJNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
CONSTITUIçAO E JUSTIA
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As dez horas do dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissães os Deputados Hely TarquInio, João
Batista de Oliveira, Sebastiäo Costa, Antonio JUlio e Sebastiâo Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara abertos os trabaihos e solicita
ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda a leitura da ata da reuniâo
anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a Presidência
dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a
subscrevam. A Presidéncia informa que a reuniâo se destina a coiher
subsidios para a discussão do Projeto de Lei Complernentar n o 34/98, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que institul o COdigo de Defesa do
Contribuinte, e registra a presença dos seguintes convidados: Srs. Janir Adir
Moreira, Vice-Presidente de Fiscalizaçao do Exercicio Profissional do
Conselho Regional de Contabilidade; José Aparecido de Pádua, Presidente
do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas
Gerais; Danilo Vilela Prado, representante da Associaçao dos Funcionários
Fiscais de Minas Gerais, e Adalgisa Maria da Silva, representante da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. A Presidência concede a palavra ao
Deputado AntOnio JUlio, autor do requerimento que motivou a reuniâo; ao
Deputado Sebastiao Navarro Vieira, autor do Projeto de Lei Complementar n°
34/98, e aos convidados para suas consideracoes iniciais. Registra-se a
presença do Deputado José Bonifácio. Abertos os debates, fazem uso da
palavra os Deputados Sebastjao Navarro Vieira, José Bonifácio e AntOnio
JUlio e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidêncja agradece aos convidados pela presença
e pelos valiosos subsidios trazidos a Comissâo, agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de junho de 1998.
Hely Tarqulnio, Presidente - Sebastjão Costa - Antonio Genaro - Marcos

Helênio.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.558/97

Comissão de Administraçao PUblica
Relatórjo

De iniciativa do Deputado Wanderley Avila, o Projeto de Lei n o 1.558/97 tern
por objetivo dar a denominaçao de José Raimundo Gitirana ao aeroporto
situado no Municlpio de Pirapora.

Examinada a rnatéria, preliminarmente, pela Comissão de Constituiçao e
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Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o projeto a esta Comissão para deliberacão conclusiva, conforme
preceituam as disposicOes regimentais.

Fundamentação
E signfficativa e oportuna a escolha do nome de José Raimundo Gitirana

para dar denominacâo ao aeroporto do MunicIpio de Pirapora. Seu dinamismo
e vontade de servir a comunidade estão evidenciados pelos trabaihos que
desenvolveu enquanto Prefeito Municipal, dedicando-se apaixonadamente,
inclusive, a construcao do mencionado aeroporto.

E justa, portanto, a homenagem proposta.
Conclusâo

Pelo exposto, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei n o 1.558/97 na
forma proposta.

Sala das ComissOes, 22 de junho de 1998.
Ajalmar Silva, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.561/97
Comissão de Educacáo, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Sebastião Helvéclo, o projeto de lei em epigrafe

visa a declarar de utilidade pUblica o Instituto Teuto-Brasileiro William Dilly,
corn sede no Municlpio de Juiz de Fora.

Apôs exame preliminar do projeto pela Comissão de Constituicäo e Justica,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem,
agora, a matéria a esta Cornissão para deliberacão conclusiva, conforme as
disposiçoes regimentais.

Fundamentacão
0 referido Instituto e uma entidade civil, sem fins lucrativos, que se propOe a

expandir as relaçOes culturais entre o Brasil, a Alemanha e a Austria. Entre as
Iniciativas que empreende para atingir seu objetivo, promove o estudo da
histôria daqueles povos e do impacto social da imigração gerrnânica sobre o
flOsSo Pals.

Pelo relevante servico que a entidade vem prestando a comunidade de Juiz
de Fora, concluImos ser justa a declaraçâo de sua utilidade pUblica.

Conclusâo
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.561/97 na

forma proposta.
Sala das ComissOes, 19 de junho de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.738/98
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Comissão de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
De iriiciativa do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em epIgrafe

visa a declarar de utilidade püblica a Fundaçao Espirita Allan Kardec -FEAK -,
corn sede no MunicIpio de Juiz de Fora.

Exarninada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A referida Fundaçao, corn sede no MunicIpio de Juiz de Fora, é sociedade

civil corn personalidade jurIdica e tern por finalidade promover o estudo
metôdico da doutrina espIrita, nos aspectos cientIfico, filosôfico e religioso, e
prestar serviço de assistência social e espiritual.

Desenvolve também urn programa de assisténcia a gestantes e criancas
carentes, constante de cursos, distribuição de enxovais, atendimento
pediátrico e odontológico.

E pertinente, pois, a declaração de sua utilidade pOblica.
Conclusâo

Pelas razôes expostas, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.738/98
na forma proposta.

Sala das Cornissôes, 19 dejunho de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.748/98
Cornissâo de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
O projeto de lei em análise, do Deputado José Henrique, propãe seja

declarado de utilidade püblica o Clube Atlético Boca Junior, corn sede no
MunicIplo de Tarumirim.

O projeto foi exarninado inicialmente pela Comissäo de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivarnente sobre a rnatéria,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A entidade a que se pretende outorgar o titulo declaratório de utilidade

pUblica é urna sociedade civil beneficente que, além de divulgar o esporte em
várias rnodalidades, promove a cultura visando a integraçao do ser humano.

O admirável trabalho ja realizado pela instituição, principalrnente corn
re!açao ao futebol amador, torna-a merecedora do tItulo declaratôrio proposto.
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Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovacâo do Projeto de Lei n°
1.748/98 na forma proposta.

Sala das Comissôes, 19 de junho de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.751/98
Comissâo de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei ern epigrafe tern por

objetivo declarar de utilidade püblica o Grupo Fraternidade EspIrita
Emmanuel, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Nos termos regimentais, a proposiçâo foi apreciada preliminarmente pela
Comissâo de Constituicao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma em que foi apresentada.

Agora, compete a este Orgão colegiado apreciar 0 projeto, atendo-se aos
lindes de sua competência.

Fundarnentação
A referida instituição e sociedade civil fihiada a Organizacão Social Cristã-

Espirita André Luiz e observa os postulados da Federaçao Espirita Brasileira.
Seus objetivos compreendern a espiritualizacâo do ser humano por meio da
evangelizaçao fundarnentada na doutrina espIrita.

Estamos de acordo, portanto, corn a proposta de se Ihe outorgar 0 tItulo
declaratôrio de utilidade pOblica, que constitui forma justa e apropriada de
homenagea-1a.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.751/98

em turno ünico, na forma originária.
Sala das Cornissães, 19 de junho de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.666/98
Comissão de Administraçao PUblica

Relatório
Por mejo da Mensagern n° 257/98, o Governador do Estado encaminhou a

Assembléja Legislativa o Projeto de Lei n o 1.666/98, que cria estabelecimento
penitencjárjo na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras
provjdências

A proposiçao foi distribulda preliminarmente a Comissão de Constituiçâo e
Justiça, que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe-nos, agora, apreciar o mérito da rnatéria, nos termos regimentais.I
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A situação carcerárja no Estado de Minas Gerais, como em todo o Brasil, e
calamitosa. Dados levantados no ano de 1997 dão conta que temos hoje, no
Estado, em cárcere, 13.361 presos. Destes, 9.378 (70,2%) são condenados.
Em celas de delegacias das Poilcias Civil e Militar, encontram-se 10.534
presos, e somente 2.827 estão em presidios, respondendo muitos destes,
ainda, a processos. Ha por volta de 20 mil mandados de prisão a serem
cumpridos.

Presidjos ou cadeias que abrigam mais de 400 detentos são, via de regra,
dftfceis de ser administrados, como se pôde verificar na CPI criada para
apurar diversas denOncias que envolvem o sistema penitenciárjo do Estado. A
ociosidade de vagas por pura falta de condicôes de se administrar contigente
volumoso de presos cria transtornos para o poder pUblico. A instalação de
presidios em locais ermos, de dificil acesso, e as normas de segurança
maxima, largarnente utilizadas, dificultani o contato do presidiário corn a
sociedacie e incrementam, conseqüentemente a influência da "sociedade de
cativos" sobre o comportamento do detento, o que torna os
rnegaempreenc1jment5 verdadeiras "universidades do crime".

A segregaçao de internos ociosos e incapacitados para o convIvio na
sociedade, devido a uma longa história de encarcerarnento e marginalidade, é
a causa da reincjcjência no crime, haja vista a taxa de recuperacão, que é de
15% do total de presos que retornam ao convivio social.

A referida CPI assim se pronunciou sobre o sistema prisional: "0 crescente
nOmero de encarcerados, as tragédias ocorridas diariamente nas delegacias
como a 'roleta da morte' do interno da Lagoinha, as fugas e revoltas, a
superlotaçao em cadeias püblicas, a falta de construçao de estabelecjmentos
penais, a inexistência de critérios de distribuição de vagas são evidêncjas do
quadro caOtico em que se encontra o conjunto do sistema prisional do Estado.
Algumas medidas legais adotadas recentemente, como a criação do Fundo
Penitenciàrio Estadual e a Lei de Execucöes Penais estadual parecem sem
efeitos sobre o sisterna, ainda profundamente dividido entre as duas
Secretarias de Estado que o administram. A ausência da Defensoria PUblica e
a concentracao de processos no Conseiho Penitencjário parecem contrjbujr
para a manutencao desse quadro.

Assim, alérn da desorganizaçao do sistema prisional, constata-se, de forma
cada vez mais evidente, como fol dito, o fato de que as prisães são
verdadeiras escolas criminolOgicas. A situaçao exige uma nova polItica
prisional que nao se atenha apenas a falta de vagas nas prisOes, mas
possibilite, antes de tudo, a efetiva reintegraçao do criminoso no convIvio
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social, 0 fim dos métodos violentos como forma de tratamerito, a estruturaçäo
de urn sisterna ünico e 0 controle efetivo da sociedade sobre seus agentes de
seguranca".

Infere-se também do relatório da CPI que não e somente a falta de
presidios que cria transtornos para o sistema carcerário, mas sua
subutilização e ma administraçäo, demonstradas pelo total desinteresse em
resolver urn simples problema corno urn reparo hidráulico ou elétrico.

0 Ministério da Justiça lancou em 1996 o Programa Nacional de Direitos
Humanos, tendo em seu texto, entre outras propostas, a descentralizacão dos
estabelecimentos penais, corn a construcão de presidios de pequeno porte
que facilitern a execução da pena em local próximo aos familiares dos presos
e corn major facilidade de administraçâo.

Após delinear essa situacão alarmante, deve-se considerar o estado de
degradaçao do ser humano em todo o nosso sistema prisional, devendo o
Estado e a sociedade não so se preocuparem corn o oferecimento de vagas e
construçães de presIdios, mas, antes de tudo, corn a dignidade e as
condiçaes de ressocializacão do preso.

H6 quase dez anos em construcâo, a penitenciária de Governador
Valadares, corn 480 celas individuais, denorninada pelo projeto de lei em
epIgrafe Penitenciária Francisco Floriano de Paula, vem trazer um alento ao
sistema prisional, desafogando as cadeias da região, superlotadas e corn
presos em condicOes subumanas. So na cadeia da cidade se encontram mais
de 140 presos, sendo 96 condenados, e 51 aguardando julgarnento.

Vern, assim, o Governador do Estado, através do Projeto de Lei n°
1.666/98, criar a Penitenciária Francisco Floriano de Paula, corn uma
estrutura adequada e dirnensionada ao seu regular funcionamento dando
prosseguimento ao projeto que a erigiu e atendendo a uma expectativa dos
condenados, que querem urn sisterna prisional que Ihes dê dignidade e
condiçaes de integracão na sociedade.

A finalidade dessa penitenciária é a definida no § 1 0 do art. 10 da Lei
Estadual n° 11.118, de 1993, ou seja, recolher e manter pessoas do sexo
masculino sentenciados a pena privativa de liberdade, proporcionando-Ihes,
med iante tratarnento penitenciário, condicôes de reintegracão na farnilia e na
Socjecjade

Sua estrutura administrativa e a constante no art. 2 0 da lei citada no
Parágrafo anterior, corn a redacao dada no art. 26 da Lei Estadual n o 11.406,
de 1994, alterada em seu art. 5 0, por esse projeto, que inclui na estrutura 0
cargo de Diretor-Geral de Penitenciária, antigo Diretor de Penitenciária,
Codigo MG-32, sImbolo DP-32, constante no Grupo de Direcão Superior, de
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desse projeto, fol estendida a todas as penitencjárias jà existentes.

O projeto de lei propôe a criaçâo de 278 cargos de provimento efetivo e 28
cargos de provimento em comissão, constantes no Decreto no 36.033, de
1994, observado o disposto no art. 2 0 do Decreto no 37.711, de 1995.

Percebe-se a preocupação de se ter uma estrutura unftorme e enxuta para
todas as penitenciárias, a qual difere apenas no nUmero de cargos criados,
em razão do nUmero de presos que a penitenciária comporta.

•	 Conctusâo
Isto posto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 1.666/98.
Sala das ComissOes, 27 de maio de 1998.
LeonIdio Bouças, Presider,te - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Ibrahin-, Jacob - Antonio Andrade - João Lete.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1998

TRAM ITAçAO DE PRoPosIçoEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.578/97

Comissão de SaUde
Relatório

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epIgrafe
objetiva declarar de utilidade pOblica o Hospital Imacutada Conceiçao, corn
sede no MunicIpio de Monsenhor Paulo.

Pretiminarmente, foi a proposiçâo encaminhada a Comissão de Constituicão
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionatidade e legalidade
na forma proposta.

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

Fundamentaçâo
A referida entidade tern por objetivo prestar a comunidade servicos de

assistência médica e odontológica, de naturezas cimnica e cirürgica.
Visando a proporcionar meihor atendimento aos que a eta recorrem, poderá

a entidade firmar convênios corn profissionais na sua area de atuação para
elevar o seu padrão técnico-cientIfico.

Dessa forma, entendemos ser justa a declaracâo de sua utilidade pUblica.
Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.578/97
na forma original.

Sala das ComissOes, 23 de junho de 1998.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.750/98
Corn issão do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Agostinho PatrUs, o projeto de lei em epIgrafe tern

por objetivo declarar de utilidade püblica a Associacão Comunitária do Bairro
Ponte Chave, corn sede no MunicIpio de Carandal.

A Comissâo de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria,
conforme dispOe o Regimento Interno, conctuindo por sua juridicidade,
Constitucionatidade e legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento a trarnitaçâo do projeto, compete agora a este órgâo
colegiado sobre ele detiberar conclusivamente, atendo-se aos lindes de sua
cornpetência.

Fu ndarnentação



IVLA
608

Institulda na forma de sociedade civil de caráter beneficente e cultural, a
Associação Cornunitária do Bairro Ponte Chave tern por objetivo coordenar as
obras e os movimentos reivindicatórios dos moradores do bairro que lhe
empresta o norne, prestando-Ihes assistência social.

Nada e rnais justo, portanto, que Ihe seja concedido o tItulo declaratOrio de
utilidade püblica, num ato de justa homenagem ern reconhecirnento ao seu
valioso trabalho.

Conclusâo
Em vista do aduzido, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.750/98

na forma original.
Sala das Comissôes, 23 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.479/97
Comissão de Administraçao Püblica

Relatôrio
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n° 1.479/97 dispOe

sobre a compra de mobiliârio por Orgãos e entidades da administraçao püblica
estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça ernitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposiçâo corn as
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Cabe-nos, agora, examinar a matéria quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentaçao
De acordo corn o autor da proposiçao, o intuito do projeto é incentivar a

utilização de madeira oriunda de florestas de produçao e, corn isso, favorecer
a proteçao das florestas nativas e das madeiras nobres existentes. Para
atingir tal objetivo, o projeto estabelece regra Segundo a qual a aquisiçao de
bens mOveis para serem utilizados em órgaos e entidades da administraçao
direta e indireta e que tenham a madeira como matéria-prima ou componente
principal sornente será permitida uma vez comprovado que, no mInimo, 50%
da madeira usada na confecçâo dos môveis provêm de florestas de produçao,
definidas no art. 12 da Lei n° 10.561, de 27/12/91.

Ao examinar a matéria, a Comissão de Constituiçao e Justiça apresentou a
Ernenda n° 1, que foi acolhida, propondo a utilizaçâo do conceito de
desmatamento autorizado em vez de floresta de produço, para que não haja
embaraço a aplicaçao da lei, tendo em vista que o conceito de floresta de
produçao e da lei mineira, e o licitante tanto pode ser alienigena quanto de
outro Estado da Federaçao.
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E conveniente que a adrninistraçäo püblica exija dos licitantes

documentacâo cornprobatOria da origern da matéria-prima. Assim
procedendo, 0 Estado está cuidando da protecâo do meio ambiente, das
unidades de conservação e preservação ambiental, como as matas ciliares,
de fundamental importância para a manutençâo dos recursos hidricos. Além
disso, essa medida em muito contribuirá para evitar a evasão fiscal de receita,
proveniente das taxas cobradas em razão do poder de polIcia. Por sua vez, o
IEF contará com praticamente toda a estrutura estatal para fiscalizar o
umprimento da legislação ambiental atinente aos recursos florestais. Nâo

podemos nos esquecer de que o Estado, particularmente a Secretaria da
Educaçao, é urn dos maiores consumidores de mobiliários de madeira.

A contribuiçao da Comissão de Constituicao e Justica, a seu turno,
aperfeiçoa sobremaneira a proposicào em análise. A bern da verdade, ao
propor a substituiçao do conceito de florestas de produção pelo de
desmatarnento autorizado, o alcance da norma extrapola o território do
Estacio de Minas Gerais, para ter repercussão nos demais Estados da
Federaçao e nos outros palses. Essa orientaçâo é a mais consentânea corn 0
atual momento vivido pelas nacOes em busca de rneio ambiente
ecologicamente equilibrado. Ainda sobre esse tema, essa medida estirnula,
efetivamente, o plantio de florestas, ramo da atividade econôrnica que pode
gerar empregos e riquezas.

Conclusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.479/97 com

as Emendas n°s 1 e 2, da Cornissão de Constituicão e Justica.
Sala das ReuniOes, 8 de abril de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Geraldo Nascirnento
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.662/98

Cornissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçarneritaria
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epigrafe
tern o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar ao Municipio de Tiros 0
Imovel que especifica.

Publicado, foi o projeto distribuido a Cornissão de Constituicâo e Justiça,
que, nos termos regirnentais, concluiu por sua juridicidade,
COflStitucionalidade e legalidade e Ihe apresentou a Emenda n o 1.

Vern agora a matéria a esta Comissâo para que sobre ela emita parecer
flOs limites de sua cornpetência.

Fundarnentacao
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A iniciativa em exame visa a prover a necessária autorizaço legislativa

para que o Estado promova a doaçao de uma area de 7.200m 2 para
construção de um ginásio poliesportivo no MunicIpio de Tiros.

A transferência de dommnio obedece a legislaçao em vigor, e, além disso,
podemos crer que a medida não acarreta impacto na lei orcamentária,
embora traga uma reduçao ao ativo permanente do balanço patrimonial do
Estado.

Levando em consideração os beneficios que a populaçao de Tiros
receberá, consideramos a iniciativa conveniente e oportuna.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.662/98 e

pela rejeição da Emenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissôes, 23 de junho de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Agostinho PatrUs, relator - Bené

Guedes - Ronaldo Vasconcellos - Jorge Eduardo de Oliveira.
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BELO HORIZONTE, DQUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 153 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do dia dezessete de junho de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados José
Maria Barros, José Henrique, Marco Regis e Sebastiâo Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Havendo nómero regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda a leitura da ata da
reunião anterior. A pedido do Deputado José Henrique, e dispensada a leitura
da ata, que e considerada aprovada e subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. 0 Deputado José Henrique lê o convite enviado pela
Secretaria de Estado da Educação, pela Fundação Odebrecht e pelo UNICEF
para o lançamento do "kit" educativo "Brasil 'Treta' ou Tetracampeão", que
tern por finalidade apoiar processos de mobilizacão da educacâo nas escolas.
Esgotada a rnatéria destinada A l Parte da reunião, o Presidente passa a 2a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçâo de matéria
de deliberaçao conclusiva da Comissâo. Submetidos a votaçao, são
aprovados os Requerimentos n°s 2.619 e 2.620198. A seguir, o Presidente
submete a votação, e são aprovados, os Pareceres de Redaçâo Final dos
Projetos de Lei n°s 1.312 e 1.484/97, 1.637, 1.659, 1.679 e 1.690/98.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia 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 Comissôes, 24 de junho de 1998.
José Henrique, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira - Gilmar Machado -

Marco Regis.
ATA DA 96a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PUBLICA
As dez horas e dez rninutos do dia dezessete de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados LeonIdio
Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna e Marcos Helênio, membros da
Comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
LeonIdio Boucas, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos
Helénio que proceda 5 leitura da ata da reunião anterior. Em vista de
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aprovacja e solicita aos membros presentes que a subscrevarn. A seguir
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento das seguintes proposicoes, para as quals designa os
relatores a seguir citados: em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.290/97 (DeputadoArnaldo Penna); em 10 turno, Projeto de Lei n o 1.715/98 (Deputado Ajalmar
Silva). Registra-se a presença dos Deputados Ibrahim Jacob e Antonio
Andrade, membros desta Comissão. Em seguida , passa-se 1a Fase daOrdern do Dia, compreendendo a dlscusso e a votação de pareceres sobre
proposiçs sujeitas a apreciacao do Plenário. ApOs discussão e votaçâo, são
aprovados os pareceres pela aprovaçao das seguintes proposicaes: em 20
turno, Projetos de Lei n o

s 1.026/96 na forma do vencido em 1 0 turno, com asEmendas no
s 1 a 4 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 1.373/97 e 1.398/97,

ambos na forma do vencido em 1 0 turno, (relator: Deputado Ajalmar Silva);
1.394/97 na forma do Substitutjvo no 1 ao vencido em 1 0 turno (relator:Deputado Marcos Helênio); em 10 turno, Projetos de Lei n o

s 1.214/97 (relator:Deputado Marcos Helênio); 1.700 corn as Emendas n o
s 1 e 2 e 1.701/98 corn

a Emenda no 1 (relator: Deputado Arnaldo Penna). 0 Deputado Marcos
Helênio solicitou vista do Parecer para o 2 0 Turno do Projeto de Lei n o1.544/97, cujo relator, Deputado Ajalmar Silva, conclui peta aprovaçao do
projeto na forma do vencido em 10 turno. A vista foi concedida pelo Presidente
nos termos regimentals. 0 Deputado Arnaldo Penna solicita prazo regimental
para a emissão do Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei Cornplementarno 30/98, o qual e concedido pelo Presidente. Cumprida a fInalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares convoca Os
membros da Comissão para a prôxima reunião ordinária, determjna a
lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de junho de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Ibrahim Jacob - Marcos Helênio - Antonio

Andrade - Sebastião Helvecio.
ATA DA 23a

 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAQ DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de junho de
mil novecentos e noventa e oito, corn parecem na Sala das Corn issOes Os
Deputados Geraldo Nascimento João Leite e João Batista de Oliveira (este
em substituicão ao Deputado José Militão, por indicacao da Liderança do
Bloco Social Trabathista) membros da supracjtada Comissão. Havendo
nümero regimental, o Presjdente Deputado Geraldo Nascimento declara
aberta a reunião, solicita ao Deputado João Leite que proceda a leitura da ata
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da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes, e inforrna que a reunião se destina a ouvir os representantes da
CEF, dos PROCONs estadual e municipal e da Associacâo dos Mutuários, os
quais prestarâo informaçOes sobre a atual situacao dos rnutuários do Sistema
Financeiro Habitacional - SFH. A seguir, o Presidente comunica o
recebimerito de ofIcio do Sr. Sergio Cutolo dos Santos, Presidente da Caixa
Econômica Federal, em que presta informacOes sobre as questOes relativas a
indusão de nomes de mutuários inadimplentes nos cadastros de maus
consumidores. Ato continuo, o Presidente submete a discussão e votacão o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.702/98, que é aprovado.
Após, a Presidência informa aos Deputados e aos demais participantes que
serão ouvidos na reunião os Srs. Emerson Martins Garcia, Gerente de
Mercado do Escritório Institucional da CEF, representante do Sr. Hornero
Ferreira Diniz, Superintendente da CEF; Marcos Rathael Campos de
Medeiros, advogado da Associacão dos Mutuários - AMUT; e Rodrigo Botelho
Campos, Coordenador do PROCON-BH. Em seguida, registra a presenca dos
Srs. Umberto Parma Machado, advogado da CEF; Miriam Cristina Pinto Alves
e Rômulo César Purri, da Fiducial Consultoria e Serviços. Prosseguindo, 0
Presidente passa a palavra ao Deputado João Leite, para que fate sobre o
deserivolvimento da reunião, e, logo apôs, os convidados fazem suas
exposiçaes, ocasião em que o Sr. Rodrigo Botelho Campos ressatta que 0
problema habitacional no Brasil e histôrico. Abrem-se os debates entre
convidados e Deputados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas.
Apos, o Deputado João Leite sugere a Comissão seja realizada reunião corn
Os membros da Comissäo de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados, representantes da CEF, de construtoras e dos financiadores
Pnvados, para discutirem acerca da inadimplência e de possIveis soluçOes
para os mutuários em atraso. A Presidência determina a assessoria da
Comissão que formalize o requerimento desse parlamentar, para que seja
apreciado na próxirna reunião da Comissão. Curnprida a finalidade da
reunlao, a Presidência agradece a presenca dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 23 de junho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - João Leite - Ambrósio

Pinto.
AlA DA iia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL
As quinze horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e
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olto, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Carlos Pinienta
Wilson TrOpia, Bend Guedes e Anivaldo Coelho, membros da Comissão
supracitada. Havendo nUmero regimental, o Deputado Carlos Pimenta, no
exercIcio da Presidência, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Wilson TrOpia que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovacja, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
distribui o Projeto de Lei n o 765/96 ao Deputado Anivaldo Coelho. Após,
passa-se a discussão e votaçao de proposiçoes que dispensam a apreciaçao
do Plenário da Assembléja. Submetido a discussão e votaçâo, é aprovado, no
20 turno, o Projeto de Lei n o 1.493/97 (relator: Deputado Anivaldo Coelho).
Submetidos a discussâo e votação, são aprovados, emturno ünico, os
Projetos de Lei n°s 1.694, 1.717, 1.724 e 1.704/98 - este corn a Emenda n° 1-(
relator: Deputado Wilson Trôpia); 1.716, 1.719 - este corn a Emenda n° 1- e
1.740/98 (relator: Deputado Bend Guedes); 1.722, 1.731 e 1.735/98 (relator:
Deputado Carlos Pimenta); 1.726 e 1.742/98 (relator: Deputado Anivaldo
Coelho). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária do dia 24 do corrente, as 91130mirt, corn a finalidade de
se apreciar a matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Corn issoes, 24 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Anivaldo Coelho - Wilson TrOpia.

TRAMITAQA0 DE PROP0sIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.739/98

Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açâo Social
Relatório

De iniciativa do Deputado AIlton Vilela, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade ptblica a Associaçâo Vicenciana para Assistência ao
Menor - AVIPAM -, corn sede no MunicIpio de São Vicente de Minas.

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

Fundamentaçao
A Associaçao Vicenciana para Assisténcia ao Menor é sociedade civil corn

personalidade jurIdica e tern por finalidade assistir ao rnenor carente.
Dessa forma, colabora corn sua educação, oferecendo-lhe reforço escolar e

merenda diariamente. OrientancJo-o tarnbém para o trabalho, a instituição
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tenta viabilizar o seu preparo para a vida adulta e para o exercIcio da
cidadania.

E pertinente, pois, a declaração de utilidade püblica da entidade ern
questão.

Conclusäo
Pelas razöes expostas, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.739/98

corn a Emenda n° i, apresentada pela Comissâo de Constituiçäo e Justiça.
Sala das Comissães, 24 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.749/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em exarne visa a

declarar de utilidade pUblica a Associacao Evangelica de Amparo Social, corn
sede no Municipio de Coronel Fabriciano.

A matéria foi encarninhada prelirninarrnente a Comissâo de Constituicäo e
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitacao.

Deve esta Comissão, agora, deliberar conclusivarnente sobre a matéria,
nos termos regimentais.

Fundamentacao
A entidade em questão, de caráter assistencial e sern fins lucrativos, foi

fundada corn a finalidade de bern servir a cornunidade carente.
Para o cumprimento de seus objetivos, desenvolve prograrnas que buscam

assegurar direitos sociais. Assim, presta vários serviços a grupos
desamparacios pela sociedade, além de procurar rnelhorar as suas condicôes
de subsisténcia corn a distribuiçâo gratuita de alirnentos.

Por isso, julgamos oportuno que a instituição seja declarada de utilidade
pUblica.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n°

1.749/98 na forma proposta.
Sala das Comissôes, 24 de junho de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.441/97
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei n o 1.441/97

determina a inclusão do ensino de informática nos currIculos plenos dos
estabelecirnentos de ensino de 1 0, 20 e 30 graus.

Ii



I
'A

CC

616
Publicada, foi a proposição distribu Ida a Comissão de Constituiçao e

Justiça, que perdeu prazo para emitir parecer. A requerimento do autor, o
projeto passou a ser examinado pela Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, que concluiu por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1.

Também a requerimento do autor, vern, agora, a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos regirnentais.

Fundarnentaçao
As transformaçaes pelas quais passa o mundo ocorrem em velocidade de

tal ordem que, para nos adaptarmos a elas, somos obrigados a utihzar
determinados recursos ate relativamente pouco tempo empregados por urna
minoria da população. A modernizaçao das indUstrias, o incremento das
relaçöes internacionais, o avanço das comunicaçöes e o crescimento do setor
de servicos são indIcios de que as mudanças se efetivam de modo
irreversivel e nos conduzem para urn novo modo de vida, para urna nova era.

A informática constitui urn dos recursos que alicerçam o atual progresso da
humanidade. Sua importãncia é tamanha que se torna impossivel não a
reconhecermos como participe das nossas açôes diárias, mesrno as mais
comezinhas. Além de instrumentalizar numerosos atos do nosso dia-a-dia,
destaca-se esse carnpo do conhecimento pela relevância que adquire no
mercado de trabaiho. Urn born exemplo está no crescimento do mencionado
setor de serviços, no qual se assenta boa parte da economia das grandes
metrópoles modernas.

Ora, queremos crer que o progresso se caracteriza pela melhoria das
condiçoes de vida de todas as pessoas, do acesso igualitário ao bem-estar
propiciado pela civilizaçao. Acreditamos, pelo que expusernos, ser 0
conhecimento da informática imprescindIvel para todos, em especial para
aqueles que se preparam para ingressar no mercado de trabalho. Por isso,
torna-se extremamente necessárjo e oportuno possibilitar, nas escolas
püblicas, frequentadas pelas parcelas menos favorecidas da populaçao, 0
acesso a esse campo do saber, motivo pelo qual manftestamos nossa
concordància corn a proposição em exame.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.441/97 na forma

do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Educaçao, Cultura,
Glenda e Tecnologia.

Sala das Comissôes, 24 dejunho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Anivaldo Coelho, relator - Wilson Trópia.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.544/97
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Comissão de Administração Püblica

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.544/97 cria o

abono-permanência para o servidor pUblico do Poder Executivo.
Aprovado, no 10 turno, corn as Emendas n°s 1, 2, 3 e 5 e a Subemenda n° 1

a Emenda n° 4, o projeto retorna a esta Comissào para receber parecer no 20
turno, nos termos regimentals.

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

Conquanto a proposicão tenha sofrido atteraçöes por rneio de emendas,
manteve-se, em linhas gerais, seu objetivo, qual seja a reducão de gastos
corn pessoal. A proposta inicial, que propugnava a instituição de abono-
permanência apenas no ârnbito do Executivo, ganhou malor abrangência,
alcançando os demais Poderes do Estado, o Tribunal de Contas, o Ministério
PUblico e as autarquias e fundacôes pUblicas.

Assim, reiteramos nossas consideracôes quando da anãlise da matéria no
1° turno, manifestando-nos por sua aprovacão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.544/97 na

forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissães, 24 de junho de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Marcos Helênio-

Ibrahim Jacob - Sebastião Helvécio.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 1.544/97
Cria o abono-permanência para os servidores p(iblicos da administracão

direta dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministérlo PUblico e
das autarquias e fundaçöes püblicas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ao servidor da administraçao direta dos Poderes do Estado, do

Tribunal de Contas e do Ministério Püblico, bern como ao das autarquias e
fundaçoes püblicas, que completar o tempo para a aposentadoria voluntária
integral, poderá ser concedido, a critério da administracão e desde que o
servidor não requeira sua passagem para a inatividade, o abono-
perrnanência, correspondente a 20% (vinte por cento) mensais, incidentes
sobre a remuneração, salvo trintenário, a contar do primeiro dia subseqüente
ao perlodo aquisitivo da aposentadoria.

§ 1 0 - A parcela percentual prevista neste artigo não será paga
cumulativamente.
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§ 2° - 0 abono de que trata este artigo näo constitul base para 0 cálculo de

adicionais e vantagens e nao se incorpora ao vencimento.
§ 311 - Não incidirão sobre o abono-permanência os descontos referentes a

contribuição previdenciária e a contribuiçao complementar para a
aposentadoria.

Art. 21 - Os proventos do servidor que optar pela percepção do abono serão
calculados corn base na legislaçao vigente a época em que cumpriria Os
requisitos para obter a aposentadoria integral.

Art. 30 - 0 disposto nesta lei será regulamentado no âmbito de cada Poder,
do Tribunal de Contas e do Ministério Püblico.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.581/97
Comissão de Administração Püblica

Relatório
De autoria do Deputado Antonio Julio, o projeto de lei em tela tern por

escopo estabelecer normas pelas quais são as sociedades declaradas de
utifidade püblica, bern como dar outras providências.

A proposição foi aprovada no 1 1 turno corn a Emenda n° 1, cabendo a esta
Comissão, agora, examiná-la no 20 turno.

Em face do disposto no art. 189, § 1 0, do Regimento Interno, fazemos
constar neste parecer a redaçao do vencido.

Fundamentaçao
Reiterando o parecer exarado por este órgão colegiado quando a matéria

foi examinada no 10 turno, queremos salientar que o alcance da proposição
ultrapassa o aspecto formal de consolidação da legislação sobre a espécie, já
que a tornou livre de ambiguidades de interpretaçao e estendeu o rol das
autoridades que se tornam aptas a emitir a declaraçao de atendirnento, por
parte das entidades, dos quesitos a que se referem Os incisos II a IV do art. 10
da Lei n° 12.240, de 5/7/96.

A propósito da emenda que foi apresentada ao projeto, esciarecemos que
ela, ao dar nova redaçâo ao art. 3 0, tern o mérito de substituir o vocábulo
"cassação" por 'revogação", atendendo-se, assim, ao uso de terminologia
jurIdica adequada. Além disso, estabelece que a representaçâo requerida por
qualquer cidadâo ou entidade corn o objetivo de se revogar o ato declaratOrio
de utilidade pUblica, por descumprimento de finalidade para a qua[ foi
constitulda ou por deixar de preencher qualquer urn dos requisitos
mencionados no art. 10 do projeto, deverá ser formulada ao Poder Legislativo,
se o tItulo declaratário tiver sido concedido por lei, ou ao Poder Executivo, se
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concedido por decreto. Adernais,. a ernenda oportunamente preconiza que "a
entidade cujo ato tiver sido revogado não poderá obter novo titulo no perlodo
de dois anos contados da data da revogação".

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

1.581/97 no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissães, 24 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Ibrahim Jacob

- Marcos Helènio (voto contrário).
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.581/97

Estabelece normas pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade
pUblica estadual e dá outras providências.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As sociedades civis, as associacães e as fundaçOes constituldas ou

em funcionamento no Estado corn o firn exciusivo de servir
desinteressadarnente a coletividade podem ser declaradas de utilidade
püblica estadual, provados os seguintes requisitos:

- que adquiriram personalidade jurIdica;
It - que estão em funcionamento ha mais de 2 (dois) anos;
Ill - que os cargos de sua direcão nao são remunerados;
IV - que seus Diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo Unico - A declaracão de cumprimento das exigéncias dos incisos

II a IV deste artigo poderã ser dada por Juiz de Direito, Promotor de Justiça,
Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da Câmara, Delegado de Policia ou seus
substitutos legais da comarca em que a entidade for sediada.

Art. 2° - Nenhum favor do Estado decorrerá do tItulo de utilidade pUblica.
Art. 30 - Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer, mediante

representacao fundamentada, a revogação do ato declaratório de utilidade
püblica cia entidade que:

- deixar de cumprir as finalidades para as quais foi constituida;
II - deixar de preencher qualquer dos requisitos mencionados no art. 10

desta lei.
§ 10 - A representação a que se refere este artigo deverá ser formulada ao

Poder Legislativo, se o tItulo de utilidade póblica tiver sido concedido por lei, e
ao Poder Executivo, se concedido por decreto.

§ 20 - A entidade cujo ato tiver sido revogado não poderá obter novo tItulo
no periodo de 2 (dois) anos contados da data da revogaçâo.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

14
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Art. 5° - Revogarn-se as disposiçaes em contrário, especialmente as Lets
no 3.373, de 13/5/65; 5.830, de 7/12/71; 12.240, de 5/7/96 e 6.141, de13/5/73.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.741/98
Comissão de Administraçao Püblica

Relatôrio
0 projeto de lei em tela, do Deputado Romeu Queiroz, tern como objetivo

criar serventtas do foro extrajudicial na Comarca de Montalvânja.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 815/98, foi o projeto distribuldo as

Comissoes de Constituiçao e Justiça, de Administraçao PUblica e de
Fiscalizacão Financeira e Orcamentária.

Durante a tramitaçao da matéria em 1° turno, foram aprovacias as Emendas
n o

s 1 e 2, apresentadas pela Comissäo de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentária, razão pela qual a redaçao do vencido integra este parecer de
2° turno.

Fundamentacao
0 projeto de lei em apreço objetiva solucionar urn problema que muito aflige

a ropulaço de Montalvânia: a falta dos serviços completos do foro
ex 	 udicial.

• sar de o Municipio de Montalvânia ter sido elevado a condição de
co rca, seus moradores têm que se deslocar ate a ctdade vizinha de Manga
pa;:. utilizarem os serviços cartorários, o que tern Ihes causado enormes
transtornos.

0 funcionamento do Poder Judiciário, por sua vez, tern sido prejudicado
sobremaneira, já que são imprescindIveis as certidôes fornecidas pelas
serventias do foro extrajudicial. Sem tais documentos, fica comprometida a
tao desejada celeridade processual.

Ratificando-se assim Os argumentos expendidos quando da apreciação doprojeto em 1 1 turno, nao ha como deixar de acolher a proposição, dada a sua
importância para a comunidade de Montalvánia.

Entretanto, como forma de corrigir equlvoco de ordern técnica,
apresentamos a Emenda n o 1. Ha necessidade de se suprimir o inciso VI do
vencido, haja vista que a Serventia de Registro das Pessoas Juridicas já está
contemplada no inciso II.

Conclusão
Pelas razães aduzidas, concluimos pela aprovaçao, em 2 1 turno, do Projeto

de Lei no 1.741/98, na forma do vencido em 10 turno, e corn a Emenda no 1, aseguir redigida.
EMENDA NO 1
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Suprirna-se o inciso VI do art. 10.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Ibrahim Jacob -

Antonio Andrade - Marcos Helênio (voto contrário).
Redacao do Vencido em 10 Turno

PROJETO DE LEI N O 1.741/98
Cria serventias do foro extrajudicial no Municipio de Montalvânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. .1 0 - Ficam criadas no MunicIpio de Montalvânia as seguintes serventias

do foro extrajudicial:
I -1 (uma) Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais,

Interdição e Tutela;
II - I (uma) Serventia dos Servicos de Registro de Titulos e Documentos e

de Registro Civil das Pessoas JurIdicas;
III - 1 (uma) Serventia dos Servicos de Protesto de TItulos;
IV - 1 (uma) Serventia dos Servicos de Registro de Imóveis;
V -2 (duas) Serventias dos Servicos de Notas;
VI - 1 (uma) Serventia dos Servicos de Registro das Pessoas JurIdicas.
Parágrafo Unico - A serventia a que se refere o inciso I deste artigo

corresponde a existente e em funcionamento no MunicIpio de Montalvãnia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 1998

ATAS

AlA DA 3850 REUNIAO ORDINARIA, EM 24/6/98
Presidéncia do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Corn parecimento - Abertura - 10 Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagens n°s 276 e 277/98, do Governador do Estado
(encaminharn, respectivamente, os Projetos de Lei n°s 1.810 e 1.811/98) -
OfIcios, telegramas e cartão - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 1.812 a 1.819/98 - Requerimentos n°s 2.632
a 2.636/98 - Cornunicaçöes: ComunicaçOes dos Deputados Alberto Pinto
Coelho e José Militão - Questöes de ordem; chamada para recomposiçao de
"quorum"; inexisténcia de nümero regimental para continuaçâo dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Aulton Vilela -
Alvaro Antonio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade -
AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Nascirnento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Joâo Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Boucas
- Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel
Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Sebastiâo Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson
Trôpia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 1015min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteço de Deus e ern nome do povo mineiro, iniciamos OS
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)
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Ata

- 0 Deputado Ivo José, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniâo
anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Marcelo Goncalves, 3 1-Secretário, nas funcOes de 1-

Secret6rio, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 276/98*

Belo Horizonte, 22 de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Passo as mãos de Vossa Excelência, solicitando a fineza de submeter a

apreciaçâo dessa egrégia Assembléia Legislativa o anexo projeto de lei, que
altera anexo da Lei n o 12.425, de 27 de dezembro de 1996, relativo a taxa de
expediente por ato de autoridade administrativa.

o objetivô da lei proposta e adaptar a realidade do mercado de carcacas de
bovino, sulno e ave as taxas de expediente estabelecidas na lei que se
pretende modfficar, adaptaçao essa resultante de conclusão de análise da
materia pela Câmara Setorial de Produtos de Origem Animal, da qua[ faz
parte o Governo do Estado de Minas Gerais.

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressOes de elevada
Consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI NO 1.810/98

Altera anexo da Lei n o 12.425, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 10 - Os itens a seguir indicados, da Tabela A do Anexo I da Lei n°

12.425, de 27 de dezembro de 1996, que altera a Lei n O 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passam a ser estes:

"Anexo I

Tabela A
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1.5 leite de consumo 	 1,0
.11 pasteurizado ou 	 5

esterilizado, a cada 1.000
litros ou fraçao

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçaes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Cornissaes de Justiça, de PolItica Agropecuaria

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM NO 277/98*

Belo Horizonte, 22 de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que cria o Plantho
lnterinstitucional previsto no artigo 88, inciso V, do Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providéncias.

A proposta dispoe sobre a polItica de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente, que será cumprida no Estado pela integraçâo operacional de
órgãos do Judiciário, Ministério Püblico, Defensoria Pübtica, Segurança
PUblica e Assistência Social, enunciados no projeto anexo, nos termos de
diretriz estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente.

o Plantâo Interinstitucional de que trata o projeto terá, portanto, a função de
articular acOes básicas de polItica de proteção a criança e ao adolescente,
oferecendo infra-estrutura necessária ao cumprimento de tal finalidade.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de
elevado apreco e distinta consideraçao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 1.811/98

Cria o Plantão Interinstitucional previsto no artigo 88, inciso V, do Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

CapItulo I
Disposiçaes Prelirninares

Art. 1 1 - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Justiça, o Plantâo lnterinstitucional previsto no artigo 88, inciso V, da Lei
Federal no 8.069, de 13 de juiho de 1990, que dispöe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Parágrafo ünico - 0 funcionamento do Plantão Interinstitucional a que se
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refere este artigo regula-se pelas disposicöes desta lei.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 20 - 0 Plantão Interinstitucional tern por finalidade, precipuamente,
promover a integraçâo operacional, em urn mesmo local, dos seguintes
órgãos incumbidos de receber, encarninhar e decidir sobre a destinacäo de
adolescente, a quem se atribua autoria de ato infracional, observadas as
diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas emanadas do
Conseiho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente:

- a Secretaria de Estado da Justica e a Defensoria PUblica;
II - o Juizado da lnfância e Juventude;
III - o Ministério Püblico;
IV - a Secretaria de Estado da Segurança PUblica;
V - a Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente;
VI - a Policia Militar.
Parágrafo Unico - Os Orgaos enumerados nos incisos deste artigo operarao

integradarnente, no lirnite de suas competências, tendo em vista a
consecuçao dos objetivos legais do Plantão Interinstitucional.

Art. 31 - Compete ao Plantão Interinstitucional:
- oferecer infra-estrutura suficiente para articular a atuação dos Orgãos

governarnentais, no sentido de atender ao adolescente autor de ato
infracional, assegurando o procedimento sumário de cada caso apresentado;

II - garantir o atendimento e encaminhamento individualizado, mediante
formas de abordagem e assistência que preservem a dignidade da pessoa do
adolescente envolvido em ato infracional;

III - coletar e organizar dados que caracterizem os atendimentos ocorridos
no Plantäo, a fim de subsidiar os diversos setores envolvidos na polltica de
Proteçao do adolescente, bern como nas polIticas básicas assistenciais de
responsabilidade do Estado;

IV - exercer outras atividades correlatas previstas em lei.
Capitulo III

Da Estrutura
Art. 40 - 0 Plantão Interinstitucional contará, para consecução de seus

objetivos, corn a seguinte estrutura:
I - Conseiho Diretor:
a) Secretaria Executiva;
II - Diretoria Geral:
a) Diretoria de Administraçâo, Coordenaçâo e lnteração Setorial;

II
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b) Diretoria de Assistência Social e Defesa do Adolescente. 	
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Parágrafo ünico - A competéncia e a descriçao das unidades
administrativas mencionadas no inciso II e alineas "a' e "b" deste artigo serão
estabelecidas por meio de decreto.

Capitulo IV
Do Conseiho Diretor

Art. 5° - 0 Conselho Diretor do Plantão Interinstitucional é composto pelos
titulares de cada urn dos ôrgãos rnencionados no artigo 2 0 desta lei, ou por
representantes por eles designados e pelo Juiz de Direito da Infância e da
Juventude, que é seu presidente.

Art. 60 - 0 Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
sernana e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente.

Art. 70 - Compete ao Conselho Diretor, além de outras atribuicães previstas
em lei:

- estabelecer a dinàmica de funcionamento do Plantão lntennstitucional,
fixando as condicães e os limites de atuação de seus diversos Orgaos
participantes, respeitadas a autonomia e competência especIfica de cada urn
deles;

II - supervisionar as atividades de cada uma das areas de atuaçao do
Plantão Interinstitucional a fim de assegurar major agilidade dos servicos
prestados ao adolescente;

Ill - sugerir aos poderes constituidos providências visando o pleno
cumprimento das disposicoes do Estatuto da Criança e do Adolescente e das
demais normas reguladoras das medidas Sócio-educativas a serem
cumpridas em meio aberto, bern como as que impliquem a institucionalizaçao
do adolescente em serniliberdade ou privação de liberdade;

IV - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
V - decidir sobre os casos omissos.
Parágrafo Unico - A composiçao e competéncia da Secretaria Executiva

referida na alInea "a" do inciso I do artigo 4° serao definidas mediante
deliberaçao do Conselho Diretor do Plantão Interinstitucional.

Capitulo V
Disposiçoes Finais

Art. 80 - 0 Plantão lnterinstjtucjonal atenderá adolescente de ambos Os
sexos na faixa etária de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos incompletos, a quern se
atribua autoria de ato infracional, funcionando em regime ininterrupto de 24
(vinte e quatro) horas.

Art. 90 - Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da
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autoridade judiciária competente.

Art. 10 - Considera-se ato infracional, para os efeitos desta lei, a conduta
descrita corno crime ou contravencao penal.

Art. 11 - Os procedimentos para apuracao do ato infracional atribuldo ao
adolescente apreendido e encaminhado ao Plantão Interinstitucional, bern
como a aplicacao, pela autoridade competente, das medidas adequadas ao
caso, serão regulamentadas por meio de decreto.

Parágrafo Unico - A permanência no Plantão Interinstitucional do
adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá
exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 12 - 0 prédio destinado a abrigar o Plantâo Interinstitucional será
ocupado, equitativamente, segundo esquema previamente estabelecido,
pelos órgâos participantes mencionados no artigo 2 0 desta lei.

Art. 13 - Os órgãos participantes do Plantão Interinstitucional ficam
obngados a fornecer o pessoal técnico e de apoio administrativo e logIstico
indispensavel ao funcionamento de seus respectivos servicos.

Parágrafo ünico - 0 Conselho Diretor do Plantào Interinstitucional decidirá,
na forma de deliberaçâo, a participação efetiva dos Orgaos de que tratam Os
incisOs I a VI do artigo 2 0 desta lei e o dimensionamento do pessoal que cada
urn desses ôrgãos deverá fornecer para o funcionamento do Plantâo.

Art. 14 - Para atender ao disposto no artigo 4 0 desta lei, ficam criados no
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Justica 1 (urn) cargo
de Diretor II, codigo MG-05, sImbolo DR-05, de provimento em comissao e
recrutamento amplo; 2 (dois) cargos de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-
06, e 4 (quatro) cargos de Assessor II, código MG-12, simbolo AD-12, de
provirnento em comissão e recrutamento limitado, destinados ao Plantão
Interjnstitucjonal

Art. 15 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta)
dias contados cia data de sua publicação.

Art. 16 - Para atender as despesas decorrentes da execucâo desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial ate o valor de
R$46.964,12 (quarenta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reals e
doze centavos) observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal n o 4.320, de
17 de marco de 1964.

Art. 17- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 18- Revogam-se as disposiçoes em contrário."

Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, do Trabalho e de
Flscahzacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.
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OFICIOS
Dos Srs. Franceljno Pereira, Senador, e Silas Brasileiro, Deputado Federal,

agradecendo o convite para a reuniâo especial em comemoraçao dos 50
anos da EMATER-MG

Do Sr. Milton Seligman, Presidente do INCRA, informando que o
Requerirnento no 2.588/98, das Comissôes de Polltica Agropecuaria e
Agroindustrial e de Direitos Humanos, foi encarninhado a Secretaria de
Fiscalizacao do Trabalho. (- Anexe-se ao Requerimento no 2.588/98.)

Do Sr. Celso FurtacJo de Azevedo, Secretárjo de Transportes e Obras
Póblicas, informando, em atençao a requerimento do Deputado João Batista
de Oliveira (estadualizacao e pavimentacao do trecho BuenOpolis-Distrito de
Curimatal), que, no momento, o DER-MG não tern condicôes de assumjr a
conservação desse trecho e que o pedido de asfaltamento foi registrado, corn
vistas a inclusão da obra em futuro programa de pavimentaçao. (- Anexe-se
ao Requerirnento no 2.513/98.)

Do Sr. Celso Furtado de Azevedo, Secretário de Transportes e Obras
Püblicas, comunicando em atençao a requerimento do Deputado Dimas
Rodrigues (asfaltamento do trecho de rodovia entre os Municipios de Bueno
Brandão e Munhoz), que o pedido foi cadastrado junto ao DER-MG. (- Anexe-
se ao Requerimento no 2.562/98.)

Do Sr. Cláudjo Roberto Mourão da Silveira, Secretárjo de Administraçao
comunicando, em atençao a pedido de diligência feito pela Comissão de
Justiça, a aquiescencia da Secretaria da Educaçao a doaçao de imóvel a
Prefeitura Municipal de Varginha. (- A Comissão de Justica.)

Do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretárjo da Educaçao,
encaminhando, em atencão a requerimento do Deputado Anderson Adauto,
informacoes referentes a mun!cipalizaçao do ensino. (- Anexe-se ao
Requerirnento no 2.556/98.)

Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, solicitando
informacoes a respeito da escrituracao de lotes urbanos.

Do Sr. Alvimar dos Santos Pires, do Nócleo de Fiscalizaçao do Tráfego
Internacional, encaminhando informacôes sobre estrangeiros indiciados pela
CPI dos garimpos. (- A CPI dos garimpos.)

Do Sr. René de Oliveira e Sousa JUnior, Chefe de Gabinete do Secretário
da Fazenda, informando, em atençao a requerimento do Deputado Paulo
Piau, a inviabilidade da proposta de celebraçao de convênio que isente de
ICMS Os velculos adquiridos por motorista profissional autônomo, destinados
exclusivamente ao transporte escolar, pelas razães que menciona. (- Anexe-
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Do Sr. Luiz Gonzaga Leal, Diretor-Superintendente da TELEMIG Celular,
informando, em atençao a requerimento do Deputado Kemil Kumaira
(solicitaçao de instalaçao de serviço de telefonia celular no Municipio de
Aguas Vermelhas, nos Distritos de Itamarati, Machado Mineiro e nos
povoados de Campo Novo e MocO), a impossibilidade de atendimento desse
pleito, em vista das limitacoes orçamentarias deste ano. (- Anexe-se ao
Requerimerito n o 2.529/98.)

Da Sra. Lea LUcia CecIlio Braga, Presidente do Conseiho Regional de
Serviço Social - 6a Regiâo-MG, encaminhando lista de assinaturas que
subscrevem o projeto de lei de iniciativa popular que dispoe sobre a
destinaçao de verbas de subvençao social no Estado. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei no 1.698/98.)

Do Conselho Municipal de Assisténcia Social de TimOteo e da União
Regional de Conseihos Municipais de Assistência Social - Abrangencia
Regional Timôteo (2), solicitando empenho para aprovaçao do Substitutivo no
2 ao Projeto de Lei n o 1.698/98, que trata da destinaçao de recursos de
subvençao social sob o controle da sociedade civil. (- Anexem-se ao Projetode Lei no 1.698/98.)

Da Sra. Helolsa Maria Penido de Azeredo, Presidente do SERVAS,agradefl 0 o convite para a reunião especial em cornemoraçao dos 30
anos da ParOquia Cristo Redentor.

Do Sr. Alcimar da Silva Ribeiro, representante em Belo Horizonte da TAM -Transportes Aéreos Regionais S.A., informando em atenção a requerimento
do Deputado LeonIdio Bouças relatjvo a tarifa cobrada por essa empresa parao vôo Belo Horizonte-Uberlândja, que, numa segurida etapa da nova politica
de preços por ela adotada, poderâo ser introduzidas novas tarifasprornocionais inclusive para o referido vôo.

Da Sra. Geni Romana Caldeira, Presidente da Cooperativa dosPlOflSSionajs de Telecom unicacs Ltda. - COOPTEL -; e dos Srs. José EliasGomes Presidente da UNI000NTO - Lavras - Cooperativa de TrabalhoOdontol6gico, e Maurlijo de Souza Martins, Diretor-Presidente da Cooperativade Trabalho de Minas Gerais Ltda. - COOTRAMIG -, solicitando a aprovaçaodo Projeto de Lei n o 1.543/97, do Deputado Paulo Piau, que permite asCooperativas de trabaiho participarem de licitaçaes estaduajs e municipais. (-Anexe..se ao Projeto de Lei no 1.543/97.)
TELEGRAMAS

Do Sr. Arlindo Porto, Senador, agradecendo o convite para participar dar
euniao a ser realizada em Uberlândia (- A Comjssâo de Politica
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Agropecuária.)
Do Sr. Francisco de Assis Guerra Lages, Presidente d

Empresas de Servicos no Estado de Minas Gerais,
contrariarnente a aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.543/97
Projeto de Lei n° 1.543/97.)

CARTAO
Do Sr. Celso Furtado de Azevedo, Secretário de Transportes e Obras

PUblicas, comunicando que o Requerimento n° 2.564/98, do Deputado Kemil
Kumaira, foi encaminhado a Coordenadorja Estadual de Defesa Civil -
CEDEC. (-Anexe-se ao Requerimento n o 2.564/98.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçôes:
PROJETO DE LEI NO 1.812/98

Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais - APAE -, corn sede no Municipio de Brumadinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Pals e Amigos

de Excepcionais - APAE -, corn sede no MunicIpio de Brumadinho.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
Dinis Pinheiro
Justificaçäo: A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE - de

Brumadinho é sociedade civil filantrópica, de caráter cultural, assistencial e
educacional, sem fins lucrativos, cujo objetivo e assegurar o bem-estar e 0
ajustamento dos excepcionais a sociedade.

Além de prestar serviços de alta relevâncja social, a entidade que se
pretende beneficiar preenche todos os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pUblica, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas a
esta proposição.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.813/98
Dispae sobre a cobrança de emolumentos das entidades de assistência

social.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As entidades de assisténcia social reconhecidas como de utilidade

pQblica ficam dispensadas do pagarnento de emolurnentos por autenticação
de documentos.

Parágrafo inico - A dispensa do pagamento de que trata o "caput" deste
artigo dependerá de:

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

II - comprovação da declaração de utilidade püblica estadual, por meio de
copia reprográfica da publicação no Orgão oficial do Estado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
José Militão
Justiflcação: Este projeto de lei visa a dispensar as entidades de assistência

social do pagamento de emolumentos, quando necessitarem de autenticar
docurnentos relativos as suas atividades.

Tais entidades, por via de regra, sustentam-se corn doacaes de particulares
e sobrevivem graças a boa-vontade e a dedicacão de seus membros. Os
recursos financeiros disponiveis para as atividades propostas, sabemos, são
escassos; por isso, entendernos que a dispensa do pagamento de
emolumentos significará maior volume de recursos destinados a atividade-fim
das entidades.

Em face do exposto e tendo em vista a justiça e a oportunidade da
proposta, esperamos contar corn o apoio de nossos nobres pares a sua
aprovacao

Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Administração
Pubtica e de Fiscal ização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
0 art. 102, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.814/98
Acrescenta dispositivo ao art. 10 da Lei n° 11.036, de 14 de janeiro de 1993,

que obriga escolas a tornarem pUblicos dados escolares relativos ao seu
desempenho

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O 1°doart. 10 d Lei n° 11.036, de 14dejaneirode 1993, passa

a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
"Art. 1°-
§1°- ..........................
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VI - nUmero de vagas existentes na escola, discriminado P01 série.". 	
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contràrio.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Leonidio Bouças
Justificaçao: A Lei n o 11.036, de 14/1/93, dispãe sobre a obrigatoriedade de

as escolas do sisterna estadual de ensino tornarem püblicos dados escolares
relevantes corn relaçao a seu desempenho, tais como o nümero de alunos
matriculados por série, o percentual de alunos aprovados e reprovados por
série, os percentuajs de evasão e repetência No entanto, coflsideramos que
a informaçao prévia sobre o nUmero de vagas existentes na escola,
discriminado também por série, é relevante Para a sociedade, especjalmente
como forma de se evitarem os problemas noticiados corn frequenc,a pelos
Orgãos de imprensa.

Apresentamos, então, este projeto, cujo escopo é exatamente acrescentar
informacoes referentes ao nümero de vagas efetivarnente existentes em cada
escola, Para conhecjmento dos Pais e responsáveis pela matricula de
crianças e adolescentes.

Em vista do exposto, contarnos corn o apoio de flossos pares Para a
aprovaçao deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comjssôes de Justiça e de Educaçao Para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.815/98
Declara de utilidade püblica a Associacao Comunitárja Amigos do Bairro

Universal e Adjacêncjas corn sede no Municipio de Betim.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacao Comunitárja

Amigos do Bairro Universal e Adjacêncjas, corn sede no MunicIpio de Betirn.Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ReunlOes, de de 1998.
Ivair Nogueira
Justificaçao: A Associaçao Comunitária Amigos do Bairro Universal e

Adjacências e sociedacie civil sem fins lucrativos, criada corn a finalidade de
melhorar a infra-estrutura bâsica da regiâo onde está situada.

Fundada em 10/2180, em Betim, municIpio que apresenta crescimento
acentuado, corn loteamentos e bairros novos, visa a dar planejamento
eficiente as obras que ali serão efetuadas Para implantacao de serviços de
saUde, educaçao e lazer.
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Além disso, a referida associaçao apresenta os requisitos legais Para ser

declarada de utilidade p(iblica, razão par que esperamos a anuência dos
nobres pares a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, Para exame preliminar,
e do Trabalho, Para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.816/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Matipó, corn sede nesse municIpio.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de MatipO, corn sede nesse municIplo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, de junho de 1998.
José Henrique
Justificaçao: A Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matipo,

fundada em 9/5/91, e uma sociedade civil filantrOpica, sem fins lucrativos,
corn duraçao indeterminada e de caráter cultural, assistencial e educacional.

Já declarada de utilidade püblica municipal e federal, a entidade não
remunera os membros de sua diretoria, composta de pessoas de reconhecida
idoneidade moral, e tern por objetivo, entre outros, promover, no âmbito
municipal, acães que visem a assegurar o bem-estar e 0 ajustamento dosexcepcionais na sociedade; promover ou estirnular a realizaçâo de programas
Permanentes de prevençao da deficiência e servir de órgão de articulaçao
Corn outras entidades do municipio que defendam a causa dos excepcionais.

Assim, evidencia-se o caráter de utilidade püblica da entidade,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Sendo assim, por
Certo esta postulaçao receberá o apoio dos nobres pares.

- Publicado vai o projeto as Comissöes de Justiça, Para exame preliminar,
e do Irabaiho Para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.817/98
Declara de utilidade pUblica a Fundaçao Matutu, corn sede no MunicIpio de

Belo Horizonte
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Fundaçao Matutu, corn sedeno Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
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Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 18 de junho de 1998.
João Leite
Justificação: A Fundaçâo Matutu, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte,

é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 25/7/95, que promove
luta intransigente pela conservação da reserva forestal localizada na serra do
Papagaio, no MunicIpio de Aiuruoca, vela pela manutençao do meio
ambiente, desenvolve e apóia pesquisas ambientais e visa, ainda, a melhoria
das condiçoes de vida dos moradores daquela regiâo.

o reconhecimento da utilidade püblica da entidade fortalecerá o trabalho
que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população e
favorecendo a conservaçâo do meio arnbiente.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Meio Ambiente para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso I, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI NO 1.818/98
Declara de utilidade pUblica o CERES - Centro Evangélico de Reintegraçâo

Social, corn sede no Municipio de Viçosa.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica o CERES - Centro Evangélico

de Reintegraçao Social, corn sede no MunicIplo de Viçosa.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniôes, 18 de junho de 1998.
Joâo Leite
Justificaçao: 0 CERES - Centro Evangélico de Reintegraçao Social, corn

sede no MunicIpio de Viçosa, e sociedade civil sem fins lucrativos, fundada
em 26/3/93, que vern promovendo luta incessante pela meihoria das
condi(;oes de vida da populaçâo de Viçosa, oferecendo-Ihe auxIlio psicológico
e material, corn a recuperação de toxicômanos e alcoólatras.

o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pUblica fortalecerá
o trabaiho que vern sendo realizado, trazendo rnelhorias para a populaçao
carente de Viçosa, pelo que conto corn o apoio dos nobres colegas para a
aprovaçâo deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI NO 1.819/98
Declara de utilidade ptblica a FUNDAB - Associaçao Fundo Assistencial
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Batista, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a FUNDAB - Associação Fundo

Assistencial Batista, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniôes, 18 de junho de 1998.
João Leite
Justificaçao: A FUNDAB - Associaçao Fundo Assistencial Batista é uma

sociédade civil sem fifW lucrativos, fundada em 1 0/11/91, que tern por
finalidade a melhoria dà condicôes de vida das pessoas desamparadas,
mantendo para tanto creches e escolas profissionalizantes no Distrito de
Venda Nova.

o reconhecimento da Utilidade püblica da entidade fortalecerá o trabalho
que vem sendo realizado, trazendo meihorias para a populaçao carente da
região em que atua.

- Publicado, vai o projeto as Comissaes de Justica, para exame preliminar,
edo Trabaiho para deliberaçâo, nos terrnos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 2.632/98, do Deputado Pericles Ferreira, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulacöes corn a Diretoria da TV Bandeirantes
pela campanha para doaçao de alimentos para os flagelados da seca no vale
do Jequitinhonha e no Norte do Estado. (- A Comissão do Trabalho.)

NO 2.633/98, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se oficie ao
Presidente da CEMIG corn vistas a possibilidade de essa empresa custear as
obras do projeto de iluminaçao da comunidade de Pedraria, no MunicIpio de
Diamantina

NO 2.634/98, do Deputado Bend Guedes, solicitando seja formulado apelo
ao Ministro dos Transportes corn vistas a conclusão das obras de duplicação
da BR-040 no trecho entre os MunicIpios de Barbacena e Santos Dumont. (-
Distribuidos a Comissão de Transportes.)

NO 2.635/98, da Comissão de Educaçâo, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Educaçâo corn vistas a que se fornecam informaçöes a
respeito da apuração de denóncia da Profa. Aneli Pinheiro Lima contra a
Profa. Celeste Aparecida Sales Cardoso, Diretora da Escola Estadual Afonso
Pena. (- A Mesa da Assembléia.)

No 2.636/98, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja formulada
manifestao de solidariedade aos Srs. Sidnei Boccia Pinto de Oliveira Sá e
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Marcelo Moraes Barros de Campos, Promotores PUblicos do Municipio de
Poços de Caldas, em razão de seu empenho para que se cumpra a Lei no
9.534/97, que institul a gratuidade dos registros püblicos de nascimento e
óbito. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçoes dos Deputados Alberto

Pinto Coelho e José Militão.
Questaes de Ordem

o Deputado Ivo José - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber, não ha
"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos. Sendo assim, gostaria de
pedir o encerramento da reunião.

o Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, pela ordem, gostaria de pedir
que se determinasse a chamada para recomposicao de 'quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidêncja solicita ao Sr. Secretário que
proceda a chamada para recomposiçao de "quorum".

o Sr. Secretário (Deputacjo NO José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 17 Deputados. Portanto, nâo

ha "quorum" para prosseguimento dos nossos trabalhos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidêncja encerra a reunião, convocando Os
Deputados para as reunioes extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 25, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de corivocação, e
para a reunião ordinária de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 14a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAçAO E
EXPLORAçA0 DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITORIO DO ESTADO

DE MINAS GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E
CORRUPTORES

As dez horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissaes os Deputados Anivaldo Coelho,
Raul Lima Neto, Wilson Pires e Antonio Roberto (substituindo este 0
Deputado AntOnio Andrade, por indicaçao da Liderança do Bloco Parlamentar
de Oposicao), membros da Comissao supracitada. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos OS
trabalhos e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda a leitura ata da
reunjão anterior, que, lida e aprovada, 6 subscrita pelos membros presentes.
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A Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que faca a leitura do OfIcio no
37/98, encaminhado pelo Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, Secretário Adjunto
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -.
SEMAD - e Coordenador-Geral do Grupo Coordenador de Fiscalizaçâo
Ambiental Integrada - GCFAI. 0 Presidente informa que a finalidade da
reunião seria a apreciação do relatôrio final, mas, antes disso, ha
necessidade de se fazerem alguns acertos finais nesse documento. Em vista
disso, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada no dia 24/6/98, as 16
horas, no Plenarinho Ill, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - Paulo Piau - João Batista de

Oliveira - Marcos HelOnio.
ATA DA 41 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçAO PUBLICA
As dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Leonidio Bouças, Marcos Helènio, Ibrahim Jacob, AntOnio Julio
(substituindo este ao Deputado AntOnio Andrade, por indicaçâo da Liderança
do PMDB) e João Batista de Oliveira (substituindo o Deputado Ajalmar Silva,
por indicaçao da Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissáo
SUpracitada. Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo
numero regimental, o Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declara aberta
a reuniao e solicita ao Deputado Marcos He!ênio que proceda a leitura da ata
da reunião anterior. Em vista de requerimento aprovado que solicita dispensa
da sua leitura, o Presidente considera-a aprovada e solicita aos membros que
a Subscrevam A seguir, informa que a reuniäo se destina a apreciar 0
Parecer sobre as Emendas n o

s 2 a 9, apresentadas em Plenário, no 2 0 turno,
ao Projeto de Lei n o 1.543/97. Na auséncia do relator anteriormente
deslgnado o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Marcos Helênio,
que apresenta seu parecer mediante o qual conclul pela aprovacão da
Emenda no 8, na forma da Subemenda no 1, que apresenta, e pela rejeiçao
das Emendas n os 2 a 7 e 9. Colocado em discussão e votação, é 0 pareceraprovado Cumprida a finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a
PrIsenga dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
Proxima reunião extraordinária, hoje, as 16h3Omin, conforme edital jáPublicarjo, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Leon1d10 Bouças Presidente - Marcos Helênio - Joäo Batista de Oliveira -
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Ibrahim Jacob - Antonio JUlio.

TRAMrIAçA0 DE PRoPoslcOEs
PARECERPARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.517/97

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

A proposição em epIgrafe, da Deputada Maria José Haueisen, institui o
transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no Estado.

Publicado em 15/11197, foi o projeto distribuIdo a Cornissão de Constituição
e Justica, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade corn as Emendas n°s I e 2.

Em virtude de requerimento da própria autora, aprovado pelo Plenário desta
Casa, fol anexado a proposição em análise o Projeto de Lei n° 1.532/97, do
Deputado Ermano Batista, por conter matéria de conteUdo similar.

Também foi aprovado em Plenário requerimento do Deputado Marcos
Helênio, solicitando que esta Comissão se manifeste acerca do projeto em
tela.

Fundamentaçao
0 transporte rodoviário intermunicipal alternativo tern sido realizado em todo

o Pals em razâo da dificuldade de se adequar a transporte regular aos
interesses da populacão, tanto nos grandes centros corno no interior.

Desse modo, não apenas no Estado de Minas Gerais, como também nas
demais unidades da Federaçào, foram propostas solucaes alternativas Para
que as cidadãos possam se locomover regularrnente, tornando-se por demais
conhecidos as "perueiros", nas cidades de São Paulo, e o transporte par meio
de veiculos denominados "vans", no Estado do Rio de Janeiro.

Isso ocorre porque o poder pUblico não tern resolvido problemas de grande
importância Para a populaçao, que muitas vezes tern de improvisar solucOes,
notadamente nas questoes relativas ao transporte de passageiros.

A total ausência de fiscalizaçâo no que diz respeito a segurança, conforto,
economicidade e controle da qualidade dos velculos tern levado a situaçaes
graves, destacando-se as acidentes rodoviários, que trazem prejuizos Para a
sociedade coma urn todo.

A proposição sob comento pretende disciplinar o transporte alternativo no
Estado, a qual ja e urna realidade e depende da estipulação de regras
mInimas Para que possa funcionar a contento.

Sob esse prisma, a proposta apresentada e salutar na medida em que
disciplina a matéria, proporcionando, por outro lado, condiçOes Para que não
sejam inviabilizadas as linhas do transporte regular.
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E importante também que se assegure, de urna vez por todas, o direito dos

taxistas de transportar passageiros entre as municipios, pois tern sido
constrangedora a intervencão das autoridades de trânsito, que os consideram
clandestinas quando autuados, em servico, nas rodovias do Estado.

Entendemos pertinente, outrossim, que se incorporem ao texto da
proposiçao par meio das Emendas n°s 3 e 4, que apresentamos, as idéias do
Deputado Ermano Batista expressas no Projeto n° 1.532/97.

Conclusão
Em face do expasto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.517/97 corn as Emendas n°s 3 e 4, a seguir redigidas, e pela rejeicão das
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDAN°3
Dê-se ao art. 2 0 a seguinte redaçãa:
"Art. 20. - 0 transporte alternativo caracteriza-se coma uma modalidade de

fretamento e será explorado pelos proprietários de veiculos de aluguel
detentores de concessão, permissão au autorização do poder pUblico Para a
conduçao de passageiros na modalidade de taxi.".

EMENDAN°4
Acrescentem-se ao art. 30 as incisos I e II, renumerando-se as ciemais:
"I - exploraçao do servica por pessoa fIsica em velculo prOprio;
II - veiculos corn capacidade entre 3 (trés) e 15 (quinze) passageiros.".
Sala das ComissOes, 23 de junho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente e relator - José Militão - João Leite -

Ambrosia Pinto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.543/97

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Paula Piau, a projeto de lei em pauta altera a art. 10

da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispOe sabre as Iicitaçaes e as contratos da
administraçao centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.
• Após a exarne da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
Jundicidade, pela constitucionatidade e pela legalidade da proposição, a
Comissão de Adrninistraçâo PUblica apinou por sua aprovacao. Em
Obediencia aas comandos regimentais, vem o projeto, agora, a esta
Comissao, Para receber parecer.

Fundamentação
A proposiçao sob comento vern suprir uma lacuna da Lei n° 9.444, de

25/11/87 que dispOe sabre as licitaçaes e os contratos da administraçâa
Centrajizada e autarquica do Estado. Cam efeito, a citada lei tern coma

II
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destinatárjo apenas o Executivo, preterindo os demais Poderes. 0 projeto em
tela vem ampliar o campo de vigência da lei, incluindo os demais Poderes do
Estado e adequando-a ao texto da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que
dispãe sobre normas gerais relativas a Iicitacoes e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienacôes e
locacOes no âmbito dos Poderes da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municipios.

Além disso, a proposiçao em tela prevé a hipótese de as cooperativas
participarem do processo licitatOrio em igualdade de condiçOes corn as
demais pessoas fisicas e jurIdicas capazes de ajustar contrato corn o Estado.

As medidas estatuldas no projeto em apreço são de cunho eminenternente
administrativo, não ensejando impacto no orçamento do Estado; pot esta
razão, não ha impedimento a sua aprovaçao.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.543/97,

no 10 turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 1 de marco de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Arnaldo

Penna - Marcos Helênjo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.112/97

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n° 1.112/97 altera
dispositivos da Lei n° 10.561, de 1991, que dispoe sobre a politica forestal do
Estado de Minas Gerais.

0 projeto foi aprovado no 10 turno corn a Emenda n° 1, da Comissão de
Fiscalizacao Financeira e Orçamentaria. Retorna, agora, a esta Comissão a
fim de receber parecer para o 2 0 turno. Segue anexa a redaçao do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundarnentaçao
0 projeto em análise visa a alterar dispositivos da lei forestal, indicando a

Secretai-ja da Fazenda e o Instituto Estadual de Florestas - JEF - corno Os
Orgãos responsávejs pelo registro das pessoas fIsicas e jurIdicas que
explorem e utilizem, sob qualquer forma, produtos da flora. Estabelece, ainda,
a obrigatoriedade da guia fiscal apropriada para o transporte, a movimentação
e o armazenamento desses produtos, vedando o uso, para tal, de selo. Por
entender que a proposta extinguiria, na prática, o Selo Ambiental Autorizado,
importante instrumento complementar para controle das atividades de
desmate e exploraçao de recursos florestais e ate para identificaçao da
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origern desses produtos, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
opinou pela rejeicão do projeto no 1 0 turno.

Voltarido a opinar sobre a matéria, em parecer para o 2 1 turno, esta
Comissão reitera sua preocupação quanto a extinção do selo ambiental.
Sabemos que a maior inquietação do administrador püblico em relação a
exploraçâo de produtos e subprodutos florestais recal sobre o uso de
essências nativas, principalmente agora, quando se prevê, para o ano de
1999, a obrigatoriedade de os grandes consumidores de carvão vegetal
formarem e manterem suaspróprias florestas para o auto-suprirnento integral,
vedando-se a eles a utilizaçâo de matéria-prima de origem nativa. Nesse
contexto, a instituição de documentos apropriados de natureza ambiental,
para o aprimoramento e a eficiência dos meios operacionais de controle
ambiental, e imprescindivel.

A Secretaria da Fazenda já faz a inscriçao estadual de pessoa juridica e a
inscriçâo de produtor rural para aqueles que se dedicam a atividade rural, não
sendo necessária a criação de outra modalidade de registro. Ao lEE, órgão
responsável pela gestão forestal, incumbe providenciar os registros
apropriados de natureza ambiental, o que, ademais, pode ser feito em
cadastro por ele ja implantado.

As operaçoes relacionadas corn o transporte, a movimentação e 0
armazenamento de produtos e subprodutos florestais "in natura" dizem
respeito tanto as florestas plantadas quanto as nativas. As empresas e as
PeSsoas fIsicas que os produzem e consomem são pontuais e facilmente
Identificáveis pela fiscalizaçao. Por outro lado, esses produtos representam
uma parcela pequena em relação ao carvão vegetal consumido em Minas
Gerais. Os produtos oriundos de florestas plantadas podem ter urn controle
diferenciado, pelo fato de que seu uso não acarreta danos aos recursos da
flora nativa. No entanto, a validade dos documentos ambientais para 0
COmércio ambulante de produtos ou subprodutos florestais necessita de
flOrmatizacao, uma vez que a lei forestal permaneceu ornissa quanto a isso.
Assim, estamos apresentando urn substitutivo ao projeto, que trata de seus
POntos fundamentais, estabelecendo, basicamente:

a) a competencja do IEF para instituir documentos apropriados de natureza
ambiental para comprovação da origem, da destinaçao e da utilização de
produto e subproduto forestal;

b) a vedaçao do uso de selo ambiental na nota fiscal para as operacoes
relacionadas corn o transporte, a movimentação e o armazenamento de
Produtos e subprodutos florestais "in natura", originários de florestas
P lantadas , tais corno eucalipto, "pinus", bracatinga e outras espécies, a
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c) a indicaçao de prazo para validade dos documentos ambientais, visando
a destinaçâo e a utilizaçäo de produtos ou subprodutos florestais, para
comércio ambulante, a partir de sua emissão e da salda dos produtos da
localidade sede de emissão dos docurnentos;

d) sançôes administrativas, civis e penais aplicáveis ao explorador, ao titular
ou ao detentor de direitos sobre produtos cuja origem ou procedência
ambiental nao forem comprovadamente consideradas legItimas pela
autoridade competente. 	 -

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.112/97 no 20

turno, na forma do Substitutivo n o 1 ao vencido no 10 turno, a seguirapresentado.
SUBSTITUTIVO NO 1

Altera dispositivos da Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de 1991.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-. 0 "caput" do art. 18 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991,

passa a vigorar corn a seguinte redaçâo:
"Art. 18 - Ficarn obrigadas ao registro e a sua renovaçao anual, no Instituto

Estadual de Florestas - lEE -, as pessoas fIsicas ou juridicas que explorem,
utilizern, consurnam, transformem, industrializem ou comercializem, sob
qualquer forma, produtos e subprodutos da flora.".

Art. 2 0 - 0 art. 24 da Lei no 10.561, de 27 de dezembro de 1991, passa a
vigorar corn a seguinte redaçâo:

"Art. 24 - A comprovaçao de exploraçao autorizada se faz:
- quanto ao desmate, ao destocamento e aos demais atos que dependam

da autorizaçao formal do órgão competente, mediante a licença respectiva,
sua certidâo ou fotocOpia autenticada;

II - quanto ao transporte, ao estoque, ao consurno ou ao uso, pela nota
fiscal corn rnençao expressa, que pode constar em carimbo aposto, na nota
fiscal, a licença respectiva do ato anterior concedida ao fornecedor ou ao
produtor rural.

§ 10 - 0 lnstituto Estadual de Florestas - IEF - instituirá documentos
apropriados de natureza arnbiental para comprovação da origern, da
destinaçao e da utilizaçao de produto e subproduto forestal, observado 0
disposto no art. 147 da Constituiçao do Estado.

§ 20 Fica vedado o uso de selo ambiental na nota fiscal para as operaçoes
relacionadas corn o transporte, a movirnentação e o armazenamento de
produtos e subprodutos florestais "in natura", originários de floresta plantada,
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tais como eucalipto, 'pinus", bracatinga e outras espécies, a critério do IEF,
observado o disposto nos arts. 14 a 16 desta lei.

§ 31 - 0 prazo de validade dos documentos ambientais relativos a
destinação e a utilizacao de produtos e subprodutos florestais, para o
comércio ambulante, inicia-se a partir da emissão dos referidos documentos e
se estende:

I - ate as 24 (vinte e quatro) horas do dia irnediato àquele em que tenha
ocomdo a salda dos produtos ou dos subprodutos florestais destinados:

a) a mesma localidade sede de emissão do documento;
b) a localidade distante 100km (cern quilornetros) da sede do emitente do

documento;
II - por 3 (três) dias, na saIda do produto ou do subproduto forestal para

localidade situada acima de 100km (cern quilometros) da sede do ernitente do
documento, observando-se, para o percurso dos 100km (cern quilometros)
iniciais, o mesmo prazo de validade do inciso anterior;

§ 4° - Os prazos de validade dos documentos ambientais poderâo ser
prorrogados, antes de expirarern no máximo por igual periodo e por uma so
vez, a critério da autoridade competente, observado o prazo de validade da
nota fiscal.".

Art. 30 - Fica acrescido ao art. 26 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de
1991,o seguinte § 60:

"Art. 26 - ....................................................................
§ 60 - A não-comprovação da legitimidade da origem ou da procedéncia

ambiental de produto ou subproduto forestal pela autoridade competente
sujeita 0 titular ou o detentor de direitos sobre eles, bern como aquele que Os
explore, utilize, consuma, transforrne, industrialize ou cornercialize, as
Sancoes administratjvas, civis e penais cabIveis.".

Art. 4° - A coluna "outras cominaçöes", constante no anexo a que se refere
0 art. 25 da Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de 1991, no nUmero de ordern
04, passa a ter a seguinte redação:

04 - ................................- apreensâo dos produtos e dos subprodutos
florestais, de velculos, máquinas, equipamentos e instrumentos..

Art. 50 - 0 art. 10 da Lei n° 10.561, de 27 de dezernbro de 1991, fica
acrescido do seguinte § 60:

"Art 10 -
§ 61 - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - planejar e

executar diretamente ou por meio de terceiros, as obras de infra-estrutura
das unidades de conservaçao sob sua administraçao.".

Art. 60 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçâo.
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Art. 7° - Revogam-se as disposiçaes em contrário. 	
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Sala das Comissoes, 24 de junho de 1998.
Irani Barbosa, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator - Antonio Genaro.

Redaçao do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.112/97

Altera dispositivos da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 18 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 18 - Ficam obrigadas ao registro e a sua renovação anual, na

Secretaria de Estado da Fazenda e no Instituto Estadual de Florestas - IEF -'
as pessoas fIsicas ou juridicas que explorem, utilizem, consumam,
transformem, industrializem ou comercializern, sob qualquer forma, produtos
e subprodutos da flora.".

Art. 20 - 0 parágrafo Unico do art. 24 passa a vigorar corn a seguinte
redaçao:

"Art. 24 - 	 ........................................................
Parágrafo ónico - 0 Poder Executivo instituirá guia fiscal apropriada, vedado

o uso de selo, para acobertamento do transporte, da movimentaçao e do
armazenamento de produto e subproduto forestal, observado o disposto no
art. 147 da Constituiçao do Estado.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4 ° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.403/97
Comissão de Administraçao Püblica

RelatOrio
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ibrahim Jacob, tem como

objetivo instituir o Conselho Regional de Trânsito no Estado de Minas Gerais.
O projeto foi aprovacjo no 10 turno corn as Emendas n°s 1, da Comissão de

Administraçao Püblica, e 2, apresentada em Plenário pelo Deputado Ajalmar
Silva.

Agora, por força do que dispOe o Regimento Interno, retorna a matéria a
esta Comssão para receber parecer de 2° turno. A redaçao do vencido segue
anexa e e parte deste parecer.

Fundamentaçao
A proposiçâo em epIgrafe, do Deputado Ibrahim Jacob, pretende

descentralizar os serviços relativos a apreciação e ao julgamento de
processos envolvendo infraçOes de trânsito, especialmente aqueles ligados a
aplicaçao de multas previstas na Lei Federal n° 9.503, de 23/9/97.
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Após a vigência da nova lei de trânsito, que passou a permitir a ampla

defesa no processo administrativo, o nümero de recursos vem aumentando
de forma vertiginosa, 0 que tern gerado grande volume de trabaiho nos
órgãos responsáVeiS por seus julgamentos, dal surgindo a necessidade de
descentralizacãO dos serviços.

Por outro lado, o projeto de lei em análise sugere a participaçao da
sociedade civil nesses órgãos colegiados, procurando, dessa forma,
democratizar os seus julgarnentos, o que por si SO 6 urn grande ganho.

Os entraves de ordern jurIdica foram sanados quando da apreciaçäo da
proposição em 1 1 turno, mediante a aprovação das emendas supracitadas,
razão pela qual sornos favoráveis a aprovacão do projeto no 2 0 turno, na
forma do vencido no 10 turno.

Conclusâo
Pelas razOes aduzidas, conclulmos pela aprovacâo, no 2 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.403/97 na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ibrahim Jacob -

Sebastião Helvécio.
Redaçâo do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI NO 1.403/97
Cna o Conselho Regional de Trânsito do Estado de Minas Gerais -

CETRAN-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os Conselhos Regionais de Trânsito, atendidoS os requisitos da Lei

Federal n° 9.503, de 23/9/97, serão implantados em cada uma das
Delegacias Regionais da Secretaria de Estado da Segurança PUblica e serão
Vinculados ao Conseiho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN-MG
-, iflstituIdo pela Lei n° 12.502, de 31/5/97.

All: 2° - Os Conseihos Regionais de Trânsito serão compostos pelos
Seguintes membros não remunerados, considerados prestadores de
relevantes serviços a comunidade:

- 2 (dois) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Secretário de
Estado da Segurança Püblica;

II - 1 (urn) representante da Cârnara de Vereadores do municIpio sede do
Conseiho;

Ill - 1 (urn) representante do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG;

IV - 1 (urn) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seçâo Minas
Gerais - OAB-MG;
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V - I (urn) representante de associação de bairro representativa do

municIpio do Conselho Regional respectivo;
VI - 1 (urn) representante de entidade civil local, representativa dos

condutores profissionais de velculos.
Art. 30 - Aos Conselhos Regionais de Trânsito competem as atribuiçoes de

que trata a Lei no 15.502, de 31/5/97, na forma que estabelecer o
regulamento.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da sua publicaçao.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 61 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLuçAO N O 1.649/98
Mesa da Assembléia

RelatOrio
De iniciativa da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resoluçao no 1.649/98

acrescenta dispositivos a Resoluçao n o 5.176, de 6/11/97, que contém 0
Regimento Interno da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1 0 turno, corn as Emendas n o
s 8 a 15 e as subemendas que

receberam o no 1 as Emendas n o
s 1, 5, 6 e 7, retorna o projeto a esta Mesa, a

firn de receber parecer para o 2 1 turno.
Nos termos do § 10 do art. 189 do Regirnento Interno, elaboramos a

redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçao

Por ocasiâo da apreciaçâo do projeto em 1 0 turno, foram aprovadas várias
ernendas, que, sem düvida, propiciaram o aperfeicoamento da proposição.

Entre outras alteraçoes aprovadas, destacarn-se o limite para tramitação
sob o rito especial a apenas duas proposiçöes por vez; o estabelecimento de
nUmero máxirno de destaques; a compatibilizaçào do rito especial corn 0
regime de urgéncia e adequaçaes que a utilização da Resolução n o 5.176
mostrou serem necessárias.

Nessa fase de reexame da matéria, apresentamos as Ernendas n o
s 1 a 10,

mediante as quais propomos melhorias que ainda se fazem necessárias.
A Emenda no 1, que decorre de sugestão apresentada peia Bancada do

Partido dos Trabalhadores, visa a excluir do rito especial os projetos de que
trata o art. 204 da Resoluçao no 5.176, que já trarnitam em turno ünico e,
exatarnente por este motivo, tarnbérn nâo se sujeitam ao regime de urgência.

A Emenda no 2, fruto de reflexâo mais acurada, e relativa ao limite do
nUmero de destaques para votação em separado de projetos sujeitos ao rito
especial ou não.
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A Emenda no 3 pretende que 0 restante do tempo não utilizado por

bancadas que tenham determinada posiçao em relaçao ac, projeto seja
aproveitado pelas que tenharn posicao contrária a daquelas, possibilitando,
assim, a utilizacão de todo o tempo previsto para discussão, encaminhamento
de votacão e encaminhamento de votacäo de matéria destacada. No 1 0 turno,
ernerida aprovada possibilita que o tempo nao utilizado por urn Deputado seja
transferido para outro que tenha a mesma posiçao relativamente a matéria.
Corn a Emenda no 3, acrescenta-se outra possibilidade, caso, mesmo tendo
sido aplicado o disposto no § 2 1 do art. 287 do vencido, ainda haja tempo
disponIvel para discussão, observado o limite previsto.

A Emenda no 4 objetiva a adequaçâo do dispositivo citado ao texto da
Emenda a Constituicao no 23, de 7/7/97.

A Emenda no 7 visa a adequar o disposto no art. 120 da Resoluçao no 5.176
ao texto da Emenda no 13, aprovada em 1 0 turno.

Quanto as Emendas n
o
s 5, 6, 8, 9 e 10, objetivam o aperfeicoamento da

redaçao, bern como o preenchimento de lacuna verificada.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Resoluçâo no
1.649/98 na forma do vencido no 10 turno, corn as Emendas n os 1 a 10, a
Seguir apresentadas:

EMENDA NO 1
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 286:
"Art. 286 - ............
§ .... - 0 rito especial de tramitaçâo não se aplica aos projetos de que trata o

art. 204.".
EMENDAN°2

Acrescentemse ao art. 282 da Resoluçâo no 5.176, de 6 de novembro de
1997, os seguintes parágrafos, suprimindo-se, em conseqüência, 0 inciso V
do art. 287 constante na redaçao do vencido:

"Art. 282 - ...........
§ 10 - Cada bancada, por intermédio de seu LIder, poderá requerer

destaques ate o lirnite de 1/10 (urn décirno) do nümero de artigos da
PrOposiçao e de 1/10 (urn décirno) do nUrnero de emendas, assegurando-se o
minimo de 1 (urn) destaque por representação partidária.

§ 2° - Os destaques, para votaçâo em separado, de partes do artigo
Integrar0 o limite previsto no parágrafo anterior, relativamente ao nUmero de
artigos da proposiçao.".

EMENDA N° 3
Acrescente-se o seguinte § 30 ao art. 287, passando o atual § 30 a § 40:

Fq
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§ 30 - Aplicado o disposto no parágrafo anterior e ainda restando tempo não
utilizado por bancadas que tenham determinada posiçao relativarnente ao
projeto, este tempo será transferido a bancadas que tenham, relativarnente a
matéria, posição contrária a daquelas.".

EMENDA NO 4
Dê-se ao inciso III do art. 200 da Resoluçao n o 5.176, de 6 de novembro de

1997, a seguinte redaçao:
"Art. 200 - ...........
III - de, no mInirno, 100 (cern) Câmaras Municipais, manifestada pela

maloria dos membros de cada uma delas.".
EMENDA NO 5

Dê-se ao inciso III do art. 83 da Resoluçao no 5.176, de 6 de novembro de
1997, a seguinte redaçao:

"Art. 83- ..............
III - interromper o orador que se desviar do ponto em discussão, falar sobre

matéria vencida, bern como faltar a consideracao para corn a Assembléla
Legislativa, sua Mesa, suas comissôes ou algum de seus membros e, em
geral, para corn representantes do poder pUblico, chamando-o a ordem ou
retirando-Ihe a palavra;".

EMENDA N o 6
D&-se ao "caput" do art. 264 da Resoluçao n o 5.176, de 6 de novembro de

1997, a seguinte redaçao:
"Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo

de 10 (dez) minutos, incidindo o encarninhamento sobre a proposiçâo no seu
todo, em conjunto corn as ernendas, mesmo que a votação se dê por partes.".

EMENDAN°7
Acrescente-se ao art. 120 da Resoluçao no 5.176, de 6 de novembro de

1997, o seguinte inciso:
"Art. 120 - ............

- deferir pedido de distribuição de avulso.".
EMENDAN°8

Dê-se ao § 30 do art. 112 da Resoluçao n o 5.176, de 6 de novembro de
1997, a seguinte redaçao:

"Art. 112- ..........
§ 30 - Q Presidente deixará de receber o requerimento que desatenda aos

requisitos regimentals, cabendo dessa decisão recurso para o Plenário, no
prazo de 5 (cinco) dias, ouvida a Comissão de Constituiçao e Justiça.".

EMENDAN°9
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De-se ao art. 123 da Resolucão no 5.176, de 6 de novembro de 1997, a

seguinte redação:
"Art. 123 - As reuniöes de comissão são:
I - ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 125;
II - extraordinárias, as que se realizam em horário ou dias diversos dos

fixados para as ordinárias, convocadas por seu Presidente, de oficlo ou a
requenmento da maioria de seus membros;

III - especlais, as que se destinarn a eleição do Presidente, do Vice-
Presidente ou a exposição de assuntos de relevante interesse püblico.".

EMENDA N O 10
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 233 da Resolucâo n o 5.176, de 6 de

novembro de 1997:
"Art. 233 - .........
XXIII - rito especial.".
Sala de ReuniSes da Mesa da Assembléla, de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - DiIzon Melo, relator - Elmo Braz - Cleuber

Cameiro - Francisco Ramaiho - Marcelo Gonçalves - Ivo José (voto contrário)
- Geraldo Rezende (voto contrário).

Redaçao do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE RES0LUcA0 N O 1.649/98

Acrescenta dispositivos a Resolução no 5.176, de 6 de novembro de 1997,
que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - 0 TItulo XIV - Disposiçöes Finals e Transitórias - passa a vigorar

acrescido do seguinte art. 311, ficando renumerados Os artigos subseqüentes:
"Art. 311 - Quando se utilizar rito especial de tramitacao, as reuniöes

deliberativas da Assembléla Legislativa serão transmitidas ao vivo pela TV
Assembléja

Parágrafo ünico - Em caso diverso, a transrnissão ao vivo poderá limitar-se
a fase do Grande Expediente.".

Art. 2° - 0 TItulo VII - Do Processo Legislativo - CapItulo V - Das
Pecljliarjdades do Processo Legislativo - passa a vigorar acrescido da
Seguinte Seção V - Do Rito Especial -' ficando renumerados os artigos
subsequentes:

"SeçaoV
Do Rito Especial

Art. 286 - Por deliberação do Plenário, a proposição poderá ter rito especial
de trarnitacao



rV
LI

650Parágrafo ünico - SO poderäo tramitar simultaneamente pelo rito especial 2
(duas) proposicOes.

Art. 287 - No rito especial, serâo observados, obrigatorianiente, os
seguintes procedimentos:

I - os oradores serão inscritos pelo LIder, que deverá declarar o
posicionamento relativo a proposicão do bloco parlarnentar cii da bancada
nâo coligada em bloco;

II - a palavra será concedida, alternadamente, observaridose:
a) a distribuiçao eqüitativa do tempo de uso da palavra pelos blocos

parlamentares e pelas bancadas favoráveis e contrárias a proposiçao;
b) o posicionamento contrário e favorável a proposiçao, durante a discussão

e a encarninharnento de votaçâo;
c) a ordem de inscriçao dos blocos parlarnentares e das bancadas;
d) a ordem de inscrição do Deputado;
Ill - a prazo de discussão será de, no máximo, 4 (quatro) horas, podendo

cada arador usar da palavra par ate 30 (trinta) minutos;
IV - a prazo de encarninhamento de votaçaa será de, no máximo, 1 (uma)

hora, podendo cada orador usar da palavra par ate 10 (dez) minutos;
V - os destaques serâo requeridos pelo Lider de bancada, e seu nümero

total será lirnitado a 1/5 (urn quinto) do nümero de artigos da proposiçao e a
1/5 (urn quinto) do ntmero de emendas, assegurando-se:

a minimo de 1 (urn) destaque por bancada;
a eqüidade na divisâo do nUmero de destaques pelas bancadas existentes.
VI - no encaminhamento de matéria destacada, farâo uso da palavra 2

(dois) Deputados, sendo 1 (urn) a favor da proposiçao e 1 (urn) contra, pelo
prazo de ate 5 (cinco) rninutos cada urn;

VII - no encaminhamento de votaçao de requerimento incidente, farão uso
da palavra 2 (dais) Deputados, sendo 1 (urn) a favor da proposiçao e 1 (urn)
contra, pelo prazo de ate 10 (dez) minutos cada urn;

VIII - dispensa do intersticio regimental entre os dais turnos de tramitaçao.
§ lO - Os destaques, para votação em separado, de partes do artigo

integrarao o lirnite previsto no inciso V, relativamente ao nUmero de artigos da
praposiçao.

§ 20 - Quando o Deputado inscrito não fizer usa da palavra ou nao utilizar
todo o tempo previsto nos incisos Ill e IV, será a palavra transferida, por
indicaçao do LIder de bloco parlamentar ou de bancada, independenternente
de inscrição, para Deputados que, relativarnente a matéria, tenharn posiçao
idéntica a do Deputado cujo prazo de pronuncianiento será completado.

§ 30 - Na aplicaçao do rita especial a proposiçâo que esteja tramitando em
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regime de urgéncia, as prazos de que tratam Os IflCi5O5 III, IV, VI e VII não se
reduzirão a metade.".

Art. 30 - Os dispositivos a seguir relacionados da Resolução n° 5.176, de 6
de novembro de 1997, passam a vigorar corn a seguinte redaçâo:

"Art. 11 - Ocorrendo vaga na Mesa, seu preenchimento far-se-6 por eleição,
dentro de 10 (dez) dias, como primeiro ato da ordem do dia, exceto para a
cargo de Presidente, quando a vaga ocorrer após 30 de novembro do
segundo ano do mandato da Mesa, caso em que esta será ocupada pelo
sucessor regimental.".

"Art. 135.- ...........
§ 10 - 0 Presidente poderé designar relator antes da reunião, dando ciência

do ato aos membros da comissão.".
"Art. 166 - A questão de ordern será formulada no prazo de 5 (cinco)

minutos, corn clareza e indicação do preceito que se pretende elucidar.".
"Art. 254 - ApOs votaçâo em reuniâo püblica, a Deputado poderá fazer

declaraçao de vote pelo prazo de 5 (cinco) minutos.".
"Art. 273 - ..........
II - reduçao a metade dos prazas regimentais, ressalvado a dispasto no § 30

do art. 287.".
"Art. 282 - 0 destaque para votação em separado de dispositivo ou emenda

será requerido ate a anüncio da fase de votaçao da proposicâa principal,
exceto a relativo a propasiçâo em rita especial de tramitaçãa, a qual deverá
ser requerido ate a inicio da segunda parte da reunião.".

Art. 40 - 0 art. 125 da Resolucâo n° 5.176, de 6 de novernbro de 1997,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 125- ............
§ 4° - 0 disposto no parágrafa anterior não se aplica a reunião de camissão

Parlamentar de inquérita.".
Art. 50 - 0 art. 162 da Resohucãa n o 5.176, de 6 de novernbro de 1977,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 1 1, renumerando-se a seu atual
Parágrafo Unico coma § 20:

"Art. 162- ............
§ 10 - 0 tempo de aparte nao excederá a 3 (três) rninutos no Grande

Expediente"
Art. 61 - 0 "caput" do art. 136 da Resoluçaa n° 5.176, de 6 de novernbro de

1997, passa a vigorar corn a seguinte redaçâa, acrescentando-se ao artigo a
Seguinte parágrafo:

136 - 0 membro da camissãa paderá requerer vista do parecer em
dlscussão, quando nâo houver distribuiçaa de seu avulsa.
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§ .... - A distribuição de avulso do parecer deverá ser requerida pelo relator
antes da leitura deste.".

Art. 7 ° - Esta resoluçao entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 81 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.376/97
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.376/97, do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, que
declara de utilidade püblica a entidade Açao Comunitária Beneficerite
Setelagoana - ACOMBSEL -, corn sede no MunicIplo de Sete Lagoas, fol
aprovado no 2 1 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 .6 matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.376/97
Declara de utilidade pUblica a entidade Ação Comunitária Beneficente

Setelagoana - ACOMBSEL -, corn sede no MunicIpio de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Açao Cornunitária

Beneficente Setelagoana - ACOMBSEL -, corn sede no Municipio de Sete
Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.391/97
Comissâo de Redação

0 Projeto de Lei no 1.391/97, do Deputado Ajalrnar Silva, que declara de
utilidade püblica o Rotaract Club de Monte Carmelo, corn sede nesse
municIpio, foi aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.391/97
Declara de utilidade pUblica o Rotaract Club de Monte Carmelo, corn sede

nesse municiplo.
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I A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
I Art. 1 0 - Fica declarado de utitidade pUblica o Rotaract Club de Monte
I Carmelo, corn sede nesse municIpio.
I Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
I Art. 30 Revogarn-se as disposicães em contrário.
I Sala das Comissöes, 18 de junho de 1998.

Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Afiton Vilela.
I	 PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.635/98
I 	 Cornissão de Redaçao

OProjeto de Lei n o 1.635/98, do Deputado Alencar da Silveira Junior, que
dedara de utitidade pUblica a Associação de Pals e Amigos dos Excepcionais
- APAE - de Carmo do Paranalba, com sede nesse municIpio, fol aprovado
em tumo unico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.

I 268 do Regirnento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,

que está de acordo corn o aprovado.
I	 PROJ ETO DE LEI N O 1.635/98
I Declara de utilidade pUblica a Associaçao de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Carmo do Paranaiba, corn sede nesse municipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Carmo do Paranalba, corn sede nesse
I municipc

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

I Sala das Comissöes, 18 de junho de 1998.
o Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

I PARECEIR DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.639/98
Corn issão de Redacao

:i 0 Projeto de Lei n° 1.639/98, do Deputado Bené Guedes, que declara deUtifidade pUblica a Associaçao dos Moradores do Bairro Manoel Figueiredo
I Linhares, corn sede no MunicIpio de Astolfo Dutra, fol aprovado em turno

UflIC, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnicaI 9iSIativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1' do art.

&vo do Regimento Interno.
; Assim sendo, opinamos por se dar 6 proposiçâo a seguinte redacao final,
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que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.639/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao dos Moradores do Bairro Manoel

Figueiredo Linhares, corn sede no MunicIpio de Astolfo Dutra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao dos Moradores do

Bairro Manoel Figueiredo Linhares, corn sede no Municipio de Astolfo Dutra.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissoes, 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.648/98
Corn issão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.648/98, do Deputado Ermano Batista, que declara de
utilidade pUblica o Lar Hermes Antonio Pinto, corn sede no MunicIpio de
Governador Valadares, foi aprovado em turno ünico corn a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.648/98
Dedara de utilidade püblica o Lar Hermes Antonio Pinto, corn sede no

MunicIpio de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Lar Hermes AntOnio Pinto,

corn sede no Municipio de Governador Valadares.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.653/98
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.653/98, do Deputado Francisco Ramalho, que declara
de utilidade püblica a entidade Obras Sociais da Paróquia São João Batista,
corn sede no MunicIpio de Visconde do Rio Branco, foi aprovado em turno
Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a tecnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.653/98
Declara de utilidade püblica a entidade Obras Sociais da ParOquia São João

Batista, corn sede no MunicIpio de Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pübtica a entidade Obras Sociais da

ParOquia São João Batista, corn sede no MunicIpio de Visconde do Rio
Branco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.660/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.660/98, do Deputado José Henrique, que declara de
utitidade pUblica o Lar dos Meninos do Coração de Jesus da Comunidade dos
Flechas de Abre Campo, corn sede no MunicIpio de Abre-Campo, foi
aprovado em turno Unico, sem emenda.

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

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

PROJ ETO DE LEI N O 1.660/98
Declara de utitidade pUblica o Lar dos Meninos do Coracão de Jesus da

Comunidade dos Flechas de Abre Campo, corn sede no MunicIpio de Abre-
Campo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica dectarado de utilidade pUblica o Lar dos Meninos do Coracão

de Jesus da Comunidade dos Flechas de Abre Campo, corn sede no
Municipio de Abre-Campo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.661/98
Comissão de Redação

FIN
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o Projeto de Lei no 1.661/98, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade püblica a Associaçao Pró-Desenvolvimento Comunitário Sagrado
Coraçao de Jesus - SCJ -, corn sede no Municipio de Rio Vermeiho, foi
aprovado em turno ünico, corn a Emenda n o 1.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.661/98
Decléra de utilidade pUblica a Associaçâo Pró-Desenvolvimento

Cornunitário Sagrado Coraçao de Jesus - SCJ -, corn sede no MunicIpio de
Rio Vermelho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Pro-

Desenvolvimento Comunitário Sagrado Coraçao de Jesus - SCJ -, corn sede
no MunicIplo de Rio Vermeiho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3°- Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissaes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Auiton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.671/98
Cornissão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.671/98, do Deputado Bené Guedes, que declara de
utilidade püblica a Casa da Arnizade das Senhoras dos Rotarianos de Rio
Pomba, corn sede no MunicIpio de Rio Pomba, foi aprovado em turno ünico,
sern emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N O 1.671/98
Declara de utilidade pUblica a Casa da Amizade das Senhoras dos

Rotarianos de Rio Pomba, corn sede no Municipio de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Casa da Amizade das

Senhoras dos Rotarianos de Rio Pomba, corn sede no MunicIpio de Rio
Pomba.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI NO 1.672/98
Cornissâo de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.672/98, do Deputado Bené Guedes, que declara de
utilidade pciblica a Associação das Pioneiras de Leopoldina - APIL -, corn
sede no Municipio de Leopoldina, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N O 1.672/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao das Pioneiras de Leopoldina -

APIL -, corn sede no Municipio de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão das Pioneiras de

Leopoldina - APIL -, corn sede no MunicIpio de Leopoldina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das CornissOes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.678/98
Comissâo de Redacão

0 Projeto de Lei no 1.678/98, do Deputado José Militão, que declara de
Utilidade püblica a Associaçao Cornunitária Ipanemense Alzira Rodrigues
Magalhaes - ASCOPA -, corn sede no MunicIpio de Ipanema, foi aprovado em
turno Unico, corn a Emenda n o i.

Vem agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.678/98
Declara de utilidade püblica a Associacão Comunitária Ipanemense Alzira

Rodrigues Magalhâes - ASCOPA -, corn sede no MunicIpio de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Comunitária
Ipanemense Aizira Rodrigues Magalhaes - ASCOPA -, corn sede no
MunicIpio de Ipanema.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissôes, 18 dejunho de 1998.
Wilson Trôpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.680/98
Comissão de Redacäo

O Projeto de Lei n° 1.680/98, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de
utilidade püblica a Associaçao Comunitária Regional Alterosa Dom Bosco -
ACRADB -, corn sede no MunicIpio de Betim, foi aprovado em turno Unico,
corn a Emenda n o 1.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.680/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao Cornunitária Regional Alterosa

Dom Bosco - ACRADB -, corn sede no MunicIpio de Betim.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo Comunitária

Regional Alterosa Dom Bosco - ACRADB -, corn sede no MunicIpio de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.681/98
Comissão de Redaçäo

0 Projeto de Lei n o 1.681/98, do Deputado Paulo Schettino, que declara de
utilidade pUblica a entidade Projeto para Atendimento ao Menor e FarnIlia -
PAMEF -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
ünico, sern emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI N o 1.681/98

Declara de utilidade püblica a entidade Projeto para Atendirnento ao Menor
e FamIlia - PAMEF -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Projeto para

Atendimento ao Menor e FamIha - PAMEF -, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

Sala das Cornissöes, 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.684/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.684/98, do Deputado Alencar da Silveira JUnior, que
declara de utilidade pUblica a Associaçâo Cornunitária do Conjunto Confisco e
Adjacéncias - ACCEA -, corn sede no Municipio de Contagern, foi aprovado
em turno Unico corn a Ernenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.684/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao Cornunitária do Conjunto

Confisco e Adjacências - ACCEA -, corn sede no Municipio de Contagern.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Comunitária do

Conjunto Confisco e Adjacências - ACCEA -, corn sede no MunicIplo de
Contagern.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissôes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.688/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.688/98, do Deputado Anderson Adauto, que declara
de utilidade pUblica o Conseiho Particular Nossa Senhora d'Abadia da
Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.

II
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.688/98
Declara de utilidade püblica o Conselho Particular Nossa Senhora d'Abadia

da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Conselho Particular Nossa

Senhora d'Abadia da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no
MunicIpio de Belo Horizonte.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aulton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.689/98
Cornissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 1.689/98, do Deputado Rêmolo Aloise, que declara de
utilidade pUblica o Asilo Aisa Rodrigues Siqueira - Casa da VovO Divina -, corn
sede no MunicIpio de Ibiraci, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.689/98
Declara de utilidade pUblica o Asilo Aisa Rodrigues Siqueira - Casa da VovO

Divina -, corn sede no MunicIpio de Ibiraci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Asilo Aisa Rodrigues Siqueira -

Casa da VovO Divina -, corn sede no MunicIpio de Ibiraci.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissaes, 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.691/98
Cornissão de Redaçao
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0 Projeto de Lei n° 1.691/98, da Deputada Maria José Haueisen, que

declara de utilidade püblica a Associaçâo Amigos do Bairro Cansanção -
AABC -, corn sede no MunicIpio de Salto da Divisa, foi aprovado em turno
inico, sern ernenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que esta de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.691/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçâo Amigos do Bairro Cansancao -

AABC -, corn sede no MunicIpio de Salto da Divisa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associacâo Amigos do Bairro

Cansançao - AABC -, corn sede no MunicIpio de Salto da Divisa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

-0 Sr. Presidente despachou, em 24/6/98, as seguintes cornunicaçães:
Do Deputado José Militão, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Sebastião Furtado de Almeida, ocorrido ern 20/6/98, nesta Capital. (- Ciente.
OfiCue-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência a Casa que em 20/5/98, a
Uruversidade de Evora conferiu o titulo de Doutor "Honoris Causa" a Dom
Ximenes Belo, Bispo da Capital do Timor-Leste e ganhador do Prêmio Nobel
da Paz, sendo convidado o Embaixador do Brasil em Lisboa, Sr. José
Aparecjdo de Oliveira, para pronunciar, como paraninfo, o discurso de
recepcao ao prelado timorense. (- Ciente. Oficie-se.)
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ATA DA 386 a REUNIAO ORDINARIA, EM 25/6/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagern n° 278/98 (encaminhando o Projeto de Lei n°
1.820/98), do Governador do Estado - Oficios - 21 Fase (Grande Expediente):
Apresentaçao de Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 1.821 a 1.825/98 -
Requerimentos n°s 2.637 e 2.638/98 - Requerimento do Deputado Pericles
Ferreira - Comunicaçoes: Comunicaçoes das Comissoes de PolItica
Agropecuaria, do Trabaiho, de Saüde, de Administração Püblica, de Direitos
Humanos e de Meio Ambiente e do Deputado Tarcisio Henriques - 2a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscriçães - Palavras do Sr. Presidente
- Designaçao de Comissaes - Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência
- Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Pericles Ferreira; deferimento - Questão de ordem - Encerrarnento.

Comparecjmento
- Corn parecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Ivo José - Dilzon M&o - Maria

Olivia - Agostinho Patrüs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio JUlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pirnenta - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Schettino - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastiâo Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunio. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rjo, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

P Parte

663
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado lvo José, 2 1-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 51..Secretária nas funcOes de 1°-Secret6rio, lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM N O 278/98*
Belo Horizonte, 23 de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para ser submetido ao

exame e deliberaçao da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de Maripá
de Minas.

O imôvel em apreço, constituldo de terreno e de urn prédio escolar, situado
na Fazenda da Pedra Branca, abrigou por longo tempo a Escola Estadual
Coronel Vieira Prisco, daquele municIpio. Corn a sua desativacão, ocorrida
em razão da proximidade da Escola Estadual Antonio Ferreira Martins, ficou o
mesmo ocioso.

O Municipio de Maripá de Minas quer incorporá-lo ao seu patrirnônio, pois
pretende utilizá-lo em assentamentos, medida que merece apoio irrestrito do
Estaujo.

A Secretaria do Estado da Educaçao, a quern está vinculado o imóvel,
manifestou-se favoravelmente a sua liberaçao, uma vez que não tern pIanos
Para o seu aproveitarnento. Além disso, a sua ociosidade dá ensejo a que
OCOrram invasOes.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manffestaçâo do meu alto
apreço e especial consideraçao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 1.820/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de Maripá de Minas.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de Maripá

de Minas imóvel rural e sua benfeitoria - prédio da desativada Escola Estadual
Coronel 'Jieira Prisco - corn area de 10.200.00rn 2 (dez mil e duzentos metros
quadrados), situado na localidade de Fazenda da Pedra Branca, confrontando
Pela frente corn a rodovia Maripá-Argirita, quilornetros 41/42, pela direita corn
Wantuil José da Costa, pela esquerda corn Simão Miguel da Silva e pelos
fundos corn o Córrego das Contendas, havido por doaçao, conforme escritura
PUbljca transcrita sob o n° 5.425, do Livro 3 ..1, fis. 129, do CartOrio do Registro
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BELO HORIZONTE, SABADO, 27 DE JUNHO DE 1998
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Parágrafo ünico - 0 lmOvel de que trata este artigo destina-se a
assentamentos, a cargo do MunicIpio de Maripá de Minas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça e de Fiscalizaçao

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, Auditor-Geral do Estado, em
atendimento a solicitação de informacoes contida no Requerimento no
2.477/98, da Comissâo de Direitos Humanos, remetendo cópias dos relatOrios
das auditorias levadas a efeito no Centro de lntegraçao do Adolescente em
Sete Lagoas, entre 3 e 17/10/97. (- Anexe-se ao Requerimento n o 2.477/98.)

Do Sr. Celso Furtado de Azevedo, Secretário de Transportes e Obras
PUblicas, em atençao ao Requerimento no 2.561/98, do Deputado Dimas
Rodrigues, informando que o DER-MG não dispoe dos recursos necessários
para pavimentar o trecho Munhoz-Toledo - BR-381. (- Anexe-se ao
Requerirnento no 2.561/98.)

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretârjo de Administraçao,
em atençao a solicitação da Comissão de Justiça, encaminhando cOpia do
ofIcio enviado a Procuradorja-Geral do Estado, referente ao assunto tratado
no Projeto de Lei n o 1.630/98 - doaçâo do imóvel que especifica ao MunicIplo
de Itamogi. (- A Comissão de Justica.)

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Administraçao,
informando, corn referéncia a solicitaçao da Comissão de Justiça, para
subsidiar o exarne do Projeto de Lei n o 1.655/98, que a PMMG, a quem o
imOvel objeto da proposiçao está vinculado, ja fol consultada a respeito do
assunto, e, tao logo se manifeste, este Legislativo seré cientificado. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n o 1.655/98.)

Do Sr. Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administraçao, em atençao a pedido de informaçao da Comissâo de
Fiscalizaçao Financeira, para subsidiar o exame do Projeto de Lei no
1.477/97, informando que a Secretaria da Educação foi consultada a respeito
do assunto tratado, e, tao logo se manifeste, a citada Comissão será
cientificada. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.477/97.)

Do Sr. Luiz Miranda de Resende, Prefeito Municipal de Entre-Rios de
Minas, encaminhando cópia de carta que enviou ao Presidente do PSC, na
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qual manifesta sua indignação pelo pronunciamento realizado pelo referido
dirigente do PSC em rede nacional.

Do Sr. Amarillo Augusto de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena, e outros e do 1°-Sargento, Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da
Associaçâo dos Subtenentes e Sargentos da PolIcia Militar do Estado de
Minas Gerais, solicitando o apolo dos Deputados a aprovacão da Proposta de
Emenda a Constituicâo no 29/96. (- Anexe-se a Proposta de Emenda a
Constituição n o 29/96.)

Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, encaminhando,
para conhecimento desta Casa, cOpia de oficios que enviou ao Secretário de
Agricultura e ao Secretário-Geral do Governo. (- A Comissão de PolItica
Agropecuária.)

Do Sr. Carlos Eloy Carvaiho Guimarães, Presidente da CEMIG, informando,
em atengao a requerimento do Deputado Paulo Schettino (extensão de rede
de distribuiçao rural para o MunicIpio de Soledade de Minas), que já foram
encaminhacias a Prefeitura do referido municIpio informaçöes sobre as
condiçoes técnicas e comercials necessárias ao fornecimento de energia
elétrica pretendido. (- Anexe-se ao Requerimento n o 2.539/98.)

Do Sr. João Paulo Pires de Vasconcelos, da Assessoria Especial do
Governador para Assuntos Sindicais, e da Sra. Heloisa Maria Penido de
Azeredo, Presidente do Servico Voluntário de Assistência Social - SERVAS -,
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem a EMATER-
MG.

Da Sra. Maria Stela Nascimento, Diretora de Gestão de Pessoal da
Secretaria da Educaçao, encaminhando a lnformação n o 2/98, a respeito do
Projeto de Lei no 1.668/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.668/98.)

Dos Srs. Aloyzo de Souza Rocha Filho, Presidente da Univendas; José
Aparecido Ferreira, Presidente da Cooperativa Mista de Consumo e
Prestacao de Serviço em Transporte Rodoviário; José Magno Lopes
Quatorzevoita, Presidente da Cooperativa Transportadora de Petróleo e
Derivados Ltda., e do Presidente da Cooperativa dos Servidores Autônomos
de Belo Horizonte Ltda., solicitando o empenho dos Deputados para a
aprovacao do Projeto de Lei no 1.543/97 sem emendas. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 1.543/97.)

Do Sr. Paulo Roberto Henrique, Presidente do Sindicato da lndüstria da
Construçao Civil no Estado de Minas Gerais, solicitando o empenho dos
Deputados para a rejeiçao do Projeto de Lei n o 1.543/97. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 1.543/97.)

Do Sr. Emerson Jader Freitas e Andrade, Presidente da 951 Subsecão da
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OAB-MG, manifestando-se contrariamente a aprovação do Projeto de Lei n°
1.609/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.609/98.)

Do Sr. José Aparecido de Pádua, Presidente do Sindicato dos Fiscais e
Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, manifestando-se
contra o Projeto de Lei Complementar n° 34/98, que institui o Código de
Defesa do Contribuinte. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no
34/98.)

Da Sra. Lea Lucia CecIlio Braga, Presidente do Conselho Regional de
Serviço Social - 61 .Regi5o - MG, encaminhando lista de 570 assinaturas em
apoio ao projeto de lei de iniciativa popular que dispôe sobre a destinaçao das
verbas de subvençao social no Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.698/98.)

Do Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associaçao dos Subtenentes e
Sargentos da PMMG, manifestando-se pela aprovaçao da Proposta de
Emenda a Constituiçao n° 29/96. (- Anexe-se a Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 29/96.)

Da Sra. Antônia Maria de Fatima Ferreira, manifestando-se pela aprovaçâo
do Projeto de Lei n° 1.214/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.214/97.)

Do Sr. AntOnio Ricardo Pinto, Fiscal de Tributos Estaduais, solicitando 0
empenho dos Deputados na aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
33/98. (- Anexe.-se ao Projeto de Lei Complementar n° 33/98.)

Do SINSERHT-MG e outros sindicatos, encaminhando parecer do Sr. Paulo
Neves de Carvalho, Professor Emérito da Faculdade de Direito da UFMG, em
que apresenta fundamentos comprovadores da inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n° 1.543/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.543/97.)

Do Sr. AntOnio Oliveira Costa, professor de judO, solicitando o empenho dos
Deputados na criaçao de uma lei que estimule a prática dos esportes
olImpicos no Estado. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Tomaz Luiz Naves, Grão-Mestre da Loja Maçonica Confidentes de
Vila Rica do Oriente de Ouro Preto, parabenizando a Casa pela reuniâo de
desagravo aos inconfidentes, realizada em Ouro Preto.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçaes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçaes:
PROJETO DE LEI N O 1.821/98

Declara de utilidade póblica a Associaçao BETESDA, corn sede no
MunicIpio de ltajubá.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associacâo BETESDA, corn

sede no MunicIpio de ltajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Ambrósio Pinto
Justfficaçâo: A Associação BETESDA foi criada ha dois anos, não tern fins

lucrativos, e seu objetivo é prestar assistência moral e material a menores do
MunicIpio de ltajubá, a quem acolhe e alimenta. E mantenedora da Creche
Mini-Ninho, em funcionamento desde marco de 1994.

A associação preenche todos os requisitos legais para que Ihe seja
concedido o tItulo de utilidade pUblica; para tanto conto corn o apoio dos
nobres colegas a aprovaçao deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exame preliminar,
edo Trabaiho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.822/98
Declara de utilidade pUblica o Servico Social Paróquia We dos Homens -

SESPAMH -, corn sede no MunicIpio de Estrela do Sul.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica o Serviço Social Paroquia We

dos Homens - SESPAMH -, corn sede no MunicIpio de Estrela do Sul.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReunjOes, 25 de junho de 1998.
Ajalmar Silva
Justfficaçao: 0 Servico Social Paróquia We dos Homens - SESPAMH -, é

entidade civil sem fins lucrativos e tern como principais finalidades o
desenvolvimento religioso, cultural e social da comunidade, bern como a
Protecao a saUde da familia e o combate a fome e a pobreza. Desde que foi
cnado, tern desenvolvido suas atividades de forma efetiva e eficaz, em pro]
dos mais necessitados

Tendo em vista o trabalho que vem realizando, de exclusivo cunho social, a
entidade faz jus a declaraçâo de utilidade püblica, motivo pelo qua[ conto corn0 apo0 de meus ilustres pares a aprovaçao desta proposição.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, incisol,
do Regimeno Interno.
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Declara de utilidade püblica a Associaçâo Missâo Resgate, corn sede no
Municipio de Ipatinga.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Missão Resgate,

corn sede no municIpio de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniôes, 18 de junho de 1998.
João Leite
Justificaçao: A Associaçao Missão Resgate, corn sede no MunicIpio de

Ipatinga, e urna sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 9/10/88.
Desde então vem promovendo a luta incansével pela melhoria das condiçaes
de vida da populaçao de Ipatinga, oferecendo-Ihe auxIlio psicolOgico ematerial.

o reconhecimento da utilidade püblica da entidade fortalecerá o trabaiho
que vem sendo realizado, trazendo melhorias Para a populaçao carente de
Ipatinga. Assim, conto corn o apolo dos nobres colegas Para a aprovaçao
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, Para exame preliminar,
e do Trabalho, Para deliberacao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.824/98
Declara de utilidade pUblica o Clube de Muiheres Princesa Izabel, corn sede

no MunicIpio de Cabeceira Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Clube de Mulheres Princesa

Izabel, corn sede no MunicIpio de Cabecejra Grande.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de junho de 1998.
Joâo Leite
Justificacao 0 Clube de Muiheres Princesa IzabeJ, corn sede no Municipio

de Cabeceira Grande, e uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em
1985. Desde entâo, vem promovendo a luta incansável pela melhoria das
condicoes de vida da populaçao local, promovendo a integração entre Osmembros da comunidade.

0 reconhecimento da utilidade püblica da entidade fortaleceré o trabalho
que vem sendo realizado, trazendo meihorias Para a população carente de
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Cabeceira Grande. Por essa razão, corito corn o apoio dos nobres colegas
para a aprovaçao deste projeto de lei.

- Publicado, vai 0 projeto as Cornissöes de Justica, Para exame preliminar,
e do Trabaiho, Para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.825/98
Declara de utilidade püblica a Associação Comunitária do Bairro Alvaro

Camargos, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Comunitária do

Bairro Alvaro Camargos, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ReunlOes, 18 de junho de 1998.
Joâo Leite
Justificaçao: A Associaçao Comunitária do Bairro Alvaro Camargos e uma

sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em dezernbro de 1995. Desde
então vem promovendo a luta incansável pela meihoria das condiçães de vida
da região do Bairro Alvaro Camargos.

o reconhecimento da utilidade pUblica da entidade fortalecerá o trabaiho
que vem sendo realizado, trazendo meihorias para toda a região.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabalho Para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 2.637/98, do Deputado Wilson Pires, solicitando seja formulado apelo a

Camara Municipal de Belo Horizonte, Para que, no projeto de lei que dispôe
sabre concessão ou permissao Para transporte de passageiros por meio de
taxi, seja incluldo como direito dos herdeiros cornprovadamente dependentes,
no caso de morte do titular, a transferência da concessão ou perrnissão. (- A
Comissão de Transportes.)

No 2.638/98, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja consignado nos
ariais da Casa voto de congratulacoes corn o Jornalista J. D. Vital, editor da
revista da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, pela matéria em
que relata a atuao da empresa. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
-t também encaminhado a Mesa requerimento do Deputado Pericles

Fen-eira
ComunicaçOes

- Sao tambérn encaminhadas a Mesa cornunicaçöes das Comissôes de

pq
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Politica Agropecuaria, do Trabaiho, de SaUde, de Adrninistração PUblica, de
Direitos Humanos e de Melo Ambiente e do Deputado TarcIsio Henriques.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a

2' Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
requerimentos. Estão abertas as inscriçöes para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 191 do Regirnento Interno, declara

rejeitado e deterrnina seja arquivado o Projeto de Lei n o 1.472/97, da
Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituiçao no 30/96, o qual dá nova redaçao ao art. 6 0 da Lei no 7.373, de
3/10/78, uma vez que ele recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das
Cornissôes de PolItica Agropecuaria e de Fiscalizaçao Financeira.

Designaçao de Comissôes
o Sr. Presidente - A Presidència vai designar comissão especial para emitir

parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao no 56/89, de autoria do
Deputado Anderson Adauto e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituiçao do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado TarcIsio Henriques;
suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião
Navarro Vieira; suplente - Deputado Wilson Pires; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antonio Roberto; suplente - Deputado Antonio Andrade; pelo PDT:
efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Alvaro Antonio; pelo
PPB: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Alberto
Pinto Coelho. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

ACORDO DE LlDERANA5
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de LIderes, deliberam seja convocada reunião especial
para o próximo dia 29 de junho, conforme requerimento do Deputado Anivaldo
Coelho e outros, deferido em Plenário.

Sala das ReuniOes, 25 de junho de 1998.
Mauri Torres - Anderson Adauto - Sebastiâo Helvécio - Marco Regis -

Ajalmar Silva - Ademo Carneiro Leâo.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
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Sala das ReuniOes, 25 de junho de 1998.
Cleuber Carneiro, 1°-Vice-Presidente nas funcOes de Presidente.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reuniâo pelas ComissOes de Politica Agropecuária -
aprovaçâo, na 15' Reunião Ordinária dessa Comissão, do Requerimento no
2.617/98, do Deputado Dimas Rodrigues; do Trabalho - aprovaçao, na 12
Reunião Extraordinária dessa Comissão, dos Projetos de Lei n o

s 1.695/98, do
Deputado Joâo Batista de Oliveira; e 1.750/98, do Deputado Agostinho
PatrUs; de Saüde - aprovação, na 171 Reunião Ordinária dessa Comissão, do
Requerimento no 2.608/98, do Deputado Miguel Martini; de Administraçao
POblica - aprovação, na 97a Reunião Ordinária dessa Comissão, do Projeto
de Lei no 1.558/97, do Deputado Wanderley Avila, e do Requerimento no
2.614/98, do Deputado Alberto Pinto Coelho; de Direitos Humanos -
aprovaçao, na 17a Reuniâo Ordinária dessa Comissâo, dos Requerimentos
n

o
s 2.623/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, e 2.626/98, do Deputado

Geraldo Rezende; de Meio Ambiente - aprovaçao, na 61 Reunião
Extraordinária dessa Comissão, do Requerimento no 2.615/98, do Deputado
Dimas Rodrigues (Ciente. Publique.-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Pericles Ferreira em que

Solicita seja o Projeto de Lei no 1.179/97, que dispOe sobre a politica, 0
gerenciameno e o piano estadual de recursos hidricos, remetido ao exame
da comissão seguinte a que tenha sido distribuldo, uma vez que se encontra
eSgotado o prazo para sua apreciaçao na comissào em que se encontra. A
Presidéncia defere o requerimento, em conformidade corn o inciso VII do art.
232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
o Deputado lvo José - Sr. Presidente, como V. Exa. pode observar, não

temos nümero suficiente de Deputados para prosseguimento da reunião;
assim, solicito o seu encerramento.

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

numero regimental para prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhâ, dia 26, as
9 horas, ficando desconvocada a reuniâo extraordinária marcada para hoje,
as 20 horas. Levanta-se a reunião.

AlA DA 89a REUNIAO ESPECIAL, EM 15/6/98
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Presidència do Deputado Romeu Queiroz
Sumário: Comparecirnento - Abertura - Atas - Designacao de comissão -

Composicâo da Mesa - Destinação da reuniâo - Execucão do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Agostinho PatrUs - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Giovanni Razelli - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Maria Olivia - Agostinho PatrUs - Ajalmar Silva - Ambrôsio

Pinto - Anivaldo Coelho - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Gil Pereira - Ivair
Nogueira - Jorge Hannas - José Henrique - José Militão - Luiz Fernando Faria
- Marco Regis - Mauro Lobo - Pericles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hl5min, declaro aberta

a reunião. Sob a protecâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniôes anteriores.

Atas
- 0 Deputado Jorge Hannas, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura das

atas das duas reuniôes anteriores, que são aprovadas sern restriçôes.
Designaçâo de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidéncia designa os Deputados TarcIsio Henriques
e Maria Olivia para, em comissão, conduzirem ao Plenário o homenageado,
as autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Corn posicão da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa Os

Exmos. Srs. Giovanni Razelli, Diretor Superintendente da Fiat Automôveis
S.A.; Arésio Dâmaso, Secretário Extraordinário de Assuntos Legislativos,
representando o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo;
Desembargador Sérgio Léllis Santiago, representando o Presidente do
Tribunal de Justica, Desembargador LUcio Urbano; General-de-Divisão Carlos
Patricio Freitas Pereira, Cornandante da 4 a Regiao Militar e da 4 a Divisão do
Exercito; Prof. Aluisio Pirnenta, Reitor da UEMG; Stefan Salej, Presidente da
FIEMG; Deputado Federal Francisco Horta; e Deputado Agostinho PatrCis,
autor do requerirnento que deu origem ao Decreto n° 39.631, de 9/6/98.

Destinaçao da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião a entrega do tltulo de

Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Dr. Giovanni Razelli, nos termos do
Decreto n o 39.631, de 9/6/98.
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Execução do Hino Nacional

o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução
do Hino Nacional.

- Procede-se a execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Agostinho Patrós

O Deputado Agostinho PatrUs - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz, DD.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr.
Giovanni Razelli, Diretor-Superintendente da Fiat Automôveis S.A., nosso
ilustre homenageado; Arésio Dâmaso, Secretário Extraordinário para
Asuntos Legislativos, representando o Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo; Desembargador Sérgio Léllis Santiago, representando o Presidente
do Tribunal de Justiça, Desembargador Lücio Urbano; Deputado Federal, Dr.
Francisco Horta; General-de-Divisão, Carlos Patrlcio Freitas Pereira,
Comandante da 4a Região Militar e da 4a Divisão do Exército; Prof. Alulsio
Pimenta, Magnifico Reitor da UEMG; Stefan Salej, Presidente da FIEMG;
Maurlcio Campos, Secretário de Estado de lndüstria e Comércio; Dr.
Francisco Américo de Matos, Presidente da Associação Comercial; Dr. Emir
Cadar, Presidente do Sinclicato das lndüstrias de Construção Pesada do
Estado de Minas Gerias; Srs. Deputados; Srs. Diretores da FIAT; demais
autoridades; minhas senhores e meus senhores, não será exagero afirmar
que a industrializaçâo de Minas Gerais passa por duas fases, antes e depois
do advento da indüstria automobilistica em nosso Estado. Na verdade, a
umplantaçao da Fiat Automóveis na vizinha Betim - a que se seguiu a
ampliacao do parque industrial, corn a instalacão de inUmeras manufaturas de
componentes e prestadoras de servicos - representou autêntico divisor de
águas em nosso processo desenvolvimentista.

Hoje, nesta era pôs-FIAT, orgulham-se os rnineiros, corn muita razão, por
estar entre nós a montadora que detérn posição invejável no cenário nacional
e mundial. Lider em participaçao no mercado automotivo, é ela a maior
exportadora privada do Pals, responsável por faturamento e arrecadacao
tributária que constituem urn dos sustentácutos da economia mineira, além de
gerar cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos. Trata-se, na verdade, de
Urn complexo vibrante e catalisador de progresso, responsável por produtos
da mais alta qualidade, merecedores da aprovacão dos consumidores
brasuleiros e do mundo todo, em 5 continentes, em cerca de 50 paIses.

E sabido que o sucesso de urn empreendimerito vai muito da natureza da
admunistrao e do gerenciamento corn que e contemplado. Por trás das
grand5 realizaçoes ernpresariais, sempre se encontrarn homens de real
talento, aqueles cérebros cuja capacidade de gerir, de organizar, de prever e
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de planejar são imprescindIveis ao êxito da empreitada. No caso da FIAT, a
realidade não é diversa. Sempre ali tivemos, desde sua instalaçâo na grande
Belo Horizonte, dirigentes do mais alto gabarito e funcionários da mais
indiscutIvel dedicaçao. Pois essa excelência profissionai se ratifica na pessoa
do Engo. Giovanni Battista Razelli, atual Diretor-Superintendente da fábrica
de Betim, a quern estamos - corn muita satisfaçao e no reconhecimento de
inqüestionável mérito - prestando a homenagem de hoje.

Nasceu nosso homenageado na cidade de Gênova, a bela metrópole
.portuária da privilegiada região italiana da LigUria, e ai começam as
afinidades entre a terra brasileira e esse nosso coestaduano de coraçao: foi
na urbe genovesa que tambérn veio a Iuz o genial CristOvâo Colombo, o
descobridor das Americas.

Qual moderno Colombo, foi em 1996 que aportou definitivamente nas Minas
Gerais o Engo. Razelli, sendo que aqui ja havia estado por diversas vezes,
certamente agora movido por aquele mesmo espIrito de positivo desaflo que
havia levado o navegante a descobrir novos mundos e imbuldo daquela
empatia em relaçao a nossa terra e a nossa gente que Ihe possibilitaria, em
breve tempo, integrar-se a nOs de forma admirável. Mas, antes disso, já
desenvolvera ele toda uma carreira brilhante, que vale a pena recapitular.

Graduado em Engenharia Eletrotécnica, o Dr. Razelli inicia sua carreira em
1969, ingressando nos quadros da empresa RTM como responsável por
projetos, pesquisa e cálcuio estrutural no setor de máquinas e utensIlios.

0 ano de 1973 assinala sua admissão no grupo FIAT, onde passa a
colaborar nas areas comercial e de produção do setor automotivo. Dez anos
depois, torna-se responsável pela assistência técnica aos produtos Fiat
Lancia, e em 1985 é alçado a posição de Diretor-Geral da Ferrari. 0 cargo
máximo na Divisão Alfa Romeo é o passo seguinte, vindo depois a Direçao da
Fiat Auto na America do Sul. 0 ano de 1994 registra sua investidura como
Diretor Operacional Internacional da empresa, de onde se transfere para 0
Brasil, na qualidade de Diretor-Superintendente da FIAT. Suas atuais funçaes,
cumpre notar, incluem ainda as atividades da empresa em toda a America do
Sul, bern como a coordenaçao do Projeto Fiat Palio, ou seja, o carro mundial
da montadora.

Podemos dizer, corn tranqUilidade, que nosso homenageado traduz hoje a
imagem de sua empresa como poucos poderiam faze-b, e isso num
momento em que a ind(istria dos transportes, mais que qualquer outra,
experimenta relevantes transformacaes. Afinal, está em foco nada menos que
o novo modebo da indUstria automobilistica mundial, como o indicam as
portentosas associaçoes ja concretizadas ou em andamento.
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E realmente oportuno notar que o setor automotivo brasileiro, segundo

previsöes dos especialistas, ira experimentar grandes progressos ate a virada
do secubo. Estima-se que, no ano 2000, nosso Pals estará produzindo
anualmente cerca de 3.400.000 automóveis, urn crescimento da ordem de
65% em relacão a produção atual. Contra essas cifras impressionantes,
querem alguns contrapor a preocupação de que não haverá entre nós
demanda suficiente para absorver Os volumes produzidos. Tal nao se
sustenta, rnesmo porque, para acatarmos tab teoria, teriamos que apostar na
estagnaçâo do desenvolvimento nacional.

Efetivamente, as estatisticas indicam que existe 1 carro para cada 10
brasileiros, contra 1,2 velcubos por pessoa nos Estados Unidos, enquanto na
vizinha Argentina essa media é de 1 automôvet para cada 5,6 habitantes.
Portanto, quase a metade ou quase o dobro de automóveis do Brasil. Ora,
aproximarmo-nos das estatIsticas do Primeiro Mundo implica a própria
meihoria do bern-estar do povo brasileiro. Está em jogo seu acesso ao carro
como instrumento individual de transporte, e nesse jogo - é auspicioso notar -
as montadoras estão apostando para ganhar. Sintomaticarnente, a frente
delas está a Fiat, corn investimentos programados que superam
US$2.000.000.000,00, dirlamos, R$2.000.000.000,00.

Basta uma vista de othos nos nümeros consolidados pela montadora
mineira no ano findo, para nos certificarmos, sem ufanismo descabido, de que
ela se encontra na dianteira, nesse trabalho de construção para o futuro.
Permitarn-nos listar algumas dessas cifras, pois assim poderão bern aquilatar
0 valor dessa empresa, e, rnuito particularmente, do homem que a dirige:

-0 total de empregos diretos gerados pela organização ascende a 22 mil. E
entre diretos e indiretos, Como j6 disse, ha mais de 100 mil;

- 0 volume de velcubos produzidos em 1997 supera 600 mil unidades, das
quais 80% foram direcionadas ao mercado interno e 0 restante foi exportado;

- apenas do cao mundial, o Pálio, já foram comercializadas, de abril de
1996 ate hoje, nada menos que 500 mil unidades;

- as exportaçoes, no ano passado, corresponderam a faturarnento da ordem
de R$900.000.000,00;

- no perlodo de 1990 a 1997, o mercado automotivo brasileiro cresceu
286%, contra urn crescirnento de 501% ostentado pela Fiat;

- Sobretudo corn as vendas dos modelos Uno Mille e Pablo, a marca tern-se
COlOcado, repetidas vezes, nos ültirnos meses, em prirneiro lugar no "ranking"
nacional

E essa a empresa presidida por Giovanni Battista Razelli. E sem
desmerecer os valorosos colaboradores corn que - bern sabernos - conta ele

0



11
	

7A71
para concretizar as grandes metas que se Ihe antepoem, nâo hesitan-ios 676emdizer que o trabaiho não se desenvolverá, e mais ainda nao se completará,
sern o privilegiacio tirocInio de nosso homenageado. Ainda recentemente,
quando do lançamento do Marea, pudemos admirar a impecávej estrategia
corn que fez conduzir o evento, sempre lembrando que, no Brasil, a Fiat é
rnais jovem, e, por isso mesmo, a que mais rapidarnente, corn entusiasmo e
alegria, alcança seus objetivos.

Estamos certos de que Razelli, fiel as bravas raIzes peninsulares e
coerente corn sua tradiçao genovesa calcada em sobriedade e correçao, ha
de sentir-se gratificado por estar contribuindo, de maneira tao efetiva, para 0
desenvolvjmento da jovem Naçao bras,lejra. Está ele, na verdade, conosco
irmanado na luta para alcançarmos urn lugar ao sol. Esse grande empresario
que, ern poucos anos, conquistou a amizade, a adrniraçào e o respeito de
todos nos, rapidamente assimilou o jeito mineiro de ser e comportar-se.
Amável e sensivel, corn garra e determinaçao, empregou toda a sua
capacidade e influência para que os novos investimentos da Fiat se fizessem
em Minas. Todo este trabalho foi realizado de maneira discreta, como e do
agrado e do jeito do mineiro.

Parabens, Engo. Giovanni Battista Razelli. Receba a homenagem que a
Poder Legislativo de Minas Gerais Ihe tributa, concedencjo-Ihe o diploma de
Cidadâo Honorário de nosso Estado. E esteja certo de que o povo das
Alterosas, antes disso, ja o tinha como amigo dos mais caros e conterrâneo
dos mais diletos. Muito obrigado.

Entrega de Placa
o Sr. Presidente - Esta Presidência tern a honra de entregar ao Dr.

Giovanni Razelli o titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,
passando-Ihe as mâos este diploma, de cujo teor a Presidéncia dá ciência
aos presentes: '0 Governador do Estado de Minas Gerais, de acordo corn a
Decreto n° 39.631, de 9 de junho de 1998, e a requerimento da Assembléja
Legislativa de Minas Gerais, concede ao Sr. Giovanni Razelli o tItulo de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua relevante contribuiçao
para a engrandecimento, da terra mineira. Bela Horizonte, 15 de junho de
1998. Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. Romeu
Queiroz, Presidente da Assembléia Legislatjva do Estado de Minas Gerais."

Palavras do Sr. Giovanni Razelli
o Sr. Giovanni Razelli - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Arésio
Dâmaso, Secretário Extraordinárjo para Assuntos Legislativos, representando
o Governador do Estado, Eduardo Azeredo; Exrno. Sr. Desembargador
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Sergio Lélis Santiago, representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Dr.
Lócio Urbano; Exmo. Sr. Deputado Federal, Francisco Horta; Exmo. Sr.
General de Divisão, Carlos Patricio Freitas Pereira, Cornandante da 4a Região
Militar e da 4a Divisão de Exercito; Exmo. Sr. Prof. Alulsio Pimenta, MagnIfico
Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais; Exrno. Sr. Dr. Stefan
Salej, Presidente da Federação das IndUstrias do Estado de Minas Gerais;
Exmo. Sr. Deputado Agostinho PatrUs, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem; senhoras e senhores, boa-noite, ser mineiro nâo e uma
tarefa muito fácil. E preciso, antes, adquirir certa rnineirice, urn senso de
humor peculiar, urn jeito próprio de tratar problemas e soluçaes. E preciso,
bern antes, abrir a coraçao para esta terra e esta gente que fazem de Minas a
meihor sintese deste grande Pals.

Antes de vir morar em Belo Horizonte, ha dois anos e meio, já conhecia urn
pouco dessas mineirices e do foiclore deste lugar.

Responsavel pelas operaçOes da FIAT na America do Sul, visitava Minas
uma vez por mês. Naquele tempo, a convivência corn as mineiros da FIAT e 0
Contato corn alguma literatura foram as primeiros elementos que marcaram
minha identidade corn as coisas deste Estado.

Mais tarde, no final de 1995, corn a finalizaçao do projeto do carro mundial,
0 Palia, e seu iminente lançarnento no Brasil, mudei-me para Belo Horizonte.
Era necessário trabaihar mais prOximo do segundo polo produtor da FIAT no
mundo, o MERCOSUL. Naquele momenta, a ernpresa consolidava também
sua estrategia de continuar investindo e crescendo no Brasil.

Vivendo em Minas, pude entender meihor a grandiosidade deste Estado e a
que de fato representava ser rnineiro. Pude perceber detalhes que fazem
desta terra urn lugar rnuito especial, corn tantas pessoas interessadas e
dispostas a trazer a rnundo para mais perta de Minas.

Hoje, além do tItula que me concedern, acumulo a cada dia mais
experjências que me credenciam a ser urn mineiro de verdade.

Quero fazer jus a esse titulo dando rninha contribuiçao pessoal e
profissional para a desenvolvimento e a qualidade de vida do mineiro. Terel
ISso corno meta, e será essa a minha vocaçao mineira.

Assim, me tomb cidadâo mineiro irnbuIdo de irnportantes valores da
mineiridade mas sem abrir mao desta gostosa e saudável mineirice que
marca a nossa diferença.

Recebo este tItulo corn irnenso orgulho e satisfaçao pessoal. Ao mesmo
tempo, recebo-o coma rnais uma expressao do grande respeito e
reconhecimento do povo mineiro a contribuiçâo da FIAT para a
desenvolvimento social e econOmico deste Estado.
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NOs estamos trabalhando em Betim, corn arrojo e determinaçâo, não

somente para transformar a FIAT na principal empresa do setor
automobilIstico do Pals. Corn o mesmo empenho, estarnos transformando-a
numa empresa verdadeiramente cidadã, porque o crescimento de uma
empresa somente é possIvel se garantirmos também a evolução da
sociedade em que ela se insere.

Estamos investindo milhöes de reais, todos os anos, na integração da FIAT
corn a sociedade e na adequacão total das atividades da empresa ao meio
ambiente. São iniciativas tipicas de uma empresa moderna e corn visão de
futuro.

Corn seus projetos, sobretudo nas areas de educaçao e cultura, a FIAT vem
contribuindo para que nossos jovens estejam absolutamente sintonizados
corn o mundo moderno e preparados para os desafios da globalizaçao.

E por isso que irnplantamos no Brasil o programa Moto Perpétuo - FIAT
para Escola, que deverá atender dez milhôes de estudantes brasileiros ate o
ano 2000, entre os quais quase dois rnilhães de mineiros.

E por isso que estamos desenvolvendo também o projeto Retrato do Brasil,
a maior série de fumes de curta metragern já produzida sobre este Pals, sua
cultura, costumes e riquezas naturais.

Outro projeto, em parceria corn o Minas Tênis Clube e a Prefeitura de Belo
Horizonte, e o Esportista Cidadão, que visa a preparar os futuros atletas de
Minas Gerais.

Além de projetos de cunho social como esses, temos participado de outros
ovimentos criados para amenizar problernas sociais, como o de combate ao

mosquito da dengue.
São iniciativas que, paralelas a geração de riquezas e empregos para Minas

Gerais, demonstram tambérn o enorme respeito que esta ernpresa tern pela
sociedade em que está inserida e que muito bern a acolheu ha duas décadas
atrás.

E os resultados dessa acoihida não poderiarn ser meihores. Na sua
atividade direta, ou seja, a de construir carros, a FIAT encontrou em Minas
Gerais o melhor ambiente de trabaiho. Vinte e dois anos depois de iniciar sua
produção em Betim, os quais se cornpletam no próximo més, somos uma
empresa Ilder e em perfeita sintonia corn o mundo moderno.

E nunca e demais ressaltar: a FIAT é uma empresa cujo sucesso no Brasil
foi construldo corn o apoio dos mineiros, corn a coragem e a determinaçâo do
trabalhador mineiro.

E por isso que me sinto orguihoso por ser urn italiano mineiro (ou urn
mineiro italiano), que tern a oportunidade de colaborar corn a construçâo de
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urn novo perfil sócio-econômico em Minas Gerais. Minas rnostrou para todo o
Brasil que, além de goiabada cascão, pão de queijo e botina gomeira, faz hoje
os melhores carros do Pals e corn qualidade internacional. E se qualidade é
hoje palavra de ordem em empresas como a FIAT, deverá assegurar tarnbém
O desenvolvimento de todo o Estado e do Pals. Diante disto, estarei dando a
minha contribuição ao desenvolvimento de Minas e ao engajarnento do
Estado aos meihores padrães de qualidade e produtividade.

Designado pelo Governador Eduardo Azeredo e corno born mineiro, aceitel
O desaflo de presidir o Comitê Mineiro de Qualidade e Produtividade; ao lado
de 43 membros de diversas ernpresas e entidades, temos a meta de acelerar
nossa competitividade. Para isso, devernos obter, ainda este ano, mais 1.000
adesoes de organizaçôes ao programa. Varnos contar corn o importante
apoio de entidades governamentais e empresariais, corno a FIEMG, o
SEBRAE, a Fundaçao Christiano Ottoni, entre outras. Aceitei essa tarefa
porque, além de mineiro, conheço o envolvimento de todos nessa bataiha da
qualidade e produtividade. Poderernos ampliar o trabalho já existente de
todas as empresas, instituiçöes, assim como o da própria FIAT.

Senhores membros do Comitê, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa,
aproveito este momento para convidar toda a sociedade rnineira a participar
dessa corrida pela qualidade e competitividade. E urn trabalho fundamental
Para que nossos fllhos e netos, enfim, todos os rnineiros tenham urn Estado
Próspero e grande no futuro.

Corn ernoçao, agradeço ao Deputado Agostinho Patrüs pelo projeto que me
concede o titulo de cidadão mineiro. Agradeço ao Presidente, Deputado
Romeu Queiroz e aos dernais Deputados. Agradeço ao Governador Eduardo
Azeredo pela confiança neste novo cidadão mineiro. Obrigado a todos os
mineiros da FIAT, a todos vocés que me concedern este tItulo de cidadania. E
corn muito entusiasmo e prazer que me torno urn cidadão ainda mais mineiro.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
0 Sr. Presidente - Sr. Aréslo Dâmaso, Secretário Extradinário para

Assuntos Legislativos, representante do Governador do Estado; meu prezado
amigo e conterrãneo Giovanni Razelli; demais autoridades que compOem a
Mesa; Deputados, caros convidados, senhoras e senhores; a cidadania é
mupto mais que o exercicio dos direitos politicos. E algo visceral, que supôe a
cornunhao corn urn povo, corn seus interesses, corn sua cultura, corn seus
Sentimentos. E o coroamento daquilo que, no ensinarnento de Aristóteles,const,tui a natureza social do homem. Cidadania não se garante pelo simples
nascimento Assirn fosse, nac haveria os sem-pátria. Conservá-la ou

Fin
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conquistá-la e questão de mérito e esforço pessoal.
Ser cidadão de Minas e tornar-se herdeiro de uma tradiçao amadurecida na

fé, no trabaiho e na coragern. E possuir na alma amor a liberdade conatural a
quem nasceu entre essas montanhas. E ser pioneiro e desbravador, capaz de
desmentir os céticos e dernonstrar a força construtiva dos sonhos.

Fliha da conjuncão entre a profundidade das minas e a irnensidão dos
campos gerais, a mineiridade e qualidade complexa, que se desdobra em
facetas mUltiplas. Assirn, a aparente timidez do mineiro, seu gosto pelo
silêncio e pela meditação e apenas uma de suas dimensães que mal esconde
uma ousadia que beira a terneridade. Nâo foi por acaso que aqui se tramou,
primeiro, a independéncia. Nâo e por acaso que neste território se tenha
construldo a segunda economia do Pals.

0 mineiro tern, antes de tudo, irnenso orgulho de seu modo de ser. Cultiva
corn carinho essa forma especial de exercer a brasilidade, que resulta de
sermos uma espécie de sIntese da alma nacional. Em nossa terra,
encontram-se todas as paisagens e fundem-se os diversos brasis. Por isso
mesmo, a VOZ de Minas sempre se fez ouvir nos momentos decisivos da
histôria pátria.

Mineiridade não e para quern quer; e para quem pode. Neste pedaco de
Brasil, as portas estão sempre abertas. A fama de nossa hospitalidade já
atravessou fronteiras. Ao coração, entretanto, so os mais queridos amigos
conseguem chegar.

Esta Casa, representando o sentir de nossa gente, tern a honra de entregar
ao Engo. Giovanni Battista Razelli o tItulo de Cidadão Honorário de Minas
Gerais. Ao chegar aqui, o Engo. Razelli experimentou nossa hospitalidade.
Suas muitas qualidades como administrador e como pessoa não tardararn a
abrir-Ihe o caminho para nosso coraçâo. Tarnanha foi sua identificaçao corn 0
modo mineiro de ser que hoje o consideramos urn dos nossos. Assumlu nâo
so nossa cultura, nossos valores e nossas tradicöes mas tambérn nossas
lutas. Vern defendendo corn coragem e determinacão os interesses maiores
deste Estado.

A FIAT foi para Minas a realizaçâo de urn velho sonho, o fim de uma
situacao da qual nos ressentlamos. Se daqui saiu aquele que abriu as portas
do Brasil a indüstria autornobilIstica, por que nao tInhamos ainda nossa
montadora?

No presente, ela e uma das locornotivas de nossa economia, gerando
empregos e divisas e contribuindo para elevar o padrão de vida de nosso
povo. A inteligencia corn que atua no mercado tern assegurado a empresa urn
crescimento extraordinário, que se torna mais visIvel quando o comparamos
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corn o de suas congêneres. Atualmente, a montadora se encontra
incorporada a vida do Estado como urna de nossas rnais caras instituicães.
Parceira de nossos projetos de desenvolvimento, sua açâo ultrapassa os
limites da linha de produçao para fazer sentir seus efeitos benéficos em toda
a sociedade.

0 Engo. Giovanni Battista Razelli é urn dos grandes responsáveis por tudo
isso. Mineiro dos bons, engajou-se na luta pela permanência e pela expansão
da FIAT entre nôs, assumindo a defesa dos interesses desta terra. Ao
confirmá-lo como cidadão honorário, esta Assembléia Legislativa quer
apresentar-Ihe o reconhecimento de nossa gente pelo muito que ele tern feito
por ela. Seja bem-vindo a mineiridade, Engo. Razelli! Meus parabéns.

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

manifesta seus agradecimentos as autoridades e aos demais convidados pela
honrosa presença e encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de amanhâ, dia 16, as 9 e as 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de mil novecentos e

noventa e oito, cornparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão,
mernbros da Comissão supracitada. Está presente, tarnbém, o Deputado
Arnaldo Penna. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson
Pires que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
Subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente lé a correspondência do
Conselho Regional de Farmácia, convidando a Comissão para o Forum de
Entidades Mine p ras em Defesa do Uso Racional dos Medicamentos, a se
realizar no dia 24 do corrente. A seguir, distribui o Projeto de Lei n o 1.414/97
ao Deputado Wilson Pires e passa a discussão e a votaçao de parecer sobre
Proposicao sujeita a apreciação do Plenário. 0 Presidente concede a palavra
ao Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de Lei n o 1.569/97, no 10 turno,
que procede a leitura do seu parecer e conclui pela aprovaçâo da matéria
Corn a Ernenda n° 1. Submetido a discussão e a votação, e 0 parecer
aprovado A Presidência submete a votaçâo 0 Requerimento n o 2.608/98, 0
qual é aprovado, e passa a discussão e a votaçâo do Parecer de Redacâo
Final do Projeto de Lei n o 1.625/98, 0 qual e aprovado. A Presidência informa
que a reunião tern por finalidade ouvir os convidados, Srs. José Raimundo
Lippi Presidente da Associaçâo Brasileira de Prevencao do Abuso e
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682Negligencia na lnfância; Carlos Eduardo Leâo, Chefe do Serviço de Cirurgia
Plástica do Hospital João XXIII; TarcIsio Lemos, Chefe do Setor de Pediatria
de Queimados do Hospital João XXIII; e José Américo de Campos,
Presidente do Departamento CientIfico de Segurança Infantil da Sociedade
Brasileira de Pediatria, corn a finalidade de subsidiar o exame do Projeto de
Lei no 1.584/97, que cria a Campanha Estadual de Prevenço de Acidentes
Domésticos. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Adelmo
Carneiro Leâo, autor do requerjmeno que motivou 0 pedido. Ato contInuo, 0
Sr. José Américo inicia sua exposiçao corn projeçao de slides, e a seguir, o
Sr. Carlos Eduardo Leão apresenta transparências e fita de video para ilustrar
sua exposiçao. Logo apOs, os Srs. TarcIsio Lemos e José Raimundo Lippi
fazem sua explanaçao. Participam dos debates todos os parlamentares
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 25 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Marcos Helênio - Wilson Pires.

TRAMITAçA0 PROPOSIc(5ES
PARECER SOBRE ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS COM PRAZO

DE RESTRIçA0 VENCIDO
Grupo Parlamentar Constituldo para Conhecer das Solicitaçoes de Acesso a

Documentos Sigilosos corn Prazo de Restriçao Vencido e Proceder a
Levantamento PeriOd ico dos Documentos Class ificados como Secretos corn

Prazo de Restriçao Vencido
RelatOrjo

Constituldo ern 25/11/97, por decisâo da Mesa da Assembléia, corn as
atribuiçOes supramencionadas, este Grupo Parlamentar procedeu, observadoo disposto no § 80 do art. 40 do Regimerito Interno, aos estudos necessários
para verificar a oportunidade e a conveniência de tornar pUblicos Os
documeritos classificacios como sigilosos, produzidos nesta Casa, em
reunjães realizadas no Plenário, a saber:

1 - o processo relativo a indicaçao do Sr. Cândido Ulhoa para integrar 0corpo deliberatjvo do Tribunal de Contas do Estado, contendo:
a) a Mensagem n o 159/60, do então Governador do Estado, Sr. José

Francisco Bias Fortes, datada de 9/6/60;
b) a nomeaçao da Comissão Especial, ocorrida na 82a Reunião realizada no

Plenário, em 15/7/60;
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c) o edital de convocacäo da reuniâo da Cornissão Especial para a eleição

do Presidente e a designacao do relator, datado de 2/8/60;
d) os editais de convocaçao de reuniOes da Comissão Especial para

apreciar 0 parecer sobre a Mensagern n° 159/60, datados, respectivamente,
de 4/8/60 e de 9/8/60;

e) a ata e C parecer, ambos datados de 11/8/60, em que se registrarn o
resultado da eleicao para Presidente e a designação do relator da Comissão
Especial, bern como a decisão tomada pela Comissâo Especial no que se
refere a Mensagem n° 159/60;

f) aata da reunião secreta realizada em 18/8/60, em que se deliberou sobre
a indicaçao contida na Mensagem n o 159/60;

2 - o processo relativo a indicação do Sr. José Augusto Ferreira Filho para
integrar o corpo deliberativo do Tribunal de Contas do Estado, contendo:

a) a Mensagem n° 276/61 (Qficio n o 5/61), do então Governador do Estado,
Sr. José Francisco Bias Fortes, datada de 29/1/61;

b) a nomeação da Comissão Especial, ocorrida em 10/2/61;
C) o parecer sobre a Mensagern n o 276/61;
d) a ata da reunião secreta da Comissão Especial incumbida de emitir

parecer sobre a Mensagem n° 276/61;
e) a ata da reuniâo secreta realizada no Plenário, em 22/2/61;
3 - o processo relativo a indicaçao do Dr. Mauro da Silva Gouvêa para o

cargo de Procurador-Geral do Estado, contendo:
a) a Mensagem n° 4/61 (OfIcio n° 716/61), do então Governador do Estado,

Sr. José de Magalhaes Pinto, datada de 20/4/61;
b) a nomeaçao da Comissão Especial, ocorrida em 26/4/61;
C) Os editais de convocaçao de reuniOes da Comissâo Especial para a

eleicao do Presidente e a designação do relator, datados de 26/4/61 e de
2/5/61, respectivamente;

ci) Os editais de convocaçao de reuniOes da Comissào Especial para a
discussao e a votação do parecer do relator, datados de 19/5/61 e de 29/5/91,
respectivamente;

e) a cópia da ficha funcional do Dr. Mauro da Silva Gouvêa;
f)o parecer sobre a Mensagem n° 4/61;
g) a ata da reuniâo da Comissão Especial realizada em 31/5/61;
h) o edital de convocaçäo da reunião extraordinária realizada no Plenário,

em 5/6/61;
i) a ata da reunião secreta realizada no Plenário, em 6/6/61;
4 - o Processo relativo ao incidente ocorrido entre Os Deputados Waldomiro

Lobo e Daniel de Barros, contendo:
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684a) o Laudo no 31.057, datado de 11/2/63, ao qual estão anexados 1 (urn)

croqui e 5 (cinco) fotografias autenticadas pelo Departamento de Poilcia
Técnica da Secretaria de Estado da Segurança PUblica;

b) o requerimeno do Deputado Valdir Melgaço apresentado em Plenário,
em 16/5/63;

c) a lista de comparecimento a reunião secreta realizada no Plenário, em16/5/63;
d) o documento datado de 14/5/63;
e) a redaçao do vencido elaborada pela Comissâo de Constitu,çao

Legislaçao e Justiça, conclujndo por urn projeto de resoluçao;
f) o documento da sessâo secreta realizada em 16/4/63, dà Comjssão de

Constituiçao, Legislacao e Justiça;
g) as declaracoes de voto em separado datadas, respectivamente, de14/3/63 de 15/4/63 e de 21/3/63, no âmbito da Comjssao de Constitujçao

Legislacao e Justiça;
h) a ata da sessâo extraorcjjnária da Comissâo de Constituiçao, Legislaçaoe Justiça realizada em 14/3/63;
I) o relatório da Comissão de Constituiçao, Legislaçao e Justiça datado de12/3/63;
j) a ata da reunião extraorcjjnária secreta realizada em 16/5/63;
k) o relatórjo da Com,ssão de Constituiçao, Legislacao e Justiça datado de12/3/63;
I) a ata da ja Sessão Secreta, ocorrida em 12/2/63;
m) o edital de convocacao da reuniao exfraordinárja rea!jzada no Plenárjo,datado de 11/2/63;
n) o rejatOrio da Coniissâo Executiva sobre Os fatos ocorridos no dia 7/2/63;o) o projeto de resolucao datado de 12/2/63;
p) a resolucao da Comissão Executiva, datada de 7/2/63;
q) 6 (seis) oficios dirigidos a parlamentares, e 2 (dois), a jornalistas, datadosde 7/2/63;
r) 1 (urn) recorte do jornal "Minas Gerais" datado de 7/2/63;
s) 3a (terceira) via das notas taquigráficas da 3 a Reunião Ordinária,realizada no dia 7/2/63, as 14 horas, contendo 74 folhas;
t) 3 (trés) ofIcios datados de 8/2/63;
u) 12 (doze) termos de declaraçoes datados de 8/2/63;
5 - o processo relativo a indicaçao do Dr. Vivaldi Wenceslau Moreira para

integrar o corpo deliberativo do Tribunal de Contas do Estado, contendo:
a) a Mensagem n o 249/64 (OfIcio no 83/64), de 27/1/64, do entãoGovernador do Estado, Sr. José de MaQalhâeS Pinto;
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b) a correspondência interna datada de 17/2/64;
c) a nomeacão da Comissão Especial, ocorrida em 18/2/64;
d) o edital de convocação da Comissão Especial, datado de 19/2/64;
e) o OfIcio n° 296/64/FG, de 22/2/64;
f) o relatOrio da Comissão Especial sobre a Mensagem n o 249/64, datado de

21/2/64 (original e cópia);
g) a ata da reunião secreta realizada no Plenário, em 22/2/64;
6 - o processo relativo a indicação do Dr. Nelson Boechat Cunha para

Auditor do Tribunal de Contas do Estado, contendo:
a) a Mensagem flO 64/67 (Oficio n o 550/67), do então Governador do

Estado, Sr. Israel Pinheiro da Silva;
b) a nomeaçao da Comissão Especial, ocorrida em 2/6/67;
c) o edital de convocação da reunião da Comissão Especial para apreciar a

Mensagem no 64/67, datado de 216/67;
d) o parecer sobre a Mensagem n° 64/67, datado de 5/6/67;
e) a ata da reunião da Comissâo Especial realizada em 5/6/67;
f) a ata da reunião secrete realizada no Plenário, em 6/6/67;
7 - o processo relativo a indicaçao dos Srs. Antonio Augusto de Mello

Cançado, Bolivar Tinoco Mineiro, Emanuel Brandão Fontes, José Guerra
Pinto Coelho, Maria Carabeth Franca, Maria Clélia Boteiho, Padre Newton
Pimenta e Pedro Parafita de Bessa para comporem o Conseiho Estadual de
Educaçao, contendo:

a) a Mensagem n° 374/68 (Oficio n o 216/68), do entâo Governador do
Estado, Sr. Israel Pinheiro da Silva, datada de 9/11/68 e acompanhada dos
currIculos, em nümero de 8 (oito), dos supracitados educadores;

b) a nomeaçao da Comissão Especial, em 22/11/68, para emitir parecer
sobre a Mensagem n° 374/68;

C) o edital de convocaçao da reunião da Comissão Especial, datado de
22/11/68;

d) o parecer sobre a Mensagem n° 374/68, datado de 23/11/68 (original e
trés cópias);

e) a ata da reuniâo da Comissão Especial realizada em 23/11/68;
f) o edital de convocaçâo da reunião extraordinária secreta realizada no

Plenárjo, em 22/11/68;
g) a lista de comparecimento dos parlamentares;
h) a ata da 280 Reunião Extraordinária Secreta, realizada em 25/11/68;
i)o Oficio n° 3.655-68-Obp, datado de 26/11/68;
8 - o processo relativo a intervençao no MunicIpio de Vila Matias, contendo:
a) a Mensagem no 119/72 (OfIcio n° 434/72), do então Governador do
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68Estado, Sr. Rondon Pacheco, datada de 29/3/72, na qual se encontraanexada cOpia do Decreto no 14.420, de 29/3/72;

b) 1 (uma) cOpia do OfIcio no 90/72, datado de 9/3/72, da Comissâo 
Geralde lnvestigacoes do Ministério da Justiça, encaminhando cOpia do Relatórjono 1 ao Governador do Estado;

c) o parecer sobre a Mensagem n o 119/72, da Corn issao de Constitujcao eJustiça, datado de 25/4/72, o qual conclui por urn projeto de resoluçao;d) a declaracao de voto em separado relativa a Mensagem n o 119/72,datada de 25/4/72 (original e duas cOpias);
e)

a ata da reunjão da Comissao de Constituiçao e Justiça referente a
Mensagem no 119/72, datada de 25/4/72 (original e duas cOpias);f) a lista de comparecimento dos parlamentares;

g) a ata da reunião secreta realizada no Plenário, Convocada para examinaro parecer sobre a Mensagem n o 119/72;
9 - o proceSO relatevo a indicaçao do Sr. Assis Ferreira da Silva para 0

cargo de Prefeito Municipal de Caldas, contendo:
a) a Mensagem no 126/72 (OfIcio n o 22/72), do então Governador doEstado, Dr. Rondon Pacheco, datada de 20/4/72, a qual se encontra anexadoo currIculo do Sr. Assis Ferreira da Silva;
b) a nomeaçao da Comissão Especial para emitir parecer sobre a

Mensagem no 126/72, datada de 26/4/72;
c) o edital de convocacao da reuniao da Comjssâo Especial, datado de26/4/72;
d) o parecer sobre a Mensagem no 126/72, datado de 27/4/72 (original eduas cOpias);
e) a ata da reuniâo da Comissâo Especial, datada de 27/4172;f) a lista de comparecirnento dos parlamentares;g) a ata da reunião secreta realizada no Plenãrio em 27/4/72;
10 - os processos relatjvos as indicacaes dos Srs. Ivan Moraes de Andrade,Adalberto Maia Barbosa, Regina Almeida, Maria Antonjeta Bianchi, SamuelRocha Barros, João Batista Panisset Sobrinho, LUcia Monteiro Casasanta,

Geraldo Sardinha Pinto e João Baptista Villela para comporem 0 ConselhoEstadual de Educaçao e do Sr. Higino Valadares da Fonseca para ocupar o
cargo de Prefeito Municipal de Cambuquira, contendo:

a) a Mensagen no 215/72 (OfIcio n o 107/72), do então Governador doEstado, Dr. Rondon Pacheco, datada de 17/11/72 e acompanhada 
doscurriculos em nUmero de 9 (nove), dos refer-idos educadores'b) a Mensagem no 218/72 (OfIcio n o 112/72), do então Governador doEstado, Dr. Rondon Pacheco, datada de 21/11/72, na qual indica o Sr. Higino
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Valadares da Fonseca para ocupar o cargo de Prefeito Municipal de
Cambuquira, acompanhada de curriculo;

c) as nomeaçães das Comissôes Especiais para emitirem pareceres sobre
as Mensagens n

o
s 215 e 218/72, datadas de 27 e 22/11/72, respectivamente;

d) o edital de convocação da reuniâo da Comissâo Especial para emitir
parecer sobre a Mensagem n o 218172, datado de 22/11172;

e) os pareceres das Comissôes Especials sobre as Mensagens n o
s 215/72

(original e duas cOpias) e 218/72 (original e uma cópia), ambos datados de
24/11/72;

as atas das reuniOes das Comissöes Especiais, datadas de 24/11/72;
g) a Jista de comparecimento dos deputados a reunião extraordinária

secreta realizada no Plenário, em 24/11/72;
h) a ata da reunião extraordinárja secreta realizada em 24/11/72, que

deliberou sobre as Mensagens n o
s 215 e 218172.

11 - o processo relativo a indicaçao do Sr. José Carlos de Alcântara para
ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Lambari, contendo:

a) a Mensagem no 361/73 (Oficio no 1.432/73), do então Governador do
Estado, Dr. Rondon Pacheco, datada de 27/11/73 e acompanhada do
currIculo do Sr. José Carlos de Alcântara;

b) a nomeaçâo da Comissâo Especial para emitir parecer sobre a
Mensagem no 361/73, datada de 27/11/73;

c) o parecer sobre a Mensagem no 361/73, datado de 28/11/73;
d) a ata da reunião da Comissão Especial, datada de 28/11/73;
e) a lista de comparecimento dos Deputados a reuniäo extraordinária

secreta realizada em 29/11/73;
f) a ata da reunião extraordinária secreta realizada em 29/11/73, que

dehberou sobre a Mensagem n o 361/73.
Neste parecer, estão apresentadas as conclusöes a que se chegou após o

exame da matéria.
Fundamentaçao

O principio jurIdico da publicidade norteia os atos administrativos, nâo se
admitindo açôes sigilosas na administraçao pUblica, exceto nos casos que a
Constituiçao Federal ressalva (art. 5 0, incisos X e LX), os quais dizem respeito
A proteçao e a segurança da sociedade e do Estado e a defesa da honra, da
Intimidade e do nome do cidadão.

Do princIpio da publicidade, resulta o direito fundamental a informaçao,
Proclamado no art. 5°, incisos XIV, XXXIII e XXXIV, "b", da Carla Magna.

Os atos administrativos materializam-se por meio de documentos escritos,
que o poder pUblico mantém sob sua guarda e gestao, cabendo-Ihe, também,
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688assegurar a quantos 0 solicitem 0 acesso e a consulta aos mesmos
documentos, desde que sobre essa publicidade nâo pairem restriçôes de
natureza constitucional ou legal. Assim dispôe o art. 216, § 2 0, da ConstituiçaoFederal.

Isso posto, verifica-se que, das disposiçôes constitucionais, decorrem
direitos e deveres, alguns dos quals oponIveis entre o cidadão e o Estado:

- a direito do cidadão ao pleno acesso as inforrnacoes contidas nos
documentos püblicos, fundado no principio da publicidade;

- o direito fundamental da inviolabilidade da intirnidade, da vida privada e da
honra, garantido pelo principio da dignidade da pessoa humana;

- o dever das autoridades e dos agentes püblicos de garantir ao cidadão o
exercIcjo desses direitos;

- o dever do poder pUblico de preservar os documentos pUblicos, de garantir
aos interessados o conhecirnento de seus atos, mas também o de proteger a
sociedade e o Estado, quando, do acesso a informaçao, puder resultar urn
risco a sua segurança ou uma ameaça a urn direito fundamental da pessoa
humana.

A gestao e a proteçáo governamentais aos docurnentos püblicos são
tratados na Lei Federal n° 8.159, de 8/1/91, que dispôe sabre a politica
nacional de arquivos. No âmbito estadual, ha a Lei n° 11.726, de 31/12/94,
que fixa os limites de prazo para a restriçao do acesso aos documentos
pUblicos classificados como sigilosos, em conformidade corn as disposiçOes
da lei federal.

o Regimento Interno da Assernbléia Legislativa, ao dispor sabre essa
matéria em seu art. 40, § 4 0, 0 faz em consonância corn as normas federal e
estadual, definindo como sigilosos os documentos cuja divulgaçao ponha em
risco a segurança da sociedade e do Estado ou a intimidade, a vida privada, a
honra e a irnagem das pessoas, estabelecendo Os seguintes prazos para 0acesso a tais documentos:

- 10 (dez) anos contados da data de sua produçao, no caso dos
documentos cuja publicidade comprometa a segurança da sociedade e do
Estado, podendo esse prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, par igual periodo;

II - 100 (cern) anos contados da data de sua produção, quando de sua
divulgaçao resultar violaçâo da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas.

Para os documentos produzidos anteriormente a data de vigência do
Regimento Interno da Assembléja - 6/11/97 -, o § 8 0 do referido art. 40 defineo seguinte critério, "in verbis":

"Art. 40- ..............................
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§ 80 - Os documentos produzidos antes da vigência desta resolucão,

classfficados coma secretos, serão acessiveis aos interessados, completados
20 (vinte) anos de sua produção, salvo quando sua divulgação puser em risco
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de
pessoa neles citada, caso em que, par autorização desta cu de seus
herdeiros, o acesso a eles poderá dar-se em prazo inferior ao estabelecido no
inciso II do paragrafo anterior".

A luz da legislaçâo pertinente e a vista das disposiçães regimentals já
comentadas, foram examinados par este Grupo Parlamentaros documentos
mencionados anteriormente, nos quals não se constataram referências nem
informaçoes de natureza pessoal que pudessem ferir direitos individuais
tutelados pela Constituiçâo e de que pudesse resultar dana a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas nelas citadas e a seus
descendentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos por que sejam os documentos relativos aos

processos a seguir relacionados desciassificados da categoria de sigilosos e
dados a publicidade, nos termos e nas condiçOes estabelecidos pelas normas
vigentes no Pals:

- o processo relativo a indicaçâo do Sr. Cândido Ulhoa para integrar o
corpo deliberativo do Tribunal de Contas do Estado;

II - o processo relativo a indicação do Sr. José Augusto Ferreira Filho para
integrar o corpo deliberativo do Tribunal de Contas do Estado;

Ill - o processo relativo a indicação do Dr. Mauro da Silva Gouvêa para 0
cargo de Procurador-Geral do Estado;

IV - o processo relativo ao incidente ocorrido entre as Deputados Waldomiro
Lôbo e Daniel de Barros;

V - a processo relativo a indicaçâo do Dr. Vivaldi Wenceslau Moreira para
Integrar o corpo deliberativo do Tribunal de Contas do Estado;

VI - o processo relativo a indicação do Dr. Nelson Boechat Cunha para
Auditor do Tribunal de Contas do Estado;

VII - o processo relativo a indicação dos Srs. Antonio Augusto de Mello
Cançado, Bolivar Tinoco Mineiro, Emanuel Brandão Fontes, José Guerra
Pinto Coelho, Maria Carabetti Franca, Maria Clélia Botelho, Padre Newton
Pimenta e Pedro Parafita de Bessa para comporem a Conselho Estadual de
Educaçao'

VIII - o processo relativo a intervenção no Municipio de Vila Matias;
IX - o processo relativo a indicação do Sr. Assis Ferreira da Silva para 0

Cargo de Prefeito Municipal de Caldas;
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X - os processos relativos as indicacoes dos Srs. Ivan Moraes de Andrade,
Adalberto Maia Barbosa, Regina Almeida, Maria Antonieta Bianchi, Samuel
Rocha Barros, João Batista Panisset Sobrinho, Lucia Monteiro Casasanta,
Geraldo Sardinha Pinto e João Baptista Villela para comporem o Conselho
Estadual de Educaçâo e do Sr. Higino Valadares Fonseca para ocupar o
cargo de Prefeito Municipal de Cambuquira;

XI - o processo relativo a indicaçâo do Sr. José Carlos de Alcântara para
ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Lambari.

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Geraldo Rezende, Coordenador - Sebastiâo Navarro Vieira, relator - Alberto

Pinto Coelho - Gilmar Machado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.714/98

Cornissão de Constituiçao e Justica
Relatôrio

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo declarar de utilidade pUblica a Associaçao dos Moradores Amigos
dos Santos Prates - AMASP -, corn sede no Municipio de Mantena.

Conforme dispãe o Regimento Interno, cabe a esta Comissão examinar
preliminarmente o projeto, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentaçao
De acordo corn o art. 10 da Lei n° 3.373, de 12/5/65, corn a redaçao dada

pela Lei n° 12.240, de 5/6/96, podem ser declaradas de utilidade pUblica as
entidades, constituldas ou em funcionamento no Estado, que comprovem ter
personalidade jurIdica; estar em funcionamento ha mais de dois anos, não
rernunerar os cargos de sua direçao e serem seus diretores pessoas idOneas.

Analisada a documentação que instrui o processo, verifica-se que a AMASP
atende plenamente a tais requisitos.

No entanto, cumpre-nos apresentar a proposiçao emenda que dá nova
redação ao art. 10, a fim de adequá-lo as diretrizes da boa técnica legislativa.

Conclusâo
Em face do exposto, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.714/98 corn a Emenda n o 1, a seguir
redigida.

Emenda n° I
DC-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao dos MoradoreS

Amigos dos Santos Prates - AMASP -, corn sede no MunicIpio de Mantena.".
Sala das Comissaes, 24 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antonio J(ilio -
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Marcos Helênio.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.746/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

RelatOrio
Foi encaminhado a esta Casa pelo Governador, por rneio da Mensagem no

265198, o projeto de lei de diretrizes orçarnentárias para 1999, que recebeu o
no 1.746/98, em cumprimento ao disposto nos arts.153, inciso II, e 155 da
Constituiçao Estadual e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposiçaes
Constitucionáis Transitôrias da mesma Constituiçao.

Publicado em 14/5/98, foi distribuldo a Comissão de Fiscalizaçâo Financeira
e Orçamentária, em atendirnento ao disposto no art. 160 da Constituicao do
Estado e no art. 204 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2 1 do art. 204, foi concedido
prazo de 20 dias para apresentaçao de emendas.

Foram recebidas, nesse perIodo, 17 emendas, cuja análise é parte deste
parecer.

Fundamentaçao
A proposta de lei de diretrizes orçamentárias estabelece como diretriz para

elaboraçao da lei orçamentária o detalhamento das acôes governamentais
em subprojetos e subatividades, a firn de se definirem os objetivos da
aplicaçao dos recursos publicos, na lei do orçamento.

Como diretriz geral para o orçamento de 1999, o projeto dã precedência na
alocaçao de recursos orçamentários aos Programas Estruturantes e
Pnontários do PPAG e do PMDI, estabelecendo, em seu art. 2 0, II, a geracão
de superávit primário suficiente para atender ao serviço da dIvida, de forma a
alcancaro equilIbrio operacional no exercicio de 1999.
o Orcamento fiscal discriminará a despesa por unidade orcamentária,

Segundo a classificaçao funcional-programática expressa por subprojetos e
Subatividades, indicando a origem dos recursos, a procedência e o grupo de
despesa a que se referem.

o Orcamento de investimento das empresas controladas pelo Estado será
OmpOsto pela programaçâo de investirnentos de cada empresa da qual o
Stado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social corn

dureito a voto e discriminará a despesa por unidade programática, segundo a
assfficao funcional-programatica expressa por projeto e atividade,

Ifldlcando para cada urn deles o detalhamento das aplicaçäes e a origem dosre.sos
A Emenda n° 1 limita a 0,5% da receita total estimada para 1999 OS

r
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recursos sob o titulo "Reserva de Contingencia".
A proposta possibilita que todos as recursos alocados no projeto do

orçamento sob aquele tItulo possam ser objeto de remanejarnento por meio
de emendas, corn a possibilidade de se zerar seu saldo de recursos. Tal fato
traria repercussão negativa na funçào dessa dotação, que, principalmente,
serve de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais durante a
execuçao orçamentária. Por essa razão, somos pela rejeição da emenda.

A Emenda no 2 determina que conste no orçamento de 1999 demonstrativo
regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em obras e
equiparnentos aserem realizados no ano de 1999, corn especificaçao por
municIpio, exceto para o Poder Judiciário, que o fará por região do Estado.

o Poder Executivo ainda não tern condiçoes de discriminar
investimentos em equipamentos, devido as dificuldades de se planejar sua
aquisiçâo e reposição, pois essa discriminaçâo engloba enorme variedade de
itens. Em razão da complexidade inerente a atividade de administraçao
püblica, este relator entende que nao seria conveniente tal discriminaçao,
exigindo-se apenas aquela relativa as obras. Por essa razão, somos pela
rejeição da Emenda n° 2.

A Emenda n° 3 estabelece que os recursos liberados para o atendimento
das propostas priorizadas nas audiências pUblicas regionais nâo serão
inferiores a 5% do total orçamentário previsto, tendo como base de cálculo o
orcamento vigente.

o valor do orçamento nâo serve de base de cálculo para vinculaçâo de
despesa, pois esse total reflete operaçôes contábeis como, por exemplo, a
rolagem da divida mobiliária, que nâo constitui efetivo ingresso de recursos
financeiros nos cofres estaduais. Por essa razào, opinamos pela rejeiçao da
Emenda n° 3.

A Emenda n o 6 determina que as recursos destinados a celebração de
convênios corn entidades privadas e municIpios, corn a finalidade de se
concederem subvençao social, auxulio para despesa de capital e transferência
aos municipios, serão alocados exclusivamente no Fundo Estadual de
Assistência Social, quando se referirem a açôes de assisténcia social; no
Fundo Estadual para a lnfância e a Adolescência, quando se referirem a
programas de atendimento a criança e ao adolescente; no Fundo Estadual de
Saüde, quando se referirem ao desenvolvimento das açaes e dos serviços de
saüde. Esses recursos não poderão ser alocados no Poder Legislativo.

A celebraçao de convénios corn entidades privadas envolve atividades que
nem sempre podem ter seus recursos alocados em fundos, como é o caso
dos convênios corn caixas escolares, a cargo da Secretaria da Educaçao; dos
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convénios na area de saUde corn recursos vinculados, a cargo da Secretaria
de Saüde; dos convênios na area de pesquisa e outros. A administraçâo de
tais recursos em fundos desvirtuará seus objetivos, transforrnando-os em
verdadeiras secretarias, que deverão dispor de complexo quadro de pessoal
para a gestâo dos recursos. Somos, portanto, pela rejeicão da Ernenda n o 6.

A Emenda n° 7 determina a inclusão no orcarnento de dernonstrativo
anailtico dos 100 maiores devedores do BEMGE, identfficados, no caso de
pessoa jurIdica, pela razão social, e de pessoa fIsica, pelo nome completo.

Devernos lembrar que as instituicoes financeiras estão obrigadas a
respeitar o sigilo bancário. A Lei n o 4.595, de 1964, dispOe, em seu art. 38,
que as instituicoes financeiras observarão sigilo em suas operaçães ativas e
passivas e em serviços prestados. Par isso, somos pela rejeiçâo da Emenda
no 7.

A Emenda n o 8 determina que a lei orçamentária deverá vir acornpanhada
de demonstrativo analItico dos 300 maiores devedores do Estado, inscritos
em divida ativa, relacionados em ordem decrescente de valores e
identfficados, no caso de pessoa jurIdica, pela razão social, e de pessoa
fIsica, pelo norne completo.

Cabe ressaltar que tais informaçöes nâo se relacionarn corn matéria
orçamentaria, que trata da fixaçâo de despesa e previsão de receita.
Opinarnos, pois, pela rejeiçâo da Emenda n° 8.

A Emenda n° 9 determina que a produto da alienaçâo de acôes de
empresas pQblicas e sociedades de economia mista de propriedade do
Estado será investido, obrigatoriamente, nas areas de saüde e educaçâo.
Somos pela rejeiçao da emenda, porque a especificaçao da destinaçâo de
recursos resultantes da alienação de açães de entidades estatais pode
inviabilizar metas do planejamento estadual. Existem normas estabelecidas
em nIveis federal e estadual que destinam o produto apurado nessas
operaçães ao pagarnento antecipado de 20% do valor do refinanciamento da
divida pCiblica estadual.

A Emenda n° 11 determina que sempre que houver acréscirnos reals de
arrecadacao, em 1999, estes serâo aplicados na recomposicâo dos
Vencimentos do servidor pUblico civil ou militar e do empregado pUblico das
administracs direta ou indireta.

Apesar de reconhecer a mérito da emenda, o relator entende que o
problema tern implicaçOes profundas. Haveria escassez de recursos para
Outras areas eremamente carentes, coma resultado desse procedimento.
Ademais, e necessário cumprir a disposto na Lei Cornplernentar Federal n°
82, de 27/3/95, que limita o gasto corn pessoal a 60% da receita corrente
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liquida. Por essas razôes, opinamos pela rejeiçâo da Emenda n° 11.
A Emenda no 12 determina que o Estado aplicará, anualmente, nunca

menos que 10% do total do orçamento na area da saUde, assegurando o
acesso universal e igualitário a acôes e serviços de promoçao, proteçao e
recuperaçao da saUde.

Concordando corn a mérito, este relator salienta que a Constituicao
Estadual ja dispoe, em seu art. 158, que Os recursos para as programas de
saüde nao serão inferiores aos destinados aos investimentos em transporte e
sistema viário. Ademais, o valor total do orçamento não serve de base de

- câlculo para vinculaçao de despesa, pois esse total reflete operaçôes
contábeis como a rolagem da divida mobiliárja, por exemplo, que nâo
constituem efetivo ingresso de recursos financeiros nos cofres estaduals,
razão pela qual somos pela rejeição da Emenda n° 12.

A Emenda n° 17 determina que o Estado aplicará, anualmente, nunca
menos que 1% de suas arrecadaçoes lIquidas de ICMS em programas de
moradia popular. 0 art. 167, IV, da Constituiçao Federal, veda a vinculaçao
de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, razão pela qual somos
pela rejeiçâo dessa emenda.

A Emenda n° 10 fica prejudicada em virtude da apresentaçao da
Subemenda n o 1 a Ernenda n° 4.

Conclusâo
Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.746/98, em turno ünico corn as Emendas n°s 5, 15 e 16; corn as
Subernendas que receberam o n° 1 as Emendas n°s 4, 13 e 14; corn as
Emendas n°s 18 e 19, propostas por este relator e apresentadas a seguir;
pela rejeiçao das Emendas n°s 1 a 3, 6 a 9, 11, 12 e 17 e pela prejudicialidade
da Emenda n° 10.

EMENDA NO 18
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Deverá constar nos projetos de lei que tratern de autorizaçâo ao

Poder Executivo para a realizaçao de operação de crédito o prazo de validade
da autorização concedida pelo Poder Legislativo.".

EMENDA NO 19
Dê-se ao § 20 do art. 18 a seguinte redaçao:
"Art. 18- .......................................................
§ 20 - As normas de prestaçao de contas de convênio serâo estabelecidas

em decreto de controle interno da administraçao estadual baixado pelo Poder
Executjvo.".

SUBEMENDA No I A EMENDA N o 4
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Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para 1999 deverá prever recursos para:

- a realizacão de discriminatOrias de terras pOblicas urbanas e rurais, por
polIgonos, e para assentamento de trabalhadores rurais sem terra;

II - a realização de programas de moradia popular a fim de reduzir o deficit
habitacional existente e viabilizar os projetos em andamento;

Ill - o reajuste dos vencimentos do servidor püblico, civil e militar, da
administracão direta e indireta, na hipOtese de crescimento real da
arrecadaçâo, observado o disposto no art. 169 da Constituicâo da
Repüblica.".".

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA NO 13
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:
"Art. 35 - Para fins de acompanhamento e fiscalizaçäo orçamentários a que

se refere a art. 160, I, "b", da Constituiçâo do Estado, será assegurada a
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa acesso irrestrito ao Sistema Integrado de Administracâo
Financeira - SIAFI - para consulta, e aos LIderes de bancadas, acesso
lirnitado.

Parágrafo Onico - Ate que seja disponibilizado a acesso ao SIAFI para a
Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado da Fazenda enviará,
mensalmente, a Comissão de que trata o "caput" deste artigo as seguintes
relatórios:

- Demonstrativo da Execuçao da Receita Orçamentaria da Administracão
Direta e Indireta - Relatório SIAFI RFIAJ - 665;

II - Dernonstrativo da Execucâo da Despesa Orçamentária par Natureza,
Grupo de Aplicaçao e Origem dos Recursos da Administracão Direta e
Indireta - RelatOrio SIAFI RFIAJ - 310;

Ill - Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa par Natureza da
Administraçao Direta e lndireta - Relatório SIAFI RFIAJ - 31;

IV - Balancete Patrimonial e Financeiro da Administração Direta e Indireta -
Relatórjo SIAFI - 646.".

SUBEMENDA NO i A EMENDA NO 14
D&-se ao art. 19 a seguinte redaçâo:
"Art. 19 - A despesa corn precatórios judiciários será programada em

subatividade especIfica a ser incluIda na lei orçamentária.
Parágrafo ünico - Os recursos alocados para as fins previstos no "caput"

deste artigo näo poderâo ser cancelados para abertura de créditos adicionais
corn outra finalidade.".

Sala das Comissöes, 25 de junho de 1998.



L- ==ddA

^A-lj

696Sebastjão Helvécio, Presidente - Mauri Torres, relator - Sebastjâo Navarro
Vieira - José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Gilmar Machado.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.767/98Com,ssão de Constituicao e Justiça
Relatór,o

De autorja do Deputado Din is Pinheiro, o projeto de lei em epIgrafe objetiva
declarar de utilidade püblica o Conselho Comunjtárjo Central de Divjnolãndia -
CONCED -, corn sede no MunicIpio de Divinolândja de Minas.

Publicado no Diário do Legislativo, vem o projeto a esta Comissâo Para serexam inado preliminarmente, nos termos do disposto no Regimento lnterno
Fundamentacao

A proposiço encontra-se corretamente instruIda corn os documentosindispensáve,s a declaraçao de utilidade püblica, prevista na Lei n° 12.240, de5/7/96, que regula a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personajjdade juridica,está em funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta porpessoas idôneas, que não recebem remuneraçao pelo exerciclo de suasfunçôes.
Esclarecemos, no entanto, que estamos apresentando emenda ao art. 10 daproposicao apenas Para acrescentar a sigla ao nome da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela Constitucionafidade e pelalegalidade do Projeto de Lei n° 1.767/98 corn a Emenda n° 1, redigida aseguir.

EMENDA NO 1Dê-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - 

Fica declarado de utiljdade püblica o Conselho Comunitário Centralde Divinolãndja - CONCED -, corn sede no Municipio de Divinolândia deMinas.".
Sala das Cornissôes, 24 dejunho de 1998.
Hely Tarquinjo, Presidente - Sebastjão Costa, relator - Antonio JCslio -Marcos Helêrijo.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.768/98Cornissão de Constitu,cao e Justiça
RelatOrjo

De iniciativa do Deputado Antonio Andrade o projeto de lei em tela tern por
escopo declarar de utilidade pUblica a Associaçao de Proteçao e Assisténcia
aos Condenados de Araxá - APAC -, corn sede no MunicIpio de Araxá.

Apos ter sido publicada, foi a proposiçao distribuIda a este órgão colegiado,
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ao qual compete examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos limites
de sua competência.

Fundarnentação
Vetifica-se, corn base na documentacâo que instrui o processo, que a

APAC é sociedade civil corn personalidade jurIdica, encontra-se em
funcionamento ha mais de dois anos, serve desinteressadamente a
coletividade e tern como Diretores pessoas reconhecidamente idôneas e que
nada percebem pelo exercicio dos cargos.

Estâo atendidos, portanto, os requisitos necessários Para que ela possa ser
declarada de utilidade pUblica, conformeestatuIdo no art. 10 da Lei n° 3.373,
de 1215/65, corn a redacâo dada pela Lei n o 12.240, de 5/6/96.

A fim de atender a correçao e a boa técnica de redacâo leg islativa, é nosso
dever apresentar emenda ao projeto, a qual aprimora 0 texto do art. 10.

Conclusäo
Em vista do aduzido, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.768/98 em turno Unico, corn a
Emenda no 1, apreseritada a seguir.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redagão:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo de Proteção e

Assistência aos Condenados de Araxá - APAC -, corn sede no MunicIpio de
Araxá.".

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastiâo Costa, relator - AntOnio JUlio -

Marcos Helênio.
PARECER PARA 01° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CoNsTlTuIçAo NO 35/97
Comissâo Especial

Relatôrio
A Proposta de Emenda a Constituiçâo n° 35197, de autoria de urn terço dos

membros da Assembléia, tendo como primeiro signatario o Deputado José
Bonifácio, objetiva acrescentar artigo a Constituiçâo do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/4/97, a proposta foi distribuIda a
esta Comissão Para apreciação, nos terrnos do art. 210 do Regimento
Interno.

Fundamentação
0 objetivo da proposiçâo em apreço e estabelecer o mês de outubro como

data base para a revisão geral da remuneracao do servidor pUblico estadual.
A necessidade de politica salarial Para os servidores pUblicos e evidente. As

pq
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açôes do Governo Estadual limitaram-se a suprimir conquistas e direitos e a
reduzir o poder aquisitivo dos servidores, por meio de arrocho que perdura
desde 1995 e tern marcado a realidade do funcionalismo. Assim, a imposição
de uma data base para a revisão da rernuneração dos servidores certarnente
contribuirá para atenuar esse quadro.

Entretanto, consideramos que a proposição em tela deve ser aprimorada,
razão pela qual apresentamos, ao final, o Substitutivo n° 1.

A nossa proposta, a par de preservar a saUde financeira do Estado e levar
em conta as Iimitaçães institucionais, visa a garantir a recomposição das
perdas inflacionárias a partir de 1995, além de oferecer perspectiva de
ganhos reals, corn a instituiçao de prêmio de produtividade.

Entendemos que as medidas consubstanciadas no substitutivo que ao final
apresentamos resgatam a dignidade do funcionalismo püblico estadual e
traduzem o reconhecimento da importância da função por eles exercida no
Estado.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação da Proposta de Emenda a Constituição

n° 35/97 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO NO 1

Altera o art. 24 da Constituiçao do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 "caput" do art. 24 da Constituiçao do Estado passa a vigorar corn

a redação que segue, ficando acrescidos a ele os seguintes § 1 0 a 40 e
renumerando-se Os demais:

"Art. 24 - A revisão geral da remuneraçâo do servidor pUblico, sem distinçao
de Indices entre servidor püblico civil e militar, ativo ou inativo, far-se-6

mpre em primeiro de rnaio e corresponderá, no mInimo, ao valor da
variação de Indice nacional de precos verificado no exercIcio financeiro
imediatamente anterior, observado como limite o crescirnento da receita
corrente lIquida naquele exercIcio.

§ 10 - A perda rernuneratória resultante de inflacao, nao recomposta na
revisâo geral em virtude de insuficiência do crescimento da receita corrente
lIquida, será considerada na revisão do exercicio subsequente.

§ 20 - A revisão geral de que trata este artigo poderá ser antecipada, caso
em que o percentual correspondente será compensado na revisão de primeiro
de maio subsequente.

§ 30 - Será concedido ao servidor pUblico, sempre na data de primeiro de
outubro, prêmio de produtividade, calculado sobre o valor dos recursos
eventualmente economizados, no âmbito de cada órgão, autarquia ou
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fundaçâo, corn despesas correntes, no exercIcio financeiro imediatamente
anterior.

§ 4° - Caberá ao Conselho Estadual de Politica de Pessoal - CEEP - e a
Coordenacão Sindical dos Servidores Püblicos o monitoramento trimestral da
polItica de reajustes prevista neste artigo.".

Art. 21 - 0 § 61 do art. 24 da Constituiçâo do Estado, renumerado como §
10, nos termos do art. 10 desta emenda, passa a vigorar corn a seguinte
redação:

"§ 60 - 0 Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar contribuiçao social
de seus servidores para custeio de sistemas de previdência e assistência
social, nâo se estendendo a cobrança do custeio da previdência social aos
inativos e competindo ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais arrecadar e aplicar tais contribuiçôes, nos termos da
Constituicäo da RepUblica e na forma da lei.".

Art. 3° - Fica acrescentado ao Ato das Disposicaes Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado o seguinte art. 93:

"Art. 93 - A primeira revisão geral de remuneração dos servidores realizada
apôs a promulgação da emenda que instituiu este artigo incluirá a perda
remuneratória acumulada de primeiro de janeiro de 1995 ate trinta e urn de
dezembro do exercIcio financeiro imediatamente anterior ao da revisâo.".

Art. 40 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua
publicaçao.

Art. 50 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissôes, 25 de junho de 1998.
Sebastiâo Navarro Vieira, Presidente - Gilmar Machado, relator - José

Braga - Adelrno Carneiro Leâo - Mauri Torres - Sebastião Helvécio - Ronaldo
Vasconcellos - José Bonifácio.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.293197
Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustria!

Relatório
0 Projeto de Lei n o 1.293/97, do Governador do Estado, disciplina as

atividades desenvolvidas em areas de risco e da outras providências.
Publjcada em 5/8/97, a proposiçâo foi distribuida, nos termos regimentais,

as ComissOes de Constituiçâo e Justiça, de Meio Ambiente, Recursos
Naturais e de Fiscalizacäo Financeira e Qrçamentaria. A apreciaçâo do
projeto por esta Comissâo decorre de requerimento aprovado em Plenário,
em 14/8/97. A Comissâo de Constituicâo e Justica, por forca de requerimento
deferido em 18/11/97 pelo Presidente desta Casa, corn fundamento no
art-232, VII, c/c o art. 140 do Regimento Interno, deixou de realizar o exame
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preliminar de constitucjonaljdade, legalidade e juridicidade da matéria. A
Comissâo de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por sua vez, emitlu parecer
pela rejeiçâo do projeto.

Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto.
Fundamentaçao

Ao discipiinar as atividades desenvoividas em areas de risco, o projeto em
análise estabelece regras para o uso e a ocupação de terrenos urbanos e
rurais. De inIcio, declara que a aprovaçao, pelo municIpio, de projetos de
parcelamento do solo nas areas consideradas de risco geologico ou sujeitas a
inundaçao, dependerá de anuência prévia I do Estado, mediante licenciamento
ambientaijunto ao Conseiho Estadual de Poiltica Ambiental - COPAM.

Na nota técnica anexa a mensagem que encaminhou o projeto a apreciação
desta Casa, o Govemador do Estado justifica as med idas previstas na
proposição, considerando-as necessárias a reduçao dos prejuIzos
econômicos e sociais causados pela ocupaçâo inadequada de areas sujeitas
a inundaçaes, deslizamentos de terra e outros desastres. Alega, também, que
a intervençao do Estado terá caráter preventivo, uma vez que os municIpios,
na maloria das vezes, adotam apenas medidas corretivas apOs a ocorrência
dessas catástrofes, e, via de regra, recorrem ao Estado e ao Governo Federal
em busca de recursos para socorrer os atingidos por tais fenômenos.

Nota-se, contudo, e tal fato e reconhecido na própria justfficativa do projeto,
que o controle do uso e da ocupaçâo do solo e, tradicionalmente, assunto de
responsabilidade legal do municiplo. A Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturals, que nos antecedeu na anáiise da proposição, chama a
atenção para a forte interferéncia do projeto em area na qual o municlpio tern
competência constitucional para exercer plenamente sua autonomia como
ente federado. Além do mais, impôem-se pesados onus aos municipios que
nao adotarem pianos e programas especIficos de controle de areas de risco,
como a vedação a participação na distribuiçao da parcela de receita do ICMS,
prevista nas Constituiçaes Federal e Estadual e creditada Segundo os
critérios da Lei no 12.040, de 28/12/95, a "Lei Robin Hood".

São penalizados, também, os proprietários de terras, que, conforme o
disposto no parágrafo Onico do art. 8 0 do projeto, ficam obrigados a recornpor,
corn especies vegetais nativas originárias da propriedade, a vegetaçao da
area de risco geoiogico. Tal penalizaçao e, a nosso ver, absolutamente
desnecessárja, uma vez que a utilizaçao do solo na area rural se encontra
adequadamente disciplinada pela Lei n° 12.596, de 30/7/97, que dispOe sobre
o uso, o manejo e a conservaçao do solo agricola, e originária de proposiçâo
desta Comissão, obtida a partir das discussOes do Forum Técnico Terra Viva,
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promovido por esta Casa em novembro de 1995.

0 projeto propãe alteracaes significativas nas Leis n°s 7.772, de 8/9/80, e
10.561, de 27/12/91, que tratam, respectivamente, das poilticas ambiental e
forestal no Estado. No primeiro caso, criam-se obrigacOes para os
empreendimentos minerários que, a nosso ver, nâo guardam identificaçao
direta corn os objetivos da proposição. Quanto a lei forestal, são propostas
modlficacOes em dispositivos relativos a reserva legal de vegetação nativa
que toda propriedade rural deve manter, as quals, mais uma vez, acarretam
onus para o produtor rural.

Apesar de louvável, a intenção de se prevenirem situacOes indesejaveis
decorrentes da ocupação das areas de risco representa, na forma proposta,
intervenção inoportuna da administração estadual na autonomia dos
municipios, além de trazer reflexos bastante negativos para a atividade
produtiva rural. Entendernos que a atuaçao do Estado nessa questao deveria
orientar-se peia busca de cooperação entre as diferentes esferas do poder
püblico.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela rejeição do Projeto de Lei n o 1.293/97.
Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Alton Vilela, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Dimas Rodrigues.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.293/97
Cornissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals

Reiatôrio
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epIgrafe disciplina

as atividades desenvolvidas em areas de risco e d6 outras providências.
Publicada em 5/8/97, a proposição foi distribulda as ComissOes de

Constituiçao e Justiça, de Melo Ambiente, de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria e, em virtude de requerirnento do Deputado Paulo Piau, a
Comissao de Agropecuãria e Politica Rural.

Originaimente, a pedido do autor, foi atribuido regime de urgência a
tramitacao da matéria. Posteriormente, por meio de rnensagern publicada em
28/8/97, o Governador do Estado solicitou a retirada do regime de urgéncia.

Por força de requerimento deferido, nos termos regimentais, pelo
Presidente desta Casa, diante do fato de que a Comissão de Constituiçâo e
Justiça perdeu o prazo para realizar o exame preliminar de
COflStitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, a proposição vem a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentaçâo
0 projeto de lei em exame estabelece regras para o uso e a ocupação do
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solo em areas consideradas de risco geoiôgico ou sujeitas a inundaçao, entre
as quais a de que a aprovação, pelo municipio, de projetos de parcelamento
do solo em tais areas dependera de prévia anuència do Estado, que a
denegara nos casos que menciona.

Ao justificar as medidas incluidas na proposição, o Governador do Estado,
em nota técnica anexa a mensagem que a encaminha, menciona os prejuizos
econômicos e sociais advindos da ocupaçao inadequada do solo e a
incapacidade dos municIpos de arcar corn esses prejuizos sem a ajuda
firianceira do Estado ou do Governo Federal.

Nessa nota, o Executivo reconhece, expressamente, a responsabihdade
legal dos municipios pelo controle do uso e da ocupação do solo em seu
território. Vale, no caso, transcrever este trecho da nota: "Os municIpios são
legaimente responsáveis peio controle do uso e ocupaçao do solo em seus
territórios, mas muitos deles ainda se restringem ao enfoque corretivo, não se
precavendo ou adotando medidas preventivas que possam minimizar Os
riscos de ocorrência de catástrofes sociais e econômicas associadas a
imprevidência".

Ora, em que pese aos justos motivos aiegados pelo Chefe do Executivo
Estaduai quanto a necessidade de se controlarem Os efeitos indesejáveis de
tais fenômenos, o projeto interfere fortemente em area na qual,
tradicionalmente, o municipio exerce acães próprias de sua autonomia como
ente federado. Além de o projeto de lei em teia estar eivado de termos
técnicos de difIcil compreensão (declividade, condição geológica, ravina,
periodo de retorno, condicoes naturals de gênese dos hidrogramas de cheias,
etc.), impôe pesados onus aos municIpios, aos proprietârios de terras e aos
mineradores. As penas apiicáveis aos dois ültimos não guardam relação corn
O fuicro da matéria, no caso, o controle das atividades desenvoividas em
areas de risco.

Assim, o art. 90 veda ao municIpio, a partir de 1999, a participação na
distribuiçao de parcela da receita do ICMS, caso não disponha de lei de uso e
ocupação do solo e de pianos e programas, comprovadamente implantados,
Para a prevenção da degradaçao ambiental e a desocupaçao e 0
parcelamento do solo ou a adequação de seu uso em areas de risco
irreguiarmente ocupadas. Chamamos a atenção Para 0 tempo exiguo de que
os municIpios ciisporão Para elaborar essas leis e comprovar a efetiva
implantaçao dos citados pianos e programas.

O art. 10, por sua vez, veda a transferência voluntária de recursos do
Estado, de suas autarquias, fundaçaes e empresas pübiicas aos municIpios
que não preencherem os requisitos estabeiecidos no art. 90.
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0 parágrafo ünico do art. 8° obriga os proprietarios de terrenos situados em

areas de risco a promover sua recomposição natural, enquanto o "caput" do
artigo veda o uso aiternativo do solo nesses locals.

São matérias estranhas aos objetivos do projeto em tela tanto as alteraçOes
propostas Para a Lei n° 10.561, de 27/12/91 - Lei Fiorestal - como as
alteraçães propostas nos arts. 13 e 14 Para a Lei n° 7.772, de 1980. Devemos
frisar que essas proposiçães também sacrificam os municIpios. Corn os
novos parágrafos que se pretende incluir no art. 9 0 da Lei Fiorestai, a reserva
legal de 20% exigida Para os terrenos rurais poderá ser arnpiiada, pelo prazo
de déz anos, Para 40%. Essas reservas poderão ser remanejadas de uma
propriedade Para' outra nos limites de uma mesma sub-bacia hidrografica.
Não fica esciarecido, contudo, se esse remanejamento deverá ocorrer
somente dentro dos limites do municIpio e em terras de urn mesmo
proprietario. Ressaite-se que, pelo dispositivo proposto, ocorrendo a
transferência Para fora dos limites de urn municIpio, poderá haver perda de
receita do ICMS, devido a aiteraçao dos parâmetros de cáicuio Para sua
distribuiçao.

Ademais, a nova redação proposta Para o § 30 do art. 80 da Lei no 10.561
poderá resuitar em perda de receita do ICMS ecoiOgico ao não impor que a
area de proteção ambiental esteja, obrigatoriamente, no mesmo municlpio do
empreendimento.

Ha ainda, na alteração que se deseja introduzir no § 20 do art. 16 da Lei n°
7. 772, pengoso elemento de arbitrio: a permissão de que urn simples fiscal
possa apilcar a pena de suspensão em empreendimentos, corn base em
critérios subjetivos, "ad referendum" do COPAM.

Acreditamos que o desejável, ao contrário daquilo que se propae no projeto,
seria a busca de mecanismos de cooperacão entre as diversas esferas do
Poder püblico Para faciiitar a solução dos problemas decorrentes da ocupação
de areas de risco.

Conciusão
Em face do exposto, opinamos peia rejeiçâo do Projeto de Lei n° 1.293/97.
Sala das Corn jssôes, 3 de marco de 1998.
Irani Barbosa, Presidente e relator - Antonio Roberto - Luiz Fernando Faria.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.381/97
Cornissão de Constituiçao e Justica

Reiatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 0 projeto de lei em teia

autoriza a reversão do jrnóvei que especifica ao MunicIpio de Pogo Fundo.
Publicado, veio o projeto a esta Comissão, que, nos termos regimentals,

L
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704preliminarmente apreciará a matéria nos aspectos de 

juridicidacje ,Coflstjtucionalidade e legalidade
Fundamentacao

A Lei Municipal n° 839, de 24/2/86, de Pogo Fundo, autorizou a doacão ao
Estado de terrerio situado naquele municIpio, na Praça Melo Viana, corn areade 3.52O, 00m 2 (três mil quinhentos e vinte metros quadrados), destinandoo aconstruçao de uma praça de esportes. A doaçao constituju a contrapartida domunicipjo corn relaçao a essa obra, que seria fmnanciacja pelo Estado.

Passacjos 12 anos, nada foi COnstruIdo, e a comlinidade permanece 
naexpectativa do beneficio

Agora, porém, diante de uma nova realidade, pretende o municipio a
reversao do imOvel para constnjçao de uma escola, por entenderem seusrepresentantes que tal objetivo e muito mais importante para a formaçao dajuventude

Consultado, o Secretãrjo de Recursos Humanos e Administracao em oficiode 18/5/98, informa que nada tern a opor a reversão, desde que seja
garantida a destinaçao desejada fazencjo ..se constar no projeto cláusula deimutabjildade da destinaçao e de inalienabijidade

Entendemos que Os principios Constitucionais e legais aplicáveis a
aflenaçao de bens püblicos são os mesmos que amparam a reversâo pordescumprimen0 do objetivo da doaçao. Diante disso, não vemos amparolegal na exigencja do Secretár,o tendo em vista que o imOvel, retornando 

aopatrjmônio municipal, deverá atender ao interesse püblico local, prioridacie
decorrente da autonomia constitucional do municipio brasilejro.

Concjusão
Em vista do aduzjcjo concluimos pela juridicidade, pea const jtucionatidadee pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.381/97 na forma apresentadaSala das Comissôes, 24 dejunho de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Julio -Sebast,ão Costa.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.527/97Corn issão de SaUde
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n o 1.527/97estabeIece proibicao quanto a aplicaçao de tatuagens e de adornos na formaque especjfi
A proposiçao foi examinada preliminarmente pela Comissâo de Constituiçaoe Justiça, que conclu,u pela juridicjdade pela constitucionalidade e pelalegalidade da matéria.
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Em seguida, veio 0 projeto a esta Comissão para, nos termos regimentais,
receber parecer.

Fundamentação
O projeto em exame visa a proibir a aplicacao de tatuagens permanentes ou

de adornos que perfurem qualquer parte do corpo humano, como brincos,
argolas, alfinetes, em menores de idade. Excetua-se da proibiçao a colocação
de brincos nos lôbulos das oreihas.

O objetivo dessa proibiçao é conferir proteçao as crianças e aos
adolescentes, sujeitos que estão aos mais variados modismos, que poderão
lev64os a situacOes constrangedoras no futuro.

Desprovido de maturidade e sem o necessário discernimento quanto as
possiveis conseqüências da aplicaçâo de adornos de caráter irreversivel,
poderá o jovem, no futuro, arrepender-se de tais atos e não ter como
retroagir, arcando, ate mesmo, corn possIveis prejuizos em sua vida
profissional e vendo-se obrigado a conviver corn marcas indeléveis em seu
corpo.

A Lei Federal n° 8.069, de 13/7/90, conhecida por Estatuto da Crianca e do
Adolescente, em seu art. 50, determina que "nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploracâo,
violência, crueldade e opressão"; em seu art. 17, prevê o direito ao respeito,
que consiste, entre outros aspectos, na inviolabilidade da integridade fisica;
finalmente, em seu art. 18, determina, como dever de todos, "zelar pela
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor".

Reveste-se de mérito, portanto, o projeto de lei sob comento, que visa a
proteçäo da criança e do adolescente em sua integridade fisica corn base no
que é determinado pela Lei n° 8.069, de 1990.

Tornam-se necessárias, porém, algumas alteraçOes ao projeto, de maneira
a lhe conferir maior clareza e adaptaçao a realidade.

Corn esse objetivo, optamos pela modificaçao do "caput" do art. 1 0, por
meio da Ernenda n° 1, que apresentarnos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 1.527/97

corn a Emenda n o 1, redigida a seguir.
EMENDA N O 1

0 "caput" do art. 10 passa a ter a seguinte redaçâo:
"Art. 10 - 0 estabelecimento comercial ou o profissional liberal que apliquem

tatuagem perrnanente em outrern, ou pratiquem colocaçao de adornos que
perfurem qualquer parte do corpo humano, tais como brincos, argolas,

k
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menores de 18 (dezoito) anos, salvo corn autorizacao expressa dos pais ouresponsável"
Sala das ComissOes, 25 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Marcos Helênio, relator - Wilson Pires.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.543/97Comissão de Administracao Póblica
RelatOrjo

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epigrafe altera a Lei
n° i9.444, de 25/11/87, que dispoe sobre as licitacães e os contratos da
administraçao centrajjzada e autárquica do Estado e dá outras próvidêncjas.

A proposiçao foi distribu Ida a Comissão de Constituiçao e Justiça, que
concluju peba Juridicidade, pela Constjtucjonalidade e pela legalidade damatérja.

Por força de requerjmeno do autor do projeto, este tramitará em regime de
urgência, devendo ser apreciado em reunião Conjunta desta Comissão e da
Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orgamentdria.

Fundamentaçao
A Constituiçao Federal consagra, no "caput" do art. 37, o princIpio da

legaliciade como urn dos vetores da ativjdade administrativa a ser observado,
portanto, peba administracao püblica direta, indireta ou fundacionai de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municipios Ademais, o inciso XXI do referjdo artigo estabelece a exigencia deprocedimento Jicitatórjo para a contratacao, pela administracao püblica, de
obras, serviços, compras e alienaçao e remete a legislaçao infraconstjtucjonaio discjpljnamento da matéria. Em cumprjmento desse comando 

constitucional,edjtou-se a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institul normas gerais para
as licitaçOes e os contratos da administracao pUblica. Em nIvel estadual, a Lei
n° 9.444, de 25/11/87, que dispOe sobre as licitaçoes e os contratos cia
administracao centraljzada e autárquica do Estado, foi parcialmente acatada
pela Constituicao e suplementa as normas gerais mencionadas.

Procedendose ao exame dessas normas, verffica-se que a Lei Estadual n°
9.444 não se afina corn a Lei Federal n° 8.666, porquanto aquela estabelece
preceitos que tern como destinatárjo apenas o Poder Executivo e as
autarqujas estadua,s, e esta prescreve normas gerais de licitaçao a serem
observadas pela administracao püblica direta, indireta ou fundacjonal de
quaisquer dos Poderes do Estado. Ora, a Lei Federal n o 8.666 é aplicável emtodo o território naclonal; assim, nâo é dado a nenhuma entidade federada
estabejecer flormas dissonantes das Contidas nessa lei, sob pena de viobaçao
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do principio da legalidade. E justamente isso que ocorre corn a Lei Estadual
n° 9.444, conforme foi visto, já que esta prescreve normas que vinculam
somente o Executivo e as entidades autárquicas, passando ao largo dos
demais Poderes constituldos. Corn efeito, a atividade administrativa,
conquanto prevaleça na esfera do Executivo, também ocorre no âmbito dos
demais Poderes, que, ao ensejo da contratação de obras, serviços ou bens,
nâo podem prescindir do instituto da licitação, que tern em vista dupbo
objetivo: proporcionar ao poder püblico a proposta mais vantajosa e
assegurar igual oportunidade para todos os particulares que desejarern
celebrar contrato corn a administragâo püblica.

0 projeto em exame tern por escopo justamente afastar tal impropriedade, o
que é feito mediante a alteraçao da redaçäo de seu art. 1 0. A alteraçao
proposta consiste em conferir major abrangência a regra contida no referido
artigo, de modo a sujeitar as prescricöes da lei os órgãos e as entidades da
administraçao direta e indireta de todos os Poderes do Estado, do Tribunal de
Contas e do Ministério PCiblico.

Outra modificaçao introduzida pelo projeto é a referência as cooperativas
como pessoas jurIdicas aptas a celebrar contrato corn o Estado por via de
procedimento licitatOrio. Em face de disposiçao legal nesse sentido, nâo
haveria lugar para indagaçães acerca da possibilidade ou não de tais
instituiçaes participarem de licitaçoes. Ademais, norma juridica desse tear iria
ao encontro do cornando constitucional segundo o qual "a lei apoiará e
incentjvará o cooperativismo e outras formas de associativismo".

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.543/97

na forma original.
Saba das Comissöes, 11 de marco de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva - Wilson Pires.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.584/97

Cornissão de SaUde
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n° 1.584/97
cria a Campanha Estadual de Prevencão de Acidente Doméstico.

A requerimento do autor, obedecendo a preceito regimental, vem o projeto a
esta Comissâo para receber parecer quanto ac mérito, tendo em vista a perda
do prazo pela Comissâo de Constituiçâo e Justiça.

Fundamentaçao
0 projeto em exame pretende instituir a Campanha Estadual de Prevençâo
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de Acidente Doméstico, no intuito de reduzir o nUmero de acidentes
domésticos e minimizar sua gravidade, por meio da divulgaçao dos principais
fatores que causam os referidos acidentes e dos primeiros procedimentos
recomendávejs para atenuar as suas conseqüências.

A divulgaçao da Campanha será feita pelo Estado anualmente, por urn
perlodo nao inferior a três meses, por meio de propaganda nas ernissoras de
radio e televisão, palestras, produção de material audiovisual, cartazes e
folhetos educativos, cursos e outros meios.

Como se constata, a medida proposta, de caráter eminentemente
preventivo, insere-se perfeitamente nas diretrizes estabelecidas no texto
constitucional. 0 art. 24, Xli, da Carta Magna atribui ao Estado, de forma
concorrente corn a União e o Distrito Federal, a competência para legisiar
sobre a proteção e a defesa da saüde.

A Carta mineira, por seu turno, em seu art. 186, parágrafo Unico, II, institui,
"in verbis":

"Art. 186 - A saüde e direito de todos, e a assistência a ela é dever do
Estado, assegurada mediante politicas sociais e econômicas que visem a
eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitárjo as acöes e aos serviços para sua prornoção, proteçao e
recuperaçao.

Parágrafo Unico - 0 direito a saüde implica a garantia de:

II - acesso as informaçoes de interesse para a saUde, obrigado o poder
pUblico a manter a população informada sobre os riscos e danos a saUde e
sobre as medidas de prevençao e controle;".

Pode-se afirmar seguramente que a maioria dos acidentes dornésticos
ocorre por negligência ou ignorância; quando corn criancas, são motivados,
quase sernpre, pela displicência de urn aduito. Guardar remédios, alimentos e
material de limpeza juntos constitui o principal fator de intoxicaçao por
ingestão. Muitas vezes, pequenos descuidos ocasionam iamentáveis
acidentes.

0 ntmero de atendimento a casos de intoxicação, queimaduras e acidentes
corn corpos estranhos seria altamente reduzido nos hospitais, corn
significativa economia para o Estado e diminuiçao de sofrimerito hurnano, por
meio da orientação acerca de pequenos cuidados a serern tornados, corn a
finalidade de se diminuir o nümero de situaçaes perigosas nas residências.

Reveste-se de mérito, portanto, este projeto de lei, que visa a proteção,
principalmente, das crianças e dos idosos, rnais sujeitos aos acidentes
domésticos, danosos fIsica e psicologicamente e, muitas vezes, fatais.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.584/97 na
forma proposta.

Sala das Comissöes, 25 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Wilson Pires, relator - Marcos Helênio.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.597/98
Comissão de Administraçao Piiblica

RelatOrio
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epigrafe

visa a autorizar o Poder Executivo a celebrar convênios corn a- Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

Publicada a proposição em 19/2/98, a Comissão de Constituição e Justica,
em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposiçao. Agora, passamos a analisá-la quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentacão
A proposição em análise visa a autorizar o Poder Executivo a celebrar

convênios corn a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT -, para
que órgãos pUblicos estaduais, como escolas, postos de saüde, delegacias
de policia e outros, localizados em distritos, vilas ou povoados desprovidos de
agências de correios, recebam correspondéncias oriundas de posto central, a
fIm de que seja facilitada sua entrega ao destinatário.

A precariedade dos meios de comunicação é circunstãncia peculiar as
populaçôes que habitam regiöes longinquas das zonas rurais. A situação se
agrava quando se trata de recebimento de correspondéncias e mercadorias
enviadas pelos correios, e os destinatários acabam sofrendo irreparáveis
prejuIzos por não recebê-Ios devido a falta de condicôes.

A aprovacao do projeto é medida salutar e de grande aicance social, por
flão gerar onus para a administracão pUblica nem dificuldades para a
implementaçao da proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.597/98,

na forma apresentada.
Sala das Cornissöes, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Marcos Helênio, relator - José Braga -

Sebastiâo Navarro Vieira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.597/98

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
RelatOrio



w
710

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em tela tern
por finalidade autorizar o Poder Executivo a celebrar convenios corn a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

0 projeto fol exarninado pela Comissão de Constituiçao e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionaljdade e legalidade. Em seguida, a
Comissão de Adrninistraçao PUblica opinou por sua aprovaçao.

Cabe, agora, a esta Cornissão analisar a proposiçao sob a Otica da
fiscalizaçao financeira e orçamentária.

Fundamentaçao
Pretende-se, no projeto de lei em exame, a celebraçâo de convênios entre 0

Poder Executivo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT -,
Para que Orgàos pUblicos estaduais, tais como escolas, postos de saüde e
outros, situados em distritos, vilas ou povoados desprovidos de agências de
correios, possam receber e guardar a correspondência destinada aos
moradores locais.

Não ha dUvida acerca das dificuldades por que passam as comunidades
afastadas dos grandes centros urbanos. 0 acesso a informaçao,
principalmente a escrita, é precário.

Entendemos, assirn, que a proposição trata de matéria de interesse social e
nao provoca irnpacto no orçamento do Estado, pois nao gera recursos nem
ocasiona despesas Para o erário püblico. Ressalte-se, também, que já existe
a estrutura adrninistratjva necessária a implementaçao do projeto.

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

1.597/98 no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissães, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvéclo, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião

Navarro Vieira - José Braga.
PARECER pARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.715/98

Comissão de Administraçao PUblica
Relatório

0 Projeto de Lei no 1.715/98, do Governador do Estado, institui a politica de
regulação dos serviços pUblicos concedidos ou permitidos, cria a Agéncia
Estadual de Regulaçao de Serviços PUblicos - ARSEMG - e dá outras
providéncias.

Em exame preliminar, a Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposiçao na
forma do Substitutivo n o 1, que apresentou.

Agora, nos termos do disposto no art. 102, I, "a", c/c o art. 188, do
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Regimento Interno, passamos a análise da matéria sob os aspectos de sua
relevância e oportunidade Para a administraçao estadual.

Fu ndamentação
A criação de agências reguladoras dos serviços püblicos representa urn

marco na histOria da administraçao püblica brasileira e encontra-se inserida
no contexto da reforma do Estado.

Durante décadas o Estado assumiu funçao empresarial corn relação a
prestaçâo de servicos pUblicos. Assistimos, agora, a urn processo de
profunda alteraçao e de redefiniçao do papel do poder püblico, que, diante da
premência do atendimento de demandas sociais crescentes e de sucessivas
crises financeiras, busca, na parceria corn o setor privado, a soluçao Para tais
problemas.

Paralelamente a transferência de obras e serviços püblicos Para o setor
privado, por meio de delegaçao, o Estado deve assumir a funçao regulatória e
fiscalizadora que Ihe compete, na qualidade de poder concedente.

No âmbito federal, já foram criadas três agências reguladoras Para atuação
nas areas de energia elétrica, telecomunicaçOes e petróleo, estando, ainda,
prevista a criaçao de mais uma agência voltada Para a area de transportes.

Em Minas Gerais, nâo serão criados, peto menos a princIpio, vários órgãos
reguladores, de acordo corn as areas de especializaçao, conforme o modelo
federal, mas apenas uma agência Para todos os serviços.

A criação da ARSEMG, entidade de natureza autárquica vinculada a
Secretaria de Planejamento e Coordenaçao Geral, vern cumprir determinação
legal. De fato, a Lei n o 12.219, de 7/1/96, que autoriza o Poder Executivo a
delegar, por meio de concessâo ou permissão, alguns serviços pUblicos que
menciona, prevê, em seu art. 7 1, a instituiçâo de órgão técnico corn a
finalidade de organizar e coordenar as atividades de planejamento,
regulamentacao e fiscalizaçao das concessaes e das permissöes.

Caberá a ARSEMG regular e fiscalizar a prestaçäo de serviços pUblicos
delegados, controlar as tarifas, procedendo a sua revisâo ou a seu reajuste
quando necessário, reprimir violaçâo dos direitos dos usuarios, apurar
infraçao e aplicar as penalidades previstas na lei, entre outras atribuiçaes.

Dessa forma, haverá a transferência da administraçao daqueles contratos
Para a agenda reguladora. Corn essa finalidade, a agência deve ser dotada
de autonomia administrativa e financeira e contar corn dirigentes técnicos,
flomeados pelo Governador do Estado após aprovaçâo desta Casa. Vale
ressaltar que os dirigentes da ARSEMG nâo serão demissIveis "ad nutum", o
que vem reforçar a idéia de adoçao de novos padraes de conduçâo dos
negOcios pUblicos.
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712Outro ponto do projeto que merece destaque é a previsâo da participacao
popular na fiscalizacao dos servicos prestados, a qual se concretjzará por
meio de uma comjssão de acompanharnento e fiscalizacao periódjca. Tal
cc

missão receberá da ARSEMG o suporte adm jnjstrativo necessárjo a seufuncionamento e deverâ elaborar reiatórjo anual sobre o desempenho das
em presas COncessjonárjas e permjssjonárias

Anaiisando o Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituiçao
e Justiça , detectamos pontos que merecem reparos, motivando a
apresentacao de aigumas emendas.

o inciso I do art. 50 faz mençao a urn piano geral de metas, ievando ao
entendimento de que tal piano já estaria previsto de aiguma forma. Na
reaiidacie, o que se pretende é apenas que seja proposto urn piano de metas.

o inciso X do mesmo art. 50 dá a ARSEMG a prerrogativa, bastante ampia,
de requisjtar informacaes a quaiquer pessoa, Orgão, autoridade ou entidacje
pUbiica ou privada. Juigamos que a redaçao do dispositivo deve ser aiterada,
permitindo-se a ARSEMG a requisiçao de informacoes apenas a Orgãos,
entidades ou autoridades pUbiicas.

o Inciso XI do mesmo artigo não traz expilcita a idéia de que a revisão ou
reajuste das tarifas serão feitos mediante soiicitaçao do concessionário ou dopermissionário, ievando-nos a apresentar ernenda corn esse objetivo.

No inciso XIX, juigamos conveniente substituir o termo "encampacao da
concessâo" por "extinçao da concessão", por entendermos que a
encampaçao e apenas uma das formas da extinçao da concessão e que
outras modaliciades poderiam ser tarnbém Utilizadas

No inciso XX, pretendemos substituir a expressão "medidas" por"providèncias", que nos parece mais adequada, e, no inciso XXI, propomos o
acréscimo de organismos internacionais que, certan-iente por urn lapso, nãoforam mencionados, tendo-se em vista que nao se confunciern corn 

Osorganismos estrangeiros nele mencionados
A Emenda no 2 tern por objetivo explicitar que os notórios conhecimentos

exigidos dos dirigentes da ARSEMG podern ser cornprovaçjos também em
area jurIdica ou de administracao

A Ernenda n o 3 visa a aiterar a redacao do art. 13, para deixar ciaro que oPresidente do Conseiho e o Diretor-Geral são a mesma pessoa, e nãopessoas diferentes, como se poderia aduzir do texto.
A Emenda no 4 propoe alteracoes nos § 2 0 e 30 do art. 30. A primeira, no

sentido de que as sancôes devern ser previstas nos contratos, e a segunda,
estabelecendo que o Governador poderá decjdjr de oficio, e não apenas porrecomendacao da ARSEMG, pela extinçao de concessão permissão, cessão
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ou autorizacão.

Por fim, apresentamos a Emenda n° 5, relativa a data de vigência da lei,
quejulgamos mais conveniente ser a de 31/12/98.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.715/98 na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, corn as
Emendas n°s 1 a 5, desta Comissão, a seguir apresentadas.

EMENDA NO I
Dê-se aos incisos II, X, XI., XIX, XX e XXI do art. 5 0 a seguinte redaçao:
"Art. 50 - ...............................................................................
ii - propor ao Governador do Estado, por intermédlo da Secretaria de

Estado do Pianejamento e Coordenaçao Gerai - SEPLAN-MG -, piano de
metas para a delegação de serviços pübiicos estaduais;

X - requisitar informaçao de Orgão, autoridade ou entidade pUbilca,
guardando o sigilo legal, quando for o caso, bern como determinar diligéncias
que se façam necessárias ao exercIcio de suas funcôes;

Xi - acompanhar e controlar as tarifas dos servicos pübiicos concedidos ou
permitidos, decidindo sobre os pedidos de revisâo ou reajuste;

XIX - recomendar ao Governador do Estado que proceda a extinçâo de
concessão, permissão, cessâo ou autorização a que se refere esta lei,
quando o interesse püblico o exigir;

XX - requisitar dos órgaos do Poder Executivo estaduai as providéncias
necessárias ao cumprimento desta lei;

XXI - firmar contrato ou convênio corn órgão ou entidade pübiica nacional e
submeter previamente ao Governo do Estado, por intermédio da SEPLAN-
MG, os atos a serem ceiebrados corn organismo estrangeiro ou
internaciorial;".

EMENDAN°2
Dê-se ao "caput" do art. 8 0 a seguinte redaçao:
"Art. 80 - A direçao da ARSEMG será exercida pelo Conseiho Diretor,

composto de 5 (cinco) cidadãos de iiibada reputaçao, corn pelo menos 15
(quinze) anos de experiência profissionai comprovada em area reiacionada
corn os objetivos da Agência e notOrios conhecimentos em area jurIdica, de
adrninistração ou outra area técnica pertinente.".

EMENDAN°3
D&-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - A competência do Presidente do Conseiho e Diretor-Geral, dos

Conselheiros e dos Diretores constará no regulamento da ARSEMG,
aprovado por decreto no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicacao



rA--7

desta lei.".714
EMENDA NO 4

D&-se aos § 20 e 30 do art. 30 a seguinte redaçao:
"Art. 30 - ...............
§ 2° - Nos termos do regulamento e do contrato, a sanção prevista no inciso

IV será aplicada, por recomendação da ARSEMG, por Secretário Estadual,
em ato devidamente motivado.

§ 30 - Sempre que o interesse püblico o exigir, o Governador do Estado, por
recomendaçao da ARSEMG ou de ofIcio, em ato devidamente motivado,
declarará a extinçao de concessão, permissão, cessão ou autorizaçao a que
se refere esta lei.".

EMENDA N° 5
Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:
"Art. 44 - Esta lei entra em vigor em 31 de dezembro de 1998.".
Sala das Comissães, 24 de junho de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente e relator - Antonio Julio - João Batista de

Oliveira - Marcos Helêruo - Ibrahim Jacob.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.727/98

Comissão de Constituição e Justiça
Rei:ório

0 Projeto de Lei n° 1.727/98, apres ntado pelo Deputado Raul Lima Neto,
mas de autoria da maiorja dos membros desta Casa, tern como objetivo impor
limites a exploraçao dos serviços de telefonia de prefixos 900 e 0900.

Publicada ern 1 0/5/98, foi a proposição distribuIda as ComissOes de
Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicaçao e Obras Püblicas e, a
força de requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, aprovado em
Plenário, a Comissão de Defesa do Consumidor.

A esta Comissão compete avaliar a matéria quanto a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Iriterno.

Fundamentaçao
Primeirarnente, cumpre salientar que a matéria em foco já foi apreciada

quando da discussão do Projeto de Lei n o 788/96, do Deputado Raul Jima
Neto. Do ponto de vista regimental, está o projeto em perfeita sintonia corn o
que dispOe o art. 186, § 3 0, do Regimento lnterno, uma vez que foi assinado
pela maioria dos membros da Casa.

Conforme ja foi reconhecido quando da apreciaçao do Projeto de Lei no
788/86, a regulamentacao da exploração dos serviços de prefixo 900 e 0900,
os quais tanto tern afligido a sociedade, enquadra-se no rot das matérias de
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competência do Estado (art. 24 da Lei Major).

Ao contrário do entendimento do Chefe do Poder Executivo, explicitado na
Mensagem n° 241/98, não estamos discutindo as serviços de
telecomunicacâo, que são de competència privativa da União (art. 22 da
Constituicão Federal), mas, sim, as critérios que devem nortear a prestacao
desses servicos sob a ótica do direito do consumidor.

Os mencionados serviços, designados pela expressão "Disque 900", ou
qualquer outra denorninacão semelhante, são urn fenômeno de dimensão
internacionat, cujas numerosas implicaçaes de ordern negativa já mereceram
rigôrosas medidas restritivà e proibitivas por parte das autoridades póblicas
de diversos paises. No Brasil, o controle e, praticamente, inexistente, o que
deixa a sociedade completamente vulnerável.

A prestadora, mediante contrato corn as empresas provedoras,
praticamente invade os lares dos consumidores, oferecendo servicos que não
foram solicitados previamente e pelos quais cobra, por rneio da conta
telefônica, precos elevados.

Muitas vezes, as mencionados servicos são utilizados por menores,
empregados e funcionários, enfim, por pessoas não autorizadas pelo titular da
linha telefônica, que se ye surpreendido, ao final do mês, por contas
telefônicas exorbitantes.

Para agravar a situação, as empresas nem mesmo oferecem aos
consumidores a possibilidade de bloqueio desses serviçOs, visando a impO-
los.

Os melos de comunicacão de massa, principalmente a televisão, exercem
urn papel importante nessa cadeia, pals divulgam as famigerados serviços por
meio de propaganda enganosa, abusiva, incompleta e irregular, que não
identifica o nome nem a endereço dos fornecedores, burla as exigências
legais relativas ao dever de informar os custos elevados dos servicos, abusa
cia inocéncia e pouca experiência de crianças e pessoas menos precavidas e
incita o usa desenfreado dos mencionados servicos.

São por demais conhecidos os efeitos lesivos desses servicos, que se
alastraram por todo a Pals, foram abusivamente lançados no mercado e
impastos aos consumidores, sem a possibilidade efetiva de fiscalização e
controle eficazes de sua utilizacão.

Não se encontra na legislação pertinente (especialmente na Lei Federal no
4.117, de 1962), nenhum dispositivo que autorize a prestadora do servico
telefOnico pübtico a fornecer aos consumidores outros servicos, além dos
contratados. Isto signifIca que a imposição dos mencionados serviços aos
usuários, assinantes e locatários não tern nenhum respaldo legal.
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Ora, o consumidor firmou corn a concessionária urn contrato de prestaçâo
de servico pUblico de telefonia, o qual vincula exclusivamente a TELEMIG e
os seus assinantes e locatários. Destaque-se que o objeto desse contrato se
restringe a prestação de serviços de telefonia, não incluindo, obviamente, os
serviços 900.

Se, para a prestação dos serviços básicos de telefonia, exigiu-se a
solicitaçâo prévia do consumidor, uma decorrência lOgica é a necessidade -
ainda major - de solic;taçao prévia para a prestação de outros serviços, mais
especIficos, comoos relacionados ao prefixo 900.

As concessjonárjas tern agido como se estivessem acima da lei, fazendo
letra morta de dispositivos de ordem pUblica e interesse social. Ignorando que
tão-somente a lei, a vontade das partes e os atos if Icitos constituem fonte de
obrigaçao, a TELEMIG impoe aos consumidores uma obrigaçao
ontofogicamente e em tudo distinta da efetivarnente contratada, uma
obrigaçao oriunda dos contratos que ela celebrou corn terceiros, as empresas
fornecedoras do 'Disque 900".

Mesmo ciente dos probtemas e transtornos causados por esses serviços,
as empresas do Sistema TELEBRAS continuarn a se valer da parceria corn
as empresas provedoras para lançar novas linhas do mencionado serviço.

0 "Disque 900" nao se inclul entre os servicos pUblicos de te!efonia,
definidos em tel. Os seus preços são estabelecidos petas empresas
fornecedoras, não se pautando pelos critérios legais da ocupação do circuito
e da distância das estaçôes (art. 106 da Lei n O 4.117, de 1962).

Ha que se ressaltar que a conduta dessas empresas (provedoras e
prestadores) viola flagrantemente o Côdigo de Defesa do Consumidor, que
dispoe o seguinte:

"Art. 39 - E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas:

Ill - enviar ou entregar ao consumidor, sern solicitação prévia, qualquer
produto, ou fornecer qualquer serviço;".

Conforme entendimento ja consolidado no Poder Judiciário, aptica-se a
espécie a sançâo prevista no parágrafo ünico do referido dispositivo, a saber:

"Art. 39- ........................................................................................
Parágrafo ünico - Os serviços prestados e os produtos remetidos ou

entregues ao consumidor, na hipotese prevista no inciso III, equiparam-se as
amostras gratis, inexistindo obriQacão de Da gamento" (Grifo nosso.).

Ademais, a lei de proteção da criança e do adolescente (Lei Federal no
8.069, de 1990) dispae o seguinte:
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"Art. 5 0 - Nenhuma crianca ou adolescente será objeto de qualquer forma de

negligéncia, discriminaçao, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei quatquer atentado, por acao ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.

Art. 17 - 0 direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
fIsica, psIquica e moral da crianca e do adolescente, abrangendo a
preservaçao da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e
crenças, dos espacos e objetos pessoais".

Observa-se que o acesso a esses servicos é Iivre, a qualquer mornento, por
estarem disponIveis independentemente de solicitaçâo ou conhecimento do
proprietário da linha.

Constata-se que quem os utiliza não é o responsável pet o pagamento da
conta tetefônica: são crianças, adolescentes, leigos, idosos, pessoas
incapazes, que nao tern noçao do seu custo, ou pessoas não autorizadas,
como empregados e funcionários, que agem corn abuso de confiança ou,
mesmo, má-fé. Observe-se, neste sentido, o art. 39, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor, "in verbis":

"Art. 39 - E vedado ao fornecedor de produtos ou servicos:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista
sua idade, saUde, conhecimento ou condiçâo social, para impingir-the seus
produtos ou servicos;".

Não e razoável exigir que os titutares de linha telefOnica cuidem de tomar
providências para impedir que seus flihos, empregados ou terceiros não
utilizem esses servicos, que não foram solicitados nem deveriam estar
disponiveis. Não e possIvel exigir, também, que Os pais permaneçam o dia
todo em casa, a lim de impedir que os flihos menores, vulneráveis a
publicidade enganosa, acessem o "tele amizade", o "disque paquera", a "tete
ganhe urn carro", a "disque estOrias infantis", ou, ate rnesmo, a "tele sexo".
Deveriarn as proprietários de linhas telefônicas que não se podem dar ao luxo
de passar a dia a vigiar seu telefone colocar cadeado no aparetho, impedindo
o acesso ao serviço 900, mesmo que isto signifique, tambérn, a
impossibilidade de se usar a tetefone em urna situacão de ernergência? Cabe
lembrar que, além de todos os problemas mencionados, a serviço 900
acarreta urn clima de desconfiança e discOrdia no lar.

A prestaçao desses servicos, da maneira como ocorre, tern reflexos, ainda,
na lei penal, pois os servicos como 'cartomancia", "tele tarö", "disque sonhos
e simpatias", 'tete magia", "tele vidente", "disque ocuttismo", "disque
esoterismo", "disque astrologia", entre outros, exptorarn a credutidade püblica,



^Wl
718

enquadrando-se nos delitos contra o patrimônio. Observe-se o art. 27 da Lei
das Contravencoes Penais, Decreto-Lei n° 3.688, de 1941:

"Art. 27 - Explorar a credulidade püblica mediante sortilégios, prediçao do
futuro, explicaçao de sonhos ou práticas congêneres:

Pena - prisão simples, de 1(um) a 6 (seis) meses, e multa de Cz$1,00 (hum
cruzado) a Cz$ 10,00 (dez cruzados)".

Os servicos como "tele sexo", "tele erotismo" e todos os outros que se
referem a mensagens erOticas atacarn a moral e os bons costumes. Neste
sentido, observe-se o art. 234 do Código Penal Brasileiro:

"Art. 234 - Fazer, importar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de
comércio, de distribuiçao ou de exposiçâo püblica, escrito, desenho, pintura,
estampa ou qualquer objeto obsceno:

Pena - detençao, de 6 (seis) meses a 2(dois) anos, ou multa".
Ha, também, serviços que implicam em estelionato, como os que prometern

coisas impossIvejs:
"Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilIcita, em prejuIzo

alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artifIcio, ardil, ou
qualquer outro meio fraudufento.

Pena - reclusão, de 1 (urn) a 5 (cinco) anos, e multa".
Mais grave ainda é a jogatina generahzada que ocorre em vários desses

serviços, burlando a legislaçâo penal e transformando a credulidade e a
pouca malIcia dos consumidores em uma verdadeira mina de ouro. Conforme
reportagem anexa, o dinheiro rnovimentado no caca-nIqueis telefônico das
redes de televisão chega a cifra inacreditável de, aproximadaniente,
R$86.000.000,00.

No campo jurisprudencial, são incontáveis as decisôes judiciais que
atacaram essa modalidade de serviço, que tanto tern afligido a sociedade.
Cabe destacar recente acórdão oriundo da 11 Câmara Civel do Tribunal de
Alçada de Minas Gerais:

"Açao de Cobrança de Conta de Telefonia. 'Disque So Namoro'. Vcio e
Abuso na Proposta. Serviços Que Demandam Critérios e Aceitação Prévia de
Uso, ante Sua Natureza. Cobrança lrnprocedente, somente quanto a Eles.

1- A empresa concessfonária, fornecedora de serviços de telefonia, é
solidária corn qualquer outra que, sob sua permissao, explore serviços
determinados, como Os nominados "disk paquera", "so namoro", etc.

2- Revela-se imperfeito o ato juridico, quando ausente a manifestaçao
prévia e individual do malor interessado - o consumidor - que, por isso, não
pode se submeter ao arbItrio de uma das partes a impor-Ihe serviços alheios
A avença de origern, esta eivada do caráter de verdadeiro serviço püblico,
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inocorrendo, todavia, quando de inserção contratual unilateral (portanto,
abusiva), pela qua[, no geral, e prestado verdadeiro desserviço püblico, como
está a ocorrer corn algurnas modalidades postas em prática, pelo prefixo 900,
entre elas o "disk sO namoro".

3- A validade desta inserçao, pelo seu caráter impessoal, destarte, familiar,
abrangendo carentes e ate incapazes, reclama-se o estabelecimento de
critérios técnicos de bloqueio a sua utilizaçao generalizada, cuja auséncia
implica em nulidade do suposto ato jurIdico e, conseqüentemente, no indébito
da contraprestação reclamada".

(Ap. CIvel n° 247.868-6. ia Cârnara do TA-MG, Juiz Rel. Nepomuceno Silva,
10/3/98)

A decisão proferida pelo Juiz Relator Nepomuceno Silva, expoente da
magistratura mineira, além de proteger o consumidor dessa verdadeira
mazela, foi sábia ao apontar o caminho trilhado por esse projeto, para a
solução definitiva do problema: o bloqueio dos serviços, que so seriam
utilizados mediante autorização expressa do proprietario da linha.

Medidas tomadas por outros paises em face dos serviços 900: Alemanha -
os serviços desse tipo são proibidos; Portugal - idem; EUA - os servicos
podem ser bloqueados; a pedido do consumidor, gratuitamente, quando
pessoa fIsica, e corn onus, se for pessoa juridica; Inglaterra - os serviços
podem ser bloqueados, gratuitamente, e h6 rigoroso controle sobre eles;
como medida de proteçao a personalidade, os que oferecem conversação
direta são, obrigatoriamente, gravados; Espanha - o "Ministerio de Sanidad e
Consumo" tomou diversas rnedidas, visando a soluçao definitiva dos
numerosos problemas decorrentes de serviços dessa espécie.

Assim sendo, fica evidente que o projeto em tela não extrapola 0 campo
legiferante do Estado, ja que o tema discutido (controle de servico prestado) é
matéria que envolve o direito do consumidor, sendo, portanto, da
competência concorrente da União e das unidades da Federacao.

Conclusão
Pelas 	 razOes 	 aduzidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.727/98.
Sala das ComissOes, 24 dejunho de 1998.
Hely TarqUInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Marcos Helênio -

Antonio Julio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.752/98

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epIgrafe tern
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por objetivo proibir a destinaçao de verbas pCiblicas Para veiculaçao de
propaganda institucional quando ocorrer atraso na quitação da folha do
pessoal da administraçao direta e indireta do Estado de Minas Gerais e na
quitação de débitos junto aos fornecedores do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 16/5/98, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, cOnstitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, UI, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
No moldes da proposiçao em tela, fica proibida a destinaçao de verbas

püblicas Para veiculação de propaganda institucional quando ocorrer atraso
na quitaçao da folha do pessoal da administraçao direta e indireta do Estado
de Minas Gerais e na quitaçao de débitos junto aos fornecedores do Estado,
considerandose como tal, respectivamente, o pagamento após o quinto dia
til do més subsequente ao trabalhacio e apOs o trigésimo dia do vencimento

da obrigaçao.
Primeiramente curnpre-nos ressaltar que a publicidade de ato, programa,

projeto, obra, serviço e campanha de Orgão püblico, por qualquer veiculo de
comunicaçao somente pode ter caráter informativo, educativo cu de
orientaçao social, e nela nao constarão nome, simbolo cu imagem que
caracterizem a promoçao pessoal de autoridade, servidor pUblico ou partido
Politico, conforme preceitua o art. 17 da Constituiçao Estadual. Por outro lado,
o art. 50, XXXIII, da Constituiçao Federal, prescreve que todos tern direito a
receber dos órgãos püblicos informaçoes de interesse particular ou coletivo.
Dessa forma, o projeto afronta diretamente urn dos direitos constitucionais do
cidadão, quando prolbe a destinaçao de verbas püblicas Para veiculaçâo de
Propaganda institucional.

Outro ponto a ser ressaltado diz respeito a independéncia e harmonia entre
as Poderes do Estado, previstas no art. 6 1 da Constituiçao Estadual, segundo
o qual urn Poder não pode, como e a caso, mesmo por meio de lei, interferir
nas atribuicoes do outro.

Por fim, a proposta apresentada fere o poder discricionário do Chefe do
Executivo, que e, conforme nos ensina Hely Lopes Meirelles, "o que o Direito
concede a Administracao de modo explIcito ou implicito, Para a prática de
atos admjnistrativos corn liberdade na escolha de sua conveniéncia,
oportunjdade e conteüdo", quando determina a forma de realizar as despesas
pUblicas, a que e inerente a sua funçao.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela antijuridicidade, pela
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inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 1.752/98.

Sala das Comissaes, 24 de junho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Antonio Julio - João

Batista de Oliveira - Sebastiâo Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.755/98

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ibrahim Jacob, tern como
objetivo estabelecer critériospara cobrança do Imposto sobre Propriedade de
VeIculos Automotores - IPVA -' conforme dispOe a Lei Estadual no 12.735, de
31/12/97.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/5/98, foi o projeto distribuldo as
ComissOes de Constituiçào e Justica e de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentária, competindo a esta Comissâo analisar os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentaçao
O IPVA e de competéncia do Estado, conforme estabelece a Constituiçao

da RepOblica em seu art. 155, II.
Ao contrário da Constituição Estadual de 1967, que vedava a iniciativa

parlamentar Para deflagrar o processo legislativo quando o assunto envolvia
tributos, a atual Constituiçao mineira, de 1989, nâo acatou tal limitação. Vê-se
pelo disposto no seu art. 66 que tat matéria não e de iniciativa privativa do
Governador do Estado, aplicando-se, então, a regra do art. 61.

Diante dessa assertiva, não vislumbramos óbices do ponto de vista juridico-
constitucional a trarnitaçâo da matéria nesta Casa, pois o que se deseja
mediante a aprovação desse projeto de lei é disciplinar a forma de cobrança
de urn tributo de competência do Estado.

Se a forma sugerida no projeto é a que mais atende ao interesse pUblico,
esse é urn assunto que certamente será tratado na comissão de mérito.

Conclusão
Pelas 	 razOes 	 aduzidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.755/98.
Sala das ComissOes, 24 dejunho de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Sebastiâo Costa, relator - Marcos Helénio -

Antonio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.762/98

Comissâo de Administraçâo Páblica
Relatôrio

Por meio da Mensagem n o 271/98, a Governador do Estado encaminhou a
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esta Casa Legislativa, Para exame e deliberação, o Projeto de Lei no
1.762/98, que institui quadro especial de carreiras e dá outras providências.

Publicado em 28/5/98, a projeto foi distribuldo as cornissOes competentes,
Para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "c", do
Regimento Interno.

Em vrtude de requerimento aprovado em Plenário, nos termos do inciso VII
do art. 232, c/c o art. 140, do mesmo Regimento, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Para receber parecer quanto ao mérito,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundarnentacâo
A proposicão em epigrafe propöe instituir urn quadro especial no âmbito do

pessoal civil da administracão direta, composto de quatro carreiras
constituIdas de classes de cargos de especialistas, cujas atividades estarão
voltadas, essencialmente, Para o planejamento, a formulaçao e a avaliacâo
das poilticas püblicas, a administracâo financeira, a contabilidade pUblica e a
auditoria relativa a gestao governamental.

0 quadro especial será composto das carreiras de politicas püblicas e
gestao governamental, de administracão orçamentária e financeira, de
auditoria e controle interno e de gestão administrativa.

Nos termos da proposicão em tela, as carreiras supracitadas serão
compostas de classes de cargos, corn nIveis de I a IV. 0 desenvolvimento do
servidor na carreira, corn base na qualificação profissional e no mérito
funcional, também está consubstanciado no projeto e dar-se-á por meio de
promoção e progressão, observada a Lei n° 10.961, de 14/12/92, que dispôe
sobre as normas de elaboraçao do quadro geral e dos quadros especiais,
estabelece as diretrizes Para a instituiçâo dos pianos de carreira do pessoal
civil do Poder Executivo e dá outras providências.

De acordo corn o projeto, o ingresso nas carreiras dependerá de aprovacão
em concurso pübiico de provas e titulos de candidatos de nIvel superior de
escolaridade, atendidas as qualificaçöes profissionais estabelecidas no edital,
e habilitará o servidor Para a desempenho de atividades de assistência
técnica e assessoramento especializado as chefias de órgâos de direçâo
superior da administração direta, na sua respectiva area de atuaçâo.

Ressalte-se que o concurso püblico será constituldo de duas etapas; a
primeira, de provas e titulos, e de caráter elirninatório e classificatório, e a
segunda, tarnbém de caráter eliminatório e classificatório, consistirá no
cumprimento de curso especIfico, corn avaiiaçao final, em regime de
dedicacão integral, corn direito a ajuda financeira correspondente a 80% do
valor do grau inicial de vencimento do cargo.

723
A proposição assegura ao candidato que for servidor pUblico estadual o

direito de ser dispensado das atribuiçães de seu cargo durante a segunda
etapa do concurso e de optar pela ajuda financeira ou pela remuneração de
seu cargo efetivo, medida que se insere na esfera discricionária do Chefe do
Executivo.

Atribui-se as Secretarias de Estado de Recursos Humanos e Adrninistraçâo,
do Planejamento e Coordenaçao Gera[ e da Fazenda e a Auditoria-Geral do
Estado a orientaçâo sobre a politica de desenvolvimento de pessoal e as
diretrizes Para a• realizaçao dos cursos de qualificaçao necessários ao
ingresso e ao desenvólvimento nas carreiras.

Tendo em vista que alguns dispositivos, notadarnente os relativos a
computaçâo de tItulos Para fins de concurso e o estabelecimento de critérios
Para a avaliaçao de desempenho, suscitam medidas de nIvel de concreçao
mais denso e mais particularizado, de natureza infralegal, reconhecemos a
necessidade de expediçao de normas cornplernentares, conforme prevé a
proposiçâo, Para a garantia da aplicaçâo isonômica da futura lei, em respeito
ao princIpio da igualdade.

Ademais, a proposiçâo determina uma jornada de trabalho de 40 horas
semanais Para as ocupantes das carreiras a serem criadas, sendo vedado o
exercIcio de qualquer outra atividade rernunerada, exceto a de magistério,
desde que nâo haja prejuizo Para o desempenho das atribuiçoes do cargo.

No tocante a fixaço da remuneraçâo, a vencimento básico estabelecido
Para as classes das carreiras do quadra especial é a constante no Anexo I
que acompanha a projeto. Prevê, tambérn, uma gratificaçao, denominada
Gratificaçao de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - GDPI
-, devida nas condiçoes estabelecidas, corn base em avaliaçâo de
desempenho individual e institucional. Tal gratificação so será concedida aos
servidores em efetivo exercIcio, excluindo-se os servidores colocados a
disposiçao da Uniâo, de outros Estados, do Distrito Federal e de municipios
ou de autarquias, fundacöes, ernpresas póblicas e sociedades de econornia
mista.

Segundo a mensagem governamental, a instituição da referida gratifIcação
é urn mecanismo de incentivo ao desempenho do servidor, medida que
Coflsideramos conveniente tanto Para a administraçâo püblica quanto Para o
Servidor, pois este se sentirá motivado e valorizado no exercIcio de suas
fuflcoes, e aquela contará corn uma atuaçao mais eficiente.

Finalmente, a proposição dispôe sobre a carreira de administrador püblico,
de que trata a Let n o 11.658, de 2/12/94, a qual passará a constituir
subquadro do quadro especial das carreiras a serem criadas, mantidas sua



724
estrutura e composiçâo numérica, aplicando-se-Ihe as regras estabelecidas
no projeto, especialmente quanto a realizaçao dos cursos de quaUficaçao
necessários ao ingresso e ao desenvolvimento na carreira, a avaliacão de
desempenho e a jornada de trabaiho.

Ainda sobre a referida carreira, a proposicão estabelece que a respectiva
tabela de vencimentos passa a ser a constante no Anexo IV e estende para
essa classe a Gratificaçâo de Desempenho e Produtividade Individual e
Institucional - GDPI -, nas mesmas condicôes e pelas mesmas razôes
expostas para os cargos das carreiras a serem criadas, ressalvado o limite
máximo para a pontuação do servidor, que será de 500 pontos,
diferentemente dos 1.000 pontos estabelecidos para os especialistas das
carreiras que menciona.

E imperioso ressaltar que, em decorrência da criaçâo das carreiras de
especialista, a proposiçao atribulu aos cargos de classes da carreira de
administrador pUblico as atividades de implementação e execuçâo das
politicas püblicas formuladas e viabilizadas por meio da atuacão dos
especialistas das carreiras do quadro especial a ser instituldo.

A extinçâo de cargos de provimento em comissão, com a vacância,
relacionados corn auditoria e inspetoria, tambérn está prevista no projeto, e
suas atribuicoes serâo absorvidas nas atividades pUblicas formuladas e
viabilizadas por meio da atuação dos especialistas das carreiras especIficas.

A esse respeito, propornos a alteraçao do dispositivo pertinente, para torná-
lo mais eficaz. Corn efeito, como o provimento dos cargos das carreiras será
gradativo, nos termos do § 5 0 do art. 70, a assimilação de pessoal ocorrerá
paulatinamente; a perrnanecer a redaçao original, haverá carência de
recursos humanos para o exercicio das atividades mencionadas, ou seja, os
cargos serão extintos, corn a vacáncia, sem que tenha sido realizado
concurso püblico para o provirnento dos cargos correspondentes. lmpôe-se,
assim, estabelecer a regra de que a extinçâo dos cargos ocorrerá na mesma
proporçao em que forern preenchidos os cargos das carreiras que ora se
criam, por meio da Emenda n° 1, apresentada na conclusäo deste parecer.

Por outro lado, para corrigir erro material identificado em urn dos valores
constantes no Anexo II, apresentamos, ao final, a Emenda n° 2.

Corn base no exposto, consideramos que a criação de novas carreiras e a
abertura de concursos para admissao de servidores corn alto nIvel de
qualidade são medidas importantes para o aprimorarnento do aparetho
administrativo.

Sabemos, também, que a acão administrativa nao vern conseguindo
atender adequadamente a sociedade. A reforrna administrativa que se instala
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no Pals busca resgatar o respeito da sociedade pelos servicos prestados pelo
Estado, implementando importantes projetos no âmbito do Governo Federal,
visando a uma administração mais eficiente, ao equilibrio das contas püblicas
e a revalorizaçao do servidor, rnediante indicadores de avaliaçao de
desempenho e de eficiência.

Em face da conveniência e da oportunidade da iniciativa governamental,
apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Opinamos, pois, pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.762/98 corn as

Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N O 1

D6-se ao art. 28 a seguinte redaçao:
"Art. 28 - Os cargos de provirnento em cornissão de Auditor, côdigo MG-17,

slrnbolo UT-17; Auditor Assistente, cOdigo EX-10, nivel 10-A; e Assessor de
Atividade Central, cOdigo MG-30, sIrnbolo AA-30, a que se refere o art. 2 0 do
Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995; e de Inspetor da Fazenda,
cOdigo EX-5, sirnbolo F-7, grau A, constante no Anexo 1-4 da Lei n° 6.762, de
23 de dezembro de 1995, extinguir-se-5o na mesma proporção em que se der
o provimento dos cargos do quadro especial instituldo no art. 1 0 desta lei.".

EMENDAN°2
Substitue-se, no quadro do Anexo II, Classe II, Grau B, o valor "4. 492,29"

por "1.492,29".
Sala das Comissöes, 24 de junho de 1998.
Leonldio Bouças, Presidente e relator - Marcos Helênio - Ibrahim Jacob -

Antonio JUlio - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.763/98

Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial
Relatôrio

Encaminhado por meio da Mensagern n° 272/98, do Governador do Estado,
o projeto em epIgrafe altera a Lei n° 11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo PrO-
Floresta e dá outras providéricias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/5/98, a proposiçâo foi distribu Ida,
nos termos regirnentais, as cornissOes competentes para receber parecer. A
Comissão de Constituiçao e Justiça, por força de requerimento deferido pelo
Presidente desta casa, corn funclarnento no art. 232, VII, c/c o art. 140, do
Regimen0 Interno, deixou de realizar 0 exame preliminar da rnatéria quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e Jegalidade.

Cabe-nos, agora, opinar sobre o mérito do projeto.
Fundamentaçao
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0 projeto em análise promove profundas alteraçöes na Lei n o 11.398, de
6/1/94, que cria o Fundo PrO-Floresta, destinado a favorecer o
desenvolvirnento da atividade forestal no Estado.

De acordo corn a mensagem governamental que encaminhou a proposicâo,
essas modificaçães tern por objetivo dar major flexibilidade as normas
vigentes aplicáveis a administracâo do Fundo Pró-Floresta e permitir a
transferência de recursos ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, criado pela Lei no 11.744, de 16/1/95. Tais recursos destinam-
se ao desenvolvimento do setpr agrIcola do Estado e a execucâo de
programas de meihoria das condicöes de vida das comunidades rurais.

A proposta e extremamente benéfica para o setor rural, principalmente
porque o FUNDERUR, criado para dar suporte financeiro a execucâo de
programas de desenvolvimento agrIcola e de apoio as comunidades rurais,
ate mesmo em caráter emergencial, jamais contou corn aporte suficiente de
recursos orcamentários para sua implementacão. Assim, a possibilidade de
transferência de recursos de urn outro fundo estadual - bern - sucedido como
o Pró-Floresta - para programas de desenvolvirnento rural deve ser entendida
como medida de grande alcance social.

A proposição atende a todos Os requisitos para a constituição regular de
fundo, conforme o disposto na Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, que
dispôe sobre a instituicâo, a gestao e a extincão de fundo, mantendo-se
inalterados os financiamentos já aprovados.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projetode Lei n o 1.763/98

na forma original.
Sala das Comissôes, 24 de junho de 1998.
Aliton Vilela, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Dimas Rodrigues.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.114/97
Comissão de Direitos Humanos

Relatôrio
0 projeto de lei em tela, do Deputado Raul Lima Neto, institui a

obrigatoriedade da instalação de sanitários de uso gratuito nos terminals
rodoviários e nos pontos de parada de ônibus intermunicipais no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

Aprovada em 1° turno na sua forma original, retorna a matéria a esta
Comissâo de Direitos Humanos para receber parecer de 2 0 turno, nos termOs
regimentals.

Fundamentaçâo
A exploracão comercial de banheiros püblicos instalados em terminals
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rodoviários tornou-se prática que enriquece poucos, em detrirnento de todos
os usuários. Tal situaçao tern causado inquestionável constrangimento
àqueles passageiros que, apesar de pagarem a chamada taxa de embarque,
não podem fazer uso dos banheiros sem prévio desembolso de uma tarifa
extra, que em alguns casos chega a R$0,50.

Não ha dUvida de que esse serviço, considerando-se a pagamento da taxa
de embarque, deve ser prestado gratuitamente, pois, do contrário, ensejará o
enriquecimento sem causa do administrador do terminal.

Chama-se a atençao para o caso do Terminal Israel Pinheiro Filho
(Rodoviária de Belo Horizonte), pois a empresa que o administra, além de
receber remuneraçâo pelo uso do espaço publicitário, pelo estacionamento, 0
aluguel das bias, a tarifa de manutençao e conservação paga pelas
empresas e a taxa de embarque, no valor de R$0,64, ainda cobra R$0,50
pela utilizaçao do banheiro.

Trata-se de situaçâo que, como ja dito, enseja para os administradores uma
altIssima remuneraçâo, em detrimento dos usuários, que tern que suportar
pesados onus para a utilizaçâo desse serviço. Assim sendo, reiterando as
consideracoes ja lançadas no parecer de 10 turno, não fazemos nenhuma
restriçao ao projeto em análise.

Conclusão
Pelas razaes aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto

de Lei no 1.114/97 na sua forma original.
Saba das ComissOes, 24 de junho de 1998.
João Leite, Presidente - TarcIsio Henriques, relator - Gilmar Machado - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.650/98

Cornissao de Fiscatizaçao Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De injciatjva do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.650/98 visa a
autorir o Poder Executivo a fazer reverter, mediante doaçâo, o imóvel que
especifica ao MunicIplo de Carmo do Rio Claro.

Aprovado o projeto no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, cabe a esta
Cornissão emitir parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, nos termos
regimentals

Em anexo, apresentamos a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçao0 projeto em questâo vem prover a necessária autorizaçâo legislativa paraque0 P Jer Executivo efetue a reversâo de imOvel ao MunicIplo de Carrno do

Rio ClaroPu
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De acordo corn o que foi decidido, anteriorrnente, por esta Comissão,
afirmamos que a proposiçâo em exame nao acarreta despesas ou encargos
para o Estado e não causa nenhum impacto na lei orçarnentária.

Conclusâo
Em face do aduzido, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.650/98

no 21 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissôes, 25 de junho de 1998.
Sebastiâo Helvécio, Presidente e relator - José Braga - José Bonifácio -

Marcos Helênio - Sebastiâo Navarro Vieira.
Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.650/98

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Carmo do Rio Claro o
imóvel que especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Carmo

do Rio Claro o imóvel constituIdo de terreno corn area de 360rn 2 (trezentos e
sessenta metros quadrados), situado naquele municIpio, na Rua da
Providéncia s/n 0, centro, registrado sob o n° R-21/1752, a fis. 242 v. do Iivro 2-
K, no Cartório de Registro de ImOveis da Comarca de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo ünico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a instalação de
órgãos pUblicos municipais.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicães em contrário.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.692/98
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.692/98 , do Deputado Mauro Lobo, que declara de
utilidade pUblica a Associaçâo dos MunicIpios da Microrregião da Vertente
Ocidental do Caparaó - AMOC -, corn sede no MunicIpio de Caratinga , foi
aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Iriterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI NO 1.692/98
Declara de utilidade póblica a Associaçao dos MunicIpios da MicrorregiâO

da Vertente Ocidental do Caparao - AMOC -, corn sede no MunicIpio de
Caratinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao dos MunicIpios da

Microrregiao da Vertente Ocidental do Caparaó - AMOC -, corn sede no
MunicIpio de Caratinga.

Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - LeonIdio Bouças, relator - Ailton Vilela.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 2 A 9, APRESENTADAS NO 20
TURNO, AO PROJETO DE LEI N O 1.543/97

Comissão de Administraçao Püblica
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.543/97 altera 0
art. 1° da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispãe sobre licitaçaes e contratos
das administraçaes centralizada e autárquica do Estado e da outras
providéncias.

Durante a discussão do projeto em 2 1 turno, foram apresentadas as
Emendas n°s 2 a 9, sobre as quais compete a esta Comissão se pronunciar.

Fundarnentaçao
A Emenda n° 2 tern em vista instituir a obrigatoriedade de se comprovar a

não-utilizaçao de mão-de-obra infantil para participar de procedimento
Iicitatórjo. A esse propOsito, a Lei Federal n o 8.666, de 1993, que contém
florrnas gerais sobre licitação, estabelece, na parte referente a fase de
habilitacao do procedimento Iicitatôrio, a documentaçâo a ser exigida dos
licitantes para a admissão no certarne. Tendo em vista o caráter exaustivo
dos dispositivos concernentes a tal documentaçâo, é forçoso concluir pela
improcedêncja da Emenda n° 2, porquanto esta visa a exigir documentaçao
que extrapola aquela prevista na mencionada lei federal.

A Emenda n° 3 determina que poderão participar dos processos licitatôrios
todas as pessoas fisicas ou juridicas capazes de estabelecer contratos corn 0
Estado, inclusive as cooperativas de produçâo legalmente instituldas. A
redaço dessa emenda possui conteCido discrirninatôrio, urna vez que
Contempla a possibilidade de participaçao das cooperativas de produção, em
detriment0 dos demais tipos de cooperativa. Assirn, opinamos por sua
rejejo

A Ernenda no 4 estabelece que "os dirigentes das cooperativas legalmente
IflStltuldas nâo poderâo perceber remuneraçâo, fazer retirada ou perceberqualquer provento em valor superior a 100% (cern por cento) do rnenor salário
dos membros ou trabaihadores da cooperativa, devendo o Iucro ser dividido
e forma equanime entre os fihiados". Corn relaçao a essa emenda, cabe

VINN
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destacar que a competência normativa para tratar das cooperativas é
privativa da União, dado o caráter civil da matéria. A esse propOsito, deve-se
ressaltar que está em vigor a Lei no 5.764, de 1971, que define a politica
nacional de cooperativismo, institui o regime juridico das sociedades
cooperativas e dá outras providências. Assim, a emenda em questão
extrapola o âmbito de competéncia normativa do Estado, razão por que
somos pela sua rejeição.

Quanto as Emendas n°s 5, 6 e 7, são cabIveis as mesmas consideraçôes
aduzidas ao ensejo da análise da Emenda n o 3, pelo que somos pela rejeição
delas. Corn efeito, nessas emendas está presente o caráter discriminatOrio de
seus preceitos, a contemplar a possibilidade de participacão de algumas
espécies de cooperativas em detrimento de outras.

A Emerida n° 8 deterrnina que somente poderão participar de licitacão
cooperativas em funcionamento ha mais de trés anos. 0 sentido subjacente a
esse preceito é o de evitar a proliferacão de cooperativas que, conquanto
formalmente constituldas, são desvestidas do autêntico espIrito
cooperativista, motivo pelo qual somos pela aprovação da Emenda n° 8 na
forma da Subemenda n o 1, em vista da necessidade de adequá-la a boa
técnica legislativa.

A Emenda n o 9 estabelece que as cooperativas legalmente instituidas
poderão participar de processos licitatórios desde que em condiçôes legais
idênticas aos demais concorrentes. Ora, a isonomia entre os licitantes
constitui princIpio cardeal da administração pUblica, erigido a condicao de
princIpio constitucional. Portanto, torna-se desnecessário faze-lo constar
numa norma estadual, motivo por que somos pela rejeição da Emenda no 9.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n o 8 na forma da

Subemenda n° 1, que apresentamos, e pela rejeição das Emendas n°s 2 a 7 e
9.

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA N O 8
D&-se ao § 20 do art. 10 de que trata o art. 1 0 do projeto a seguinte redacão:
"Art. 1-
§ 21 - Poderão participar dos processos licitatórios, em igualdade de

condicoes, todas as pessoas fisicas Cu jurIdicas capazes de firmar contrato
corn o Estado, incluindo-se entre elas as cooperativas legalmente instituidas,
desde que em funcionamento ha, no mInimo, 3 (três) anos.".

Sala das Comissaes, 24 de junho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Jólio -

Ibrahim Jacob - João Batista de Oliveira.
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"OFICIO N o 45/98*

Belo Horizonte, 25 de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar que seja

atribulda a tramitaçao prevista no artigo 69 da Constituição do Estado para a
apreciação do Projeto de Lei n° 1.715/98, que institui a poiltica de regulaçao
dos serviços pUblicos concedidos cu permitidos, cria a Agência Estadual de
Regulação dos Servicos PUblicos de Minas Gerais - ARSEMG -, e dá outras
providências, que submeti ao exame dessa Casa.

Antecipando agradecimentos, sirvo-me da oportunidade para reiterar a
Vossa Exceléncia as expressoes do meu elevado apreco e distinta
consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.715/98.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAç(5ES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 25/6/98, a seguinte cornunicação:
Do Deputado TarcIsio Henriques, dando ciência a Casa do falecimento do

Sr. José do Carmo Barbosa Filho, ocorrido em 24/6/98, em Cataguases. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 1998

ATAS

ATA DA 133a REUNIAO DE DEBATES, EM 26/6/98
Presidência do Deputado Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: ? Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofício n° 45/98, do Governador do Estado - Oficios e
telegramas - 21 Ease (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposiçôes:
Projetos de Lei n°s 1.826 e 1.827/98 - Comunicaçôes: Comunicaçaes das
Comissoes de Saüde e de Assuntos Municipais - 2 1 Parte: Abertura de
lnscriçOes - Leitura de Comunicaçoes - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Melo - Aliton Vilela - Ajalmar Silva -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Ambrósio
Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - Arnaldo Canarinho - Dinis Pinheiro
- Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - José Braga -
Marco Regis - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Rémolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastiâo Helvécio - TarcIsio Henriques - Wilson Trôpia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de námero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçâo de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2 1-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte1  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Marco Regis, 2°-Secret6rio 'ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.

Correspondência
- 0 Deputado Rêmolo Aloise, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
- 0 OfIcio n° 45/98, do Governador do Estado, fol publicado na ediçâo de

27/6/98.
OFiCIOS

Do Sr. Ademir José da Silva, Presidente da Cãmara Municipal de Passos,
encaminhando cOpia de ofIcio do Vereador Auro Maia Soares, aprovado por
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essa Casa, no qual cumprimenta a Presidente desta Assembléia pela decisão
de suspender temporariamente o repasse de verbas de subvençao social e
de determinar urgência na reformulaçao da legislação pertinente ao assunto.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.698/98.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da CEF (2),
cornunicando a Iiberaçao de recursos a COPASA-MG e encaminhando
informaçOes sabre contratos firmados entre esta e a CEF. (- A Cornissão de
Fiscalizaçâo Financeira, para as fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c a
art. 100, inciso )(VI, do Regimento lnterno.)

Do Sr. Lincoln Marcelo Silveira Freire, Presidente da Sociedade Brasileira
de Pediatria, agradecendo o voto de congratulaçOes por ter assumido a
Presidência dessa entidade, formulado por esta Casa a partir de requerimento
do Deputado Marco Regis.

Do Conselho Regional de Servico Social - CRESS - 6 Região - Minas
Gerais e do Forum Mineiro de Articulaçao da PolItica de Assistência Social
(2), manifestando-se a favor da aprovação do Substitutivo n° 2 ao Projeto de
Lei n° 1.698/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.698/98.)

De Sonaly Pereira de S. Machado, Presidente do Conselho Municipal de
Assisténcia Social de Uberaba, solicitando que se faça cumprir a Constituiçao
Estadual no que diz respeito a alocaçao de recursos destinados a assistência
social. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.698/98.)

Dos Srs. Cleomar Pereira dos Santos, Daniel Davi Menegaz Vieira, Jandiro
Lage Chaves e José Sidney de Souza, respectivamente, Presidentes das
SubseçOes da OAB-MG em Carlos Chagas, Prata, Itabira e Passa-Quatro,
manifestando repüdio ao Projeto de Lei n° 1.609/98. (- Anexem-se ao Projeto
de Lei n° 1.609/98)

Do Sr. Altamiro Neves Neto, Vice-Presidente da APAE e do Instituto Helena
Antipoff (2), ambos no MunicIpio de DivinOpolis, encaminhando as relatOrios
anuais de atividades referentes a 1997.

TELEGRAMAS
Do Sr. Adernir Vicente da Silveira, Presidente da Cârnara Municipal de

Uberaba, e do Presidente da Câmara Municipal de Perdizes, agradecendo
convite para a reuniâo do dia 25/6, em Uberindia. (- A Comissâo de PolItica
Agropecuária.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposiçaes

0 Sr. Presidente - Nâo havendo aradores inscritos, a Mesa passa a receber
proposiçoes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a Grande
Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI N O 1.826/98

Declara de utilidade pUblica a Sociedade dos Moradores de Monte Verde,
corn sede no MunicIpio de Camanducaia.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade dos Moradores de

Monte Verde, corn sede no Municlpio de Camanducaia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Bilac Pinto
Justificação: A Sociedade dos Moradores de Monte Verde, corn sede no

Muincipio de Carnanducaia, e sociedade civil sern fins lucrativos, cujo
trabaiho é orientado para a promoçao da melhoria das condicôes de vida dos
moradores necessitados da regiào.

Por rneio da prestaçao de serviços de caráter filantrópico, corno a
distribuiçao de remédios, a doaçao de cadeiras de rodas e a concessão de
outros benefIcios, a Sociedade pretende atender as necessidades materials
mals urgentes da comunidade.

Além de desenvolver trabaiho de grande alcance social, a entidade
preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pUblica, razão
pela qual esperarnos a anuência dos nobres colegas a esta proposicao.

- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justiça, para exarne preliminar,
e doTrabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.827/98
Declara de utilidade püblica a Loja Maçánica lrmàos do Triângulo n° 96,

corn sede no Municiplo de Uberaba.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Loja Maçônica lrmãos do

Triângulo n° 96, corn sede no Municlpio de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Paulo Piau
Justificação: A Loja Macônica lrmãos do Triângulo n° 96, fundada em

8/8/80, é associação civil sern fins lucrativos, integrada por pessoas idôneas,
e tern corno objetivo primordial a prática da beneficência rnaçônica, levando
aos associados atividades educativas e progressistas.
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A concessão do tItulo de utilidade püblica ira auferir melhores condicOes

para a dinamização de suas atividade e a concretizacão de seus objetivos.
Dessa forma, espero que os ilustres Deputados se sensibilizem corn os

terrnos desta proposta, oferecendo o apoio necessário para a aprovaçao do
projeto ern tela.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame prelirninar,
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

ComunicaçOes
- Sao tarnbérn encam!nhadas a Mesa comunicaçOes das Cornissães de

Saüde e de Assuntos Municipais.
21 Parte

Abertura de Inscriçoes
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a

21 Parte da reunião, compreendendo as comunicacöes da Presidência e de
Deputados e os pronunciamentos de oradores inscritos. Estão abertas as
inscriçôes para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Leitura de Cornunicaçôes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacöes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Saüde - aprovação, na 1 81
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.578/97, do Deputado Geraldo
Rezende, e do Requerimento n° 2.498/98, do Deputado Geraldo Nascimento;
e de Assuntos Municipais - aprovação, na 751 Reunião Ordinária, do
Requerirnento n° 2.622/98, do Deputado Geraldo Nascimento (- Ciente.
Publique-se.).

Encerrarnento
O Sr. Presidente - Não havendo outras cornunicacöes a serem feitas nern

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 29, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAçAO E A
EXPLORAçAO DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITORIO DO ESTADO

DE MINAS GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E
CORRUPTORES

As dez horas do dia três de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Anivaldo Coelho, Raul
Lima Neto, Gil Pereira, AmbrOsio Pinto e Wilson Pires, membros da
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supracitada Cornissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Anivaldo Coelho, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gil
Pereira que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente faz a leitura do OfIcio n°
79/98, enviado pelo Sr. Ilizeu Real Junior, Subdiretor da Superintendéncia da
Receita Estadual, indicando o Sr. Edvardo Luz de Almeida, Agente Fiscal de
Tributos Estaduais, para acompanhar os trabalhos da CPI. A Presidência
indaga se ha alguma proposição a ser apreciada. 0 Deputado Raul Lima
Neto, corn a palavra, apresenta requerimentos em que solicita sejam
intimados a prestar esciarecirnentos a Comissão os Srs. A!uIsio Siqueira
Cândido de Souza; Sylvio Barbosa Filho, ex-Gerente Geral da Empresa
Mineracäo Lagoa Seca; Juscelino Teixeira Barbosa, engenheiro aposentado
do Departamento Naciona! de Produção Mineral - DNPM -, e Adir Messias
Dutra e seja realizada uma acareacao entre os depoentes Paulo Henrique
Tibães, Iapidário em Diamantina, e Viviane Albertino Santos, compradora de
diamantes. 0 Presidente, no encaminhamento de votacäo, cornunica que o
prazo da Comissão se está esgotando e solicita a seus membros que se
dediquem a elaboração do relatOrio final. Colocados em votação, cada urn por
vez, SO Os requerimentos rejeitados. A Presidência comunica que se
encontra sobre a mesa requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
solicitando seja feita nova visita da Comissão ao MunicIpio de TeófHo Otôni,
para se realizarem debates corn Vereadores, trabalhadores e ernpresários
locais sobre o funcionamento da ZPE-T0 e a crise na exploraçäo dos
garimpos da região. 0 Presidente, pelos motivos já mencionados, considera
inoportuno o requerirnento, o qual, colocado em votaçao, é rejeitado. 0
Deputado Anivaldo Coelho passa a Presidéncia ao Deputado AmbrOsio Pinto
e apresenta requerimento solicitando seja enviado ofIcio ao Sr. Célio Cota
Pacheco, Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, pedindo
que indique as empresas registradas nesse órgão que tenham como objetivos
a extracão, o beneficiamento ou o comércio de bens minerais e que tenham
entre seus socios ou administradores o Sr. Afonso de AraUjo Paulino ou o Sr.
ignácio Gabriel Prata Neto. Solicita, ainda, que informe o percentual de cotas
ou capital que essas pessoas detêm nas empresas em que participern.
Colocado em votaçao, e o requerimento aprovado. 0 Deputado Ambrôsio
Pinto retorna a Presidência ao Deputado Anivaldo Coelho. Prosseguindo, 0

Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Salvador Moreira
Gomes, Presidente da Cooperativa dos Garimpeiros dos Trés Vales -
COOPERVALE. 0 convidado faz a sua explanacão e entrega urn documento
ao Presidente, que solicita sua anexacão aos autos. ApOs a exposição,
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passa-se a fase dos debates. 0 convidado responde as perguntas dos
Deputados Raul Lima Neto e Wilson Pires. Cumprida a finalidade da reuniäo,
O Presidente agradece a presença do Sr. Salvador Moreira Gomes e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - Wilson Pires - Antonio

Roberto.
ATA DA 103a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIcAO E

JUSTIA
As onze horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Hely Tarquinio,
Antonio Julio, Sebastião Costa, Marcos Helênio e AntOnio Genaro, membros
da supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarquinio, declara abertos os trabaihos, informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Antonio Genaro que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Atendendo a
requerimento aprovado pela Comissão, a Presidéncia dispensa a leitura da
ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. Nos
termos regimentais, a Presidência acusa o recebimento das seguintes
proposiçOes e designa os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 1.780 e
1.785 a 1.787/98, Deputado AntOnio Genaro; 1.793 e 1.798/98, Deputado
Ermano Batista; 1.794 a 1.796/98, Deputado João Batista de Oliveira; 1.777 a
1.779, 1.782, 1.791 e 1.797/98, Deputado Marcos Helênio; 1.773, 1.783,
1.784, 1.788, 1.790 e 1.792/98, Deputado Sebastião Costa; 1.772, 1.774 a
1.776 e 1.781/98 e o Projeto de Lei Complementar n° 35/98, Deputado
Antonio JUlio. Passa-se a fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposicoes sujeitas a apreciação do Plenário da Assernbléia. Submetidos a
discussão e votaçao, são aprovados os pareceres que concluem pela
COnstitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s
1.709/98 na forma do Substitutivo n 1 1 (relator: Deputado Marcos Helênio);
1.743 e 1.744/98 (relator: Deputado Sebastião Costa); e pela
inConstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
Complementar n o 32/98 (relator: Deputado João Batista de Oliveira) e do
Projeto de Lei n° 1.760/98 (relator: Deputado Antonio Genaro). 0 Projeto de
Lei n° 1.752198, que recebeu parecer do relator, Deputado Antonio Genaro,
Concluindo pela sua inconstjtucjonalidaçje teve sua discussão e votaçao
adidadas em virtude de pedido de vista deferido pela Presidência. 0 Projeto
de Lei n° 1.763/98 foi retirado da pauta, atendendo a requerimento do
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Deputado Antonio Julio aprovado pela Comissão. Passa-se a fase de
discussão e votaçâo de pareceres sobre proposiçOes que dispensam a
apreciacão do Plenário da Assernbléia. Submetidos a discussào e votacão,
cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legatidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s
1.759, 1.765 e 1.769 a 1.771/98 (relator: Deputado AntOnio Julio). Nos termos
regimentals, a Presidência deterrnina o envio do Projeto de Lei Complementar
no 32/98 e do Projeto de Lei n° 1.760/98 ao Plenário, para a inclusão dos
parecres 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, deterrnina a lavratura da ata e encerra os
trabal hos.

Sala das CornissOes, 24 de junho de 1998.
Hely Tarqulnio, Presidente - Sebastião Costa - AntOnio Julio - Marcos

Helênio - João Batista de Oliveira.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessete de junho de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados AIlton Vilela, José Maria Barros e Jorge Hannas (substituindo este
ao Deputado Paulo Piau, por indicaçâo da Lideranca do PFL), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o
Deputado AIlton Vilela assume a Presidência e, havendo nümero regimental,
declara abertos os trabaihos e solicita ao Deputado José Maria Barros que
proceda a 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. Apôs, o Deputado Auiton Vilela
procede a leitura de requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita
seja realizada reunião conjunta das ComissOes de Politics Agropecuária e
Agroindustrial e de Direitos Humanos, corn a finalidade de se discutir a
Proposta de Emenda a Constituição n o 30/96, do Deputado Cleuber Carneiro,
que dispOe sobre terras devolutas no Estado de Minas Gerais. Submetido a
votação, e aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião e nada
mats havendo a ser tratado, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
AIlton Vilela, Presidente - Maria José Haueisen - Dimas Rodrigues.

ATA DA 71 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcA0
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As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Wilson
Trápia, Arnaldo Penna e Ailton Vilela, rnembros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Wilson Tropia
assume a direçao dos trabaihos e, havendo nUmero regimental, dectara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda a 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. Apos, o Deputado Arnaldo Penna apresenta
requerimento em que solicita sejam os Projetos de Lei n°s 1.350/97 e
1.698/98 apreciados em ultimo lugar. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, a Presidência distribui ao
Deputado Ailton Vilela os Projetos de Lei n°s 1.350/97 e 1.690/98 e ao
Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n°s 1.123, 1.459, 1.376 e
1.391/97, 1.635, 1.639, 1.648, 1.653, 1.660, 1.661, 1.671, 1.672, 1.678, 1.680,
1.681, 1.684, 1.688, 1.689, 1.691 e 1.693/98. Encerrada a ia Parte dos
trabalhos, passa-se a ? Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação
de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votacao, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n°s 1.123 e 1.459/97 (relator: Deputado Arnaldo
Penna). Passa-se, a seguir, a discussão e a votacao de matéria de
deliberação conclusiva das comissOes. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.376
e 1.391/97, 1.635, 1.639, 1.648, 1.653, 1.660, 1.661/98, 1.671, 1.672, 1.678,
1.680/98, 1.681, 1.684, 1.688, 1.689, 1.691 e 1.693/98 (relator: Deputado
Arnaldo Penna). Corn a palavra, o Deputado AIlton Vilela procede a leitura
dos pareceres dos Projetos de Lei n°s 1.350/97 e 1.698/98. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.350/97 e 1.698/98 (relator: Deputado Aliton Vilela).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabathos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - LeonIdio Boucas.

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR
DE I NQUÈRI-j-o PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAçAO

DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITORIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS E SEUS EFEITQS DEVASTADORES E CORRUPTORES

As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de junho de mil
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novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Anivaldo Coelho, Raul Lima Neto, Paulo Piau, Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Antonio Andrade, por indicacão da Lideranca
do Bloco Parlamentar de Oposicâo) e João Batista de Oliveira (substituindo
este ao Deputado José Militão, por indicação da Liderança do Bloco Social
Trabalhista), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara aberta a reuniâo
e solicita ao Deputado Paulo Piau que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciação do relatôrio final dos trabalhos
da Comissão, do Deputado Anivaldo Coelho. Em seguida, o Presidente
procede a leitura do relatOrio final. 0 Deputado Paulo Piau ausenta-se da
reunião. 0 Deputado LeonIdio Boucas comparece a reunião para substituir o
Deputado Wilson Pires, por indicacão da Lideranca do Bloco Liberal.
Concluida a leitura do relatôrio, o Deputado Raul Lima Neto faz uso da
palavra para discutir a matéria. 0 Presidente, verificando a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos, agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as prOximas reuniOes
extraordinárias, a serem realizadas no dia 25/5, as 10 e as 16 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 25 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Wilson Pires - Ambrôsio Pinto - Marcos

Helênio.

CICLO DE DEBATES: REFORMA DO ESTADO
NOTAS TAQUIGRAFICAS DO CICLO DE DEBATES SOBRE REFORMA DO

ESTADO - AS ORGANIZAç0ES SOCIAIS, EM 15/6/98 - P Parte
0 Sr. Coordenador (Deputado Joâo Leite) - Declaro aberto o Ciclo de

Debates sobre Reforma do Estado - As OrganizaçOes Sociais. A Presidéncia
convida a tomar assento a mesa a Exma. Sra. Renata Vithena, Chefe de
Gabinete do Secretário do Planejamento e representante do Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo; o Exmo. Sr. Desembargador José Tarcisio de
Almeida Melo, representante do Tribunal de Justiça do Estado; o limo. Sr.
Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo, Diretor da Secretaria de LogIstica e
Projetos Especiais do Ministério da Administração Federal e da Reforma do
Estado, nosso expositor; e a Dma. Sra. Sandra Mara Lopes Capriglione,
Secretária de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Curitiba, nossa
expositora; o limo. Sr. Angelo D'Agostini Junior, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Saüde de São Paulo, nosso expositor; e a llma. Sra. Vera
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Regina Paula Baroni, Secretária Adjunta de Governo do MunicIpio de
Carnaragibe, Pernambuco, nossa debatedora.

Destina-se esta reunião a realização do Ciclo de Debates sobre Reforma do
Estado - As Organizaçoes Sociais. Os temas das palestras desta manhã
serão "Reforma do Estado - As Organizaçaes Sociais" e "lmplantaçao de
OrganizaçOes Sociais - Experiências de Outros Estados".

A histórja recente tern mostrado, em quase todas as partes do mundo, urna
tendência a adocão do regime democrático, com base na crença em que ele
seja o mais adequado as relaçOes entre governo e sociedade. Uma frase do
Primeiro-Ministro ingles Winston Churchill, dita ha algumas décadas, entraria
para os compêndios politicos pela maneira singular com que definiu o
assunto: "A democracia é a pior forma de governo, com exceçâo de todas as
outras que tern sido experimentadas de tempos em tempos".

Se e verdade que os principios democráticos tern propiciado urn
considerável avanco nas estruturas juridicas que orientam o comportamento
das instituiçOes e dos grupos sociais, é também verdade que as fOrmulas
colocadas em prática não tern sido capazes de solucionar alguns problemas
crônicos das cornunidades nacionais. 0 maior deles talvez seja o das
desigualdades, da coexistência do bem-estar de uns corn a indigência de
outros, dentro de urn mesrno universo politico e cultural chamado nacão.

Em outras palavras, o Estado, como ente responsável pela regulação da
vida em sociedade, não tern alcançado êxito na tarefa de promover o
desenvolvimento equilibrado, de conciliar 0 progresso econOmico e as
conquistas tecnologicas corn o atendimento as necessidades básicas da
parcela menos favorecida da populaçao. Mesmo nos paises mais prOsperos,
persistem as distorçOes que dão origem a discriminaçao, a fome, aos
contingentes marginalizados.

A substituiçâo do papel regulador do Estado pelos rnecanisrnos de mercado
ou a reduçao das funçOes estatais a urn nivel minimo, como tern proposto os
adeptos da teoria neo!iberal, tambérn não foi capaz de estimular o
crescjrnento econômico e, conseqüenternente, ampliar o bern-estar coletivo e
a repai-ticao dos benefIcios socials.

A iivre iniciativa, em sentido irrestrito, não tern significado, necessariamente,
geraçao de ernpregos, distribuiçao de renda e dernocratizaçao de
OPOrtunidades. Os efeitos perversos da globalização, principalmente 0
fechamento de empresas, a extinçao de postos de trabaiho e os abalos no
SiStema financeiro nos alertam para os riscos da abertura sem lirnites e do
despre0 as atribuiçOes do Estado.

Nesse contexto, crescern em importância e conquistam espaço cada vez
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major as entidades da sociedade civil, entre as quais se destacam as
denominadas organizaçães nâo governamentais, instituicOes sem fins
lucrativos ou politicos, cujo objetivo é a defesa do interesse püblico por meio
da atuaçâo em areas especIficas, como as de direitos humanos, de meio
ambiente e de apoio a cornunidades carentes.

SociOlogos e cientistas politicos de correntes diversas ja admitem que tais
instituiçOes, componentes do chamado terceiro setor, tornaram-se
indispensáveis na busca do desenvolvimento equilibrado, cobrindo lacunas e
complernentando os papéis do Estado e do mercado na promoção e no
controle das atividades de alcance püblico.

Tais consideracoes estão claramente presentes no projeto de reforma do
Estado brasileiro, no capitulo referente a irnplementacao das organizaçôes
sociais, destinadas a contribuir para a produçao de bens e serviços pUblicos.
Trata-se do estabelecirnento de urn novo modelo de administraçao püblica,
baseado em alianças estrategicas corn a sociedade.

Esse modelo, pela natureza dos propósitos nele embutidos e pelas
transformaçoes que acarreta, precisa ser discutido abertarnente corn a
populaçao brasileira. Ele suscita análises criteriosas sobre a capacidade
operacional do Estado, a transferência de atribuiçaes para o terceiro setor, a
situação funcional de parte significativa dos servidores püblicos e, acima de
tudo, o atendirnento as dernandas coletivas.

o ciclo de debates que a Assembléia Legislativa de Minas promove hoje
tern exatamente esse sentido, levando em conta, principalmente, o projeto de
implantaçao das organizaçoes sociais em nosso Estado. Estamos certos de
que, mais uma vez, acima das naturals divergências, este encontro será
marcado pelo diálogo, pelo espIrito püblico e pelo interesse major do povo
mineiro.

o Sr. Coordenador - A Presidência passa a palavra ao Exrno. Sr. Carlos
Manuel Pedroso Neves Cristo, Diretor da Secretaria de Logistica e Projetos
Especiais do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que
disporá de ate 30 minutos para a sua exposição.

o Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - Bom-dia a todos! Eu gostaria
de agradecer, em particular, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais por esse convite. E uma satisfaçao enorme estar aqui debatendo urn
tema que é polêmico e que considerarnos extrernamente importante. Eu
preferiria fazer a minha exposição al em baixo, apresentando algumas
transparências. Parece-me que, para conversarmos sobre organizaçôes
soclais, é importante examinarmos esse projeto dentro da questao da reforma
do Estado no Brasil e, particularmente, dentro da reforma do aparelho do
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Estado. Então, farei a minha apresentação al em baixo.

Eu gostaria de começar abordando uma questao que é de ordem politica e
ideologica. Estado e mercado coordenam sistemas econômicos no
capitalismo contemporâneo. Se qualquer urn desses segmentos entra em
crise, o sistema econOmico entra em crise. Tivemos uma crise tipicamente de
mercado em 1929, corn o grande 'crash" da Bolsa de Nova lorque, e temos
agora, detonada pela crise do petrôleo no final dos anos 70, uma crise
tipicamente atribulda ao Estado. Que crise é essa? E a crise que sofrern os
três modelos de Estado que vigoram nos chamados 'anos dourados", que são
o Estado do bem-estar social, o Estado desenvolvimentista dos paises do
Terceiro Mundo e o Estado de economia centralizada e planejada dos paises
da Cortina de Ferro.

A crise do petrOleo evidencia uma crise econômica que atribuimos a uma
crise do Estado, porque tinhamos, nos anos dourados, o Estado com urna
grande reserva, corn uma chamada poupança positiva. Chegarnos ao final da
década de 70 corn uma poupança negativa e corn urn modelo em que o
Estado se encarrega de operacionalizar ate a produçao de bens e serviços
para o mercado. Isso entra em choque corn as modelos produtivos
tipicamente de mercado.

Temos uma crise no âmbito do aparelho do Estado: não conseguimos
produzir servicos que atendarn a dernanda da populaçao de forma
satisfatOria.

Estamos falando de urn Estado que evolui, de urn Estado liberal, em que
ternos urn pequeno nUcleo estratégico e atividades exclusivas, que são
polIcia, diplomacia e arrecadação de impostos. Quer dizer, urn Estado que
garante as contratos e as propriedades e nada mais; urn Estado que não
garante serviços pUblicos e serviços sociais e custa aproximadamente 10%
do PIB. Passarnos desse Estado para urn Estado socialdemocrático, em que
temos o n(icleo estratégico, o centro de planejamento, o centro de tomada de
decisôes e as atividades exciusivas, como arrecadação de impostos,
Exército, diplomacia, etc. Mas começarnos a ter uma série de atividades não
exclusivas, como educaçao, saUde, habitacão, saneamento e produçao de
bens e serviços para o mercado. Esse é urn Estado que consome, nos palses
em desenvolvirnento, em torno de 30% do PIB e, nos palses desenvolvidos,
60% do PIB, coma e o caso da Suécia.

Estarnos discutindo a modelo que esse Estado deve adotar, a modelo que
queremos implernentar hoje, a que custo e qua] a resultado desejado.

Ao longo da rninha exposição you rnostrar que estarnos pretendendo urn
Estado onde nao haja - no caso do Brasil - redução de custo. Quer dizer,
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temos de manter o custo do Estado no nIvel de 30% do PIB. Não podemos
reduzir o financiamento do Estado. Consideramos o Estado brasileiro
extremamente deficitário em termos de recursos para atender as demandas
socials. Temos demandas sociais não atendidas neste Pals. Seria impensável
buscarmos reduçao do custo do Estado. Ao contrãrio, temos de buscar
aumento de atendimento. Temos de aumentar a produtividade deste Estado,
mantendo o mesmo lucro estrategico, as atividades exclusivas e as não
exclusivas dentro do financiamento do Estado - depois, vamos falar sobre o
ponto de operação -, e retirar dele a producão de bens e serviços para o
mercado. Como os senhores sabem, esse programa já está em pleno
desenvolvimento, é o programa de privatização. Born, para isso, vamos
conceituar esse Estado: quais são as formas de administração püblica corn
que temos convivido? A patrimonial ista, do Estado soberano; a burocrática,
que se contrapôe a patrimonialista; e foi teorizada por Weber, surge em
meados do século passado na Europa e se caracteriza pelo controle
burocrático dos processos; e a gerencial, que surge em meados deste século,
está baseada no controle por resultados e busca a quandade e a eficiência
dos servicos pübficos. Essas são as trés formas de administração pUblica que
conhecemos do ponto de vista acadêmico.

E como se situa o Estado brasileiro neste contexto? Frequentemente,
dizemos que ainda temos cultura burocrática extremamente forte. Quer dizer,
acreditamos no modelo burocrático como forma eficiente de combate a
corrupção e ao nepotismo, e ainda temos práticas estatais patrimonial istas
muito evidentes.

Como combater isso? Acreditamos que so podemos faz6-lo por meio da
administração pCiblica gerencial. Como é que, historicamente, vislumbramos
isso? Em 1936, temos a introduçao da cultura burocrática na administraçao
püblica por meio do DASP. Essa cultura burocrática, que predomina ate hoje,
foi inspirada nos modelos burocráticos alemâo e italiano da época da guerra.
0 modelo fascista italiano está extremamente presente entre nOs,
fundamentalmente na própria CLT, que é reproduçâo ou adaptação da "Carta
del Lavoro". Temos, ainda, os estatutos burocráticos, de forma geral, e temos
ate instituiçoes que nos chegam de modelos burocráticos europeus dessa
epoca, como são as entidades pUblicas não governamentais conhecidas
como os quatro "S" - o SENAC, o SESI, o SEBRAE, etc.

Bern, quais são as dimensoes da nossa reforma, para tentarmos implantar a
administração gerencial? Temos uma dimensão institucional legal, e boa parte
dela ja foi implementada por meio das propostas de emenda constitucional.
Está baseada em diagnostico que se fez do Regime JurIdico Unico, urn
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conceito de estabilidade equivocado, corn carreiras mal estruturadas,
ausência de incentivos e desequilIbrio nas remuneraçôes. Essa dimensão
institucional legal tern de apontar, pois, a resoluçâo desses problernas.

Por que o Regime Juridico Unico é urn problema? Porque as funçöes do
Estado nao são homogêneas. Quer dizer, algumas das funçöes
desenvolvidas pelos funcionários pUblicos encontram seu lugar também na
iniciativa privada - e o caso de medicos, engenheiros, arquitetos, agrônomos,
etc. -, mas outras são carreiras tIpicas de Estado, as quais não podemos dar
o mesmo tratamento. Não podemos ter urn regime que contemple da mesma
forma profissionais que, se saIrem do Estado, podem encontrar seu lugar na
iniciativa privada, e aqueles que são praticamente capturados pelo Estado, ou
seja, aqueles de cujas atividades o Estado tern monopOlio. Então, temos de
tratar de forma diferenciada urn fiscal ou urn policial de urn engenheiro ou de
urn agrônomo. E por isso que o Regime JurIdico CJnico foi combatido.

0 conceito de estabilidade também é urn pouco estranho. Ele vinha sendo
apresentado como uma conquista sindical, quando, na realidade, esse
conceito é reclamado pela sociedade para o exercicio de profissôes que
dependem de estabilidade para que possam ser efetivamente exercidas. Não
é concebivel exercer-se a funçâo de fiscal ou de policial sem a proteção do
estatuto da estabilidade. Mas essa estabilidade, evidentemente, não pode
acobertar a ineficiéncia e, por outro lado, não deve ser encarada da rnesma
forma para carreiras que não são exciusivas do Estado. Não ha o menor
sentido em que a estabilidade seja uma barreira que dificulte a mobilização
entre o pUblico e o privado.

A dimensão cultural dessa reforma está baseada em urn diagnóstico que
aponta para desconfiança corn relaçao a area pUblica, para uma rigidez das
normas pUblicas e urn excesso de formal ismo.

Na parte gerencial, esse corn ponente aponta para auséncia de objetivos
claros, falta de motivação, capacitação deficiente e auséncia de instrumentos
de avaliação e de mecanismos que possam punir ou premiar, consoante a
avaliaçao.

Corn base nisso, traçamos objetivos que aparecem no pIano diretor da
reforma do aparelho do Estado, que são aumentar a governança, a eficácia, a
eficiência e a efetividade, limitar a ação do Estado as funcôes que Ihe são
próprias e assegurar o caráter democrático da administraçao pUbbica. Isso
significa, entre outras coisas, desprivatizar o Estado.

Os princIpios que pautararn essa reforma foram foco no cidadão, quer dizer,
o conceito de cidadão como o cliente usuário dos serviços püblicos; portanto,
a administraçao pUblica nao deve estar focada nela mesma, nem nas
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corporacOes, nem nos sindicatos; tern de estar focada no cidadão;
competitividade, descentralização, controle por resuitados, controle social e
valorizacäo do servidor pübiico. Isso quer dizer que não podemos contar corn
urn servidor pUblico que nào se sinta valorizado; o processo de valorização
passa por urna redefinição dos resultados do seu trabaiho, visando ao
cidadão.

Corn base nesses principios, a estrategia forrnulada e esta: temos quatro
setores do Estado, aos quais já me referi - nücleo estratégico, onde são
formuladas as politicas püblicas; é composto, fundamentairnente, pela copula
dos Ministérios, pela Presidência, pelo Legislativo, pelo Judiciário, pelo
Ministério Püblico, pela diplomacia, pelas Forças Armadas, pelas atividades
exclusivas do Estado, aquelas que, por força legal, não podem ser exercidas
fora do Estado. Por exemplo, atividades de regulamentação, fiscaiização,
fomento, seguranca social básica, proteçao ao lndio, gerenciamento do meio
am biente.

Os servicos não exciusivos são aqueles sobre os quais o Estado não tern
monopólio - por exemplo, a educaçao (tanto que ela é fornecida, no Pals,
igualmente, por entidades privadas, corn e sern fins lucrativos), centros de
pesquisa, hospitais, museus, produção de bens e serviços para o mercado;
fundamentalmente, essa produção é feita por empresas estatais.

Qual a estratégia do piano diretor da reforrna do Estado para esses quatro
setores, corn relaçao as formas de propriedade e de administraçao? Formas
de propriedade, temos, basicamente, três; na realidade, temos quatro formas
de propriedade conhecidas no Pals: a estatal, a püblica não estatal, a privada
e a corporativa. A corporativa, não achamos que tivesse relevância para a
nossa demonstração da estratégia do piano diretor da reforma do Estado.

A propriedade püblica não estatal e o que chamamos de terceiro setor
frequentemente; e, de uma forma equivocada, operacionalizada pelas
organizaçôes não governamentais. Na realidade, este norne, que é utilizado
no mundo inteiro, e equivocado, porque são organizacôes não estatais.

Para o nücleo estratégico, a propriedade tern que continuar sendo estatal, e
a forma de administração, entre burocrática e gerencial. Na realidade, essa
forma de adrninistraçao do ntcleo estrategico é, tipicamente, burocrática. E
ciaro que queremos uma burocracia rnais eficiente, rnais rnoderna, rnas, na
realidade, é rnuito difIcil conseguir utilizar, no nücleo estrategico, conceitos de
eficiência. 0 que importa no nUcleo estratégico e a eficácia das açöes que Ihe
são exigidas. Então, ern terrnos de defesa, o que é importante são as açOes
de eficácia, ern termos de poilcia, também. Na area das atividades exclusivas
do Estado, a forma de propriedade é, por lei, estatal. Agora, a adrninistração
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deverá ser orientada para o resultado, deverá ter como componente
irnportante a eficiência dessas açöes. Qual a forma pretendida? A forma
pretendida e o resgate de alguma coisa. Acabei passando rapidamente urna
transparência em que eu tratava da nossa histOria. No fundo, estamos
querendo resgatar urna reforma produzida pelo Ministro Hélio Belträo, que e
essa reforma de 1967, conhecida como Decreto-Lei n° 200. Ela se
caracterizava por urn componente muito forte de descentralização, que
ocorreria por meio de três modelos: as autarquias especiais, o regime
fundacional e as sociedades de econornia mista e as empresas estatais.

As exigênàias executivas são urn resgate das autarquias especiais corn
grande grau de autonomia. 0 que é isso? As agências executivas são
organizaçoes de propriedade estatal, tipicamente de Estado, corn carreiras
tipicas de Estado e funcionários pUblicos, mas corn urn grau de autonomia,
urn grau de excepcionalidade aos regulamentos que normatizam a area
püblica, dependendo de urn contrato de resuitados conhecido como contrato
de gestão. Essas autarquias, que chamarnos de agências executivas,
assinam urn contrato de gestão corn a seu órgão supervisor, e, nesse
contrato de gestão, Ihe são dadas algumas iiberdades que hoje, por força de
regulamentos gerais da administraçao pUblica, elas não tern. Essas
organizaçães, por exemplo, tern a liberdade de abrir urn concurso sern
precisar pedir autorizagão ao ministério ou a secretaria supervisora.

Já no setor de serviços exclusivos, está al a proposta, que é exatamente o
tema deste nosso encontro. A proposta é o programa de publicização. E a
transferência desses serviços para o terceiro setor. Como seria essa
transferência? Vamos entregar servicos pUbiicos para terceiros que passarn
por al, sei Ia, para urna fundacão ja existente? Varnos passar as
universidades brasileiras para a Fundaçâo Roberto Marinho, por exemplo? A
questão não passa, evidenternente, por al. A proposta do Governo é entregar
a operacionalização de urn determinado servico hoje exercido diretarnente
pelo Estado - you citar o exemplo da Fundação Roquete Pinto, TV Educativa
do Rio de Janeiro, que foi transformada em organização de ação social.
Como se faz isso? Urn grupo de funcionários da própria organização, pessoas
da sociedade civil convidadas ou quem pretenda ser fundador de uma
organização social vai a urn cartório e registra urn estatuto de urna
organização, que pode ser uma fundaçao ou uma associação pUblica,
seguindo urn rnodelo previarnente instituido nurna lei especIfica, que e a lei de
organizaçães sociais do Governo Federal. Isso, no caso do Governo Federal.
Instituida essa organizaçao, segundo urn modelo de estatuto, as pessoas que
a instituem não tern qualquer poder sobre eta. Qualquer pessoa da sociedade
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pode fundar uma organizacão social, mas não terá nenhum poder sobre ela.
Nesse sentido, questiona-se filosoficamente ate o princIpio de licitação. Licitar
para o grupo "a" ou a grupo "b". Não existe grupo "a" ou grupo "b', porque os
fundadores não terão nenhurn poder sobre a organização social, uma vez que
o poder de uma organização social Ihe é concedido por meio de urn conseiho
de administracão e não por melo de seus fundadores.

Desse conseiho de adrninistraçâo devern participar o Governo, em minoria,
a sociedade civil organizada e pessoas notáveis da sociedade civil e do grupo
de funcionários eeitos pelo Governo e por esse segundo grupo de
representantes da sociedade civil organizada. Dessa maneira, teremos urn
conseiho de administração que terá uma rotatividade e não será sincronizado
corn o Governo. Essas organizacães, além de serem de direito privado, além
de não serern estatais, não serão tambérn governamentais, porque as seus
conselhos de administraçao não terão uma relação sincronizada corn as
mudanças e as alteracäes administrativas governamentais.

Essas organizaçôes recebem urn patrirnônio pUblico por via de insercão ou
concessão, recebern as funcionários que nela estão trabalhando.
Evidentemente, não poderao prescindir dos funcionários que Ia estão e não
se pode gerar clirna de instabilidade que levaria essas organizaçôes ao
colapso nem teriamos meios legais sequer de dernitir funcionários püblicos
estatutários. Os funcionários são cedidos a essa organização. Se ela puder e
tiver recursos para ampliar seu quadro, ela a fará par meio de contratacão por
via da CLT.

0 Estado continuará financiando - a nossa propasta é continuar financiando
nos mesmos niveis essa organização - corn a compromisso de que essas
organizaçöes captern no minirno 10% de recursos fora do Estado. Isso para
estimular essas organizaçOes a internalizar economias onde haja
possibilidade. Isso em alguns casos é rnais evidente, em outros é rnais dificil.
No caso de urna televisão educativa, ha a possibilidade de apoios e
patrocInios que podem e devem ser internalizados. Essa internalização de
recursos pode e deve ser utilizada para a complementaçao de salários e para
proposta de urn pIano de cargos e salários compatIveis corn o mercado.

A relaçao dessas organizaçöes corn o governo será regularnentada por
meio de contrato de gestão. Urn contrato de gestao, em termos simplificados,
é urn planejarnento estrategico assinado embaixo. São negócios, missão,
objetivos e metas muito bern delineados e corn indicadores de resultados
para isso.

Portanto, esses serviços não exciusivos não terão uma administracão
também gerencial. A produção de bens e serviços para o mercado, todos
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vocês ja sabem que a prograrna de privatização do Governo conternpla issa.

Coma fica esse Estado que pretendemos? Quais são as limites desse
Estado? Que tamanho pretendemos que ele tenha? Coma disse a vocês, a
tamanho financeiro acreditamos ser o mesmo. A carga tributária brasileira,
para urn pals em desenvolvimento, ainda é considerada grande, mas corn
certeza ainda insuficiente para atender as dernandas sociais. A nossa carga
tributária situa-se aa redor de 30% e esse e a tarnanho do Estado pretendido.

Existe diferença entre financiamento e operacionalização. Temos aqui
atividades exclusivas de Estado, serviços sociais e cientificos, produçao de
bens e servicos para o mercado, atividades principais e auxiliares.
Acreditamos que a Estado tenha que se responsabilizar por tudo isso, ou
seja, pelas atividades exclusivas do Estado e pelas sociais e cientIficas. Essa
é a responsabilidade do Estado. Par isso, excluimos a produção desses
serviços pelo rnercado, coma jà dissemos.

Corn relaçao aas funcionários piblicos, devemos ter as funcionários de
carreira, carreiras tipicas do Estado nesse setor. Tarnbérn devemos ter
terceirizaçao dos servicos auxiliares, coma é normal hoje na area privada, e
funcionários contratados pelo regime celetista. Isso não é urna grande
navidade. Na fundo, esse projeta tern a mesrno tear do Decreto n° 1.200, que
abrangeu muitas organizaçOes do Estado, a começar pela Universidade de
Uberlândia. A prOpria Universidade de Brasilia é anterior ao decreto, rnas a
Darcy Ribeiro a fez coma arganização nao estatal. Al achamos que deve
haver parceria entre Estado e sociedade. Esse é a modelo que deve ser
irnplementado. E exatarnente isso que aparece coma fllosofia das
organizaçães saciais, ou seja, a implementaçaa de pollticas pUblicas par meio
do Estado e da sociedade.

- Executa-se prajeçãa de "slide".
0 Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - 0 perfil das organizaçöes

sociais são de organizaçães püblicas sern fins lucrativos, corn regras e
regulamentos próprios, urn quadra prOpria de recursos humanos, foco do
controle do Conselho de Administraçao, proibiçäa de distribuiçao de recursos
ou de patrimânio e bens pertencentes ao poder püblico. A contribuiçao do
Estado para urna organização social deve ser feita par rneio de recursos
hurnanos, financeiros, patrirnoniais e de apoio organizacional.

- Executa-se projeçãa de "slide".
0 Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - A estrutura consiste em uma

assernbléia de associadas, urn conseiho de administração e uma diretoria.
0 contrato de gestãa, coma falei, e planejamento, orientaçao estratégica,

orientaçao finalistica e implementaçäo de polIticas püblicas.
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Podemos terminar a apresentacão das transparências falando urn pouco
mais da filosofia desse projeto, dizer o que ha nele. Na realidade, já
convivemos ha algum tempo corn algumas organizacöes, que poderiarnos
chamar de organizacães sociais. Convivemos corn urn crescimento muito
grande do terceiro setor. A importância do terceiro setor, nesses ültimos 20
anos, é evidente. As organizacöes, hoje, como a Anistia Internacional, como a
Transparência lnternacional, que é uma organizacão que fiscaliza os
governos no que se refere a corrupcão, e a Green Peace tern uma
importância mundial eyidente. Em nivel brasileiro, temos o CEBRAPE e urna
série de organizacôes que tern urn papel importante na sociedade. Cada vez
mais, a parceria e a relacão entre Estado e sociedade, através de suas
organizacöes, vérn sendo incrementadas. Ha urn artigo muito interessante na
"Folha de S. Paulo", de urn dos assessores do PT, que fala sobre o
crescimento e a irnportância das ONGs no Brasil. Ha dois artigos que foram
distribuidos a vocês, que falarn especificarnente desse projeto de
organizacães sociais. Temos algumas experiências, e nesse projeto citei
cinco US,,- SESI, SENAC, SESPRO, SEBRAE e SENAI.

Ternos instituicoes que não são estatais e que são püblicas. Temos uma
tradição muito grande neste Pals de atuação de santas casas de misericôrdia,
de colégios religiosos sem fins lucrativos, mas temos alguns exemplos
extremamente interessantes de convivência entre organizacöes não estatais
e estatais.

Temos, por exemplo, uma universidade federal em São Paulo que é
praticarnente uma escola de medicina, a Escola Paulista de Medicina, que
tern o segundo hospital mais importante do Pals, urn hospital de referência,
que é o Hospital São Paulo. 0 Hospital São Paulo não pertence ao Estado. E
o hospital-escola da Faculdade Paulista de Medicina, da Universidade Federal
de São Paulo, de direito privado, é uma fundação de direito privado. lsso
poucos sabem. Por que isso? Exatamente para que possa operar livrando-se
dos regulamentos e das restriçoes burocráticas que dificultarn os resultados
de uma organização desse tipo.

Urn outro exemplo que vocês conhecem ha rnuito tempo no setor da saüde
é o exemplo do INCOR, a Fundação Zerbini, que adrninistra o Instituto do
Coração da Universidade de São Paulo, corn resultados evidentes.

Temos outras organizaçöes, como é o caso da rede de hospitais Sara
Kubitschek, que e urna rede de hospitais püblicos, absolutarnente gratuitos,
totalrnente financiados pelo Estado, que é urna realização de direito privado, é
uma associação pUblica mas totalmente financiada pelo Estado.

Temos urna santa casa de rnisericórdia em Porto Alegre que comparamos,
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ha três anos, corn urn hospital nosso, também ern Porto Alegre, urn hospital-
escola, o Hospital das ClInicas de Porto Alegre. A diferenca de nIvel de
eficiência entre urna organização e a outra, sendo elas duas organizacôes
muito semeihantes nas suas caracteristicas de atendimento ao pOblico da
cidade, era de quase trés vezes mais caro o hospital püblico do que o de
direito privado.

Urn outro assunto para o qual gostaria de chamar a atencao de vocês é a
confusão, urn pouco proposital, estimulada por grupos de interesses, entre
aquilo que e de direito pUblico e o que é direito privado, querendo situar aquilo
que é de direito privado como de propriedade privada. Ora, de direito privado
são a PETROBRAS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e uma
série de outras organizacäes estatais. Isso não as torna menos püblicas do
que as organizaçôes da adrninistração direta. Essa e urna confusão de
caráter juridico, utilizada burocraticamente para tentar nos levar a crer que
urna organizacão, pelo fato de ser de direito privado, passa a ser uma
organização privada, de interesses privados.

0 assunto da privatizacão do Estado brasileiro e bastante antigo. 0 Estado
brasileiro sempre foi muito privatizado, corn vistas a atender aos interesses
privados. A maquina estatal brasileira, por anos, ou, diria, por séculos,
atendeu fundarnentalmente a interesses privados, atendeu fundarnentalmente
a interesses de elites. Olha, essa é a privatizacão que nos deve assustar, e
não a privatizaçao do ponto de vista legal, se uma instituição é de direito
privado ou se é de direito püblico. Lembro aos senhores, inclusive, uma
discussão do princlpio deste século, na Segunda Internacional Socialista, em
que houve o racha entre a social dernocracia e os cornunistas, alguns social
democratas dizem:" não interessa de quem e o capital, o que interessa é a
quem serve o capital". E esse espirito social dernocrático, a quem serve o
Capital, e que nos deve preocupar.

0 capital, o patrirnônio das organizaçães sociais continua e continuará
sendo pUblico, e elas tern, fundamental mente, de servir a sociedade, de uma
forma descentralizada, ern parceria e corn urn controle social rnuito claro,
muito explIcito e, principalmente, contratualizado. 0 fundamental é que as
organ izaçôes financiadas pelo Estado devern ter realmente foco no cidadão, e
não nas corporaçôes. Elas devem olhar não para si, mas para fora. Muito
obrigado.

0 Coordenador - Corn a palavra, a Exrna. Sra. Vera Regina Paula Baroni,
Secretéria Adjunta de Governo do Municlpio de Camaragibe, Pernambuco,
que disporá de 20 minutos para sua exposição.

A Sra. Vera Regina Paula Baroni - Born dia a todos! Inicialrnente, quero
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parabenizar a Assembléia pela iniciativa deste evento, que é da major
importância não sO para a administraçao pUblica brasileira, mas, sobretudo,
para a populacao brasileira e seus servidores. Quero agradecer também pela
lembrança do meu nome para participar deste importante momento.

Corn certeza estamos diante de urn tema rnuito importante, e gostaria de
iniciar minha intervençao colocando uma preliminar: vivernos no Brasil, num
Estado que não e de "laissez-faire". 0 Estado brasileiro se rege por normas
constitucionais, as quais todos os brasileiros, todos os que aqui vivem tern a
obrigaçao de observar. A Constituiçao Federal apresenta urn caráter
dirigente, para objetivar a mudança social. Ao abrirmos nossa Constituiçao,
vamos perceber, já a partir do preârnbulo, que ela nos conduz numa direçao
que busca a mudança social. Essa Constituiçao foi elaborada nurn mornento
em que o povo brasileiro resgatava sua cidadania, nurn momento em que o
povo brasileiro virava uma pàgina da sua histOria.

A Constituiçao nos oferece dois fibs condutores básicos. 0 primeiro deles é
aquele que busca a mudança social, que leva a sociedade a conquistar, como
cidadã, condiçOes sociais mais dignas. 0 segundo fib condutor vai na direção
do ordenamento econômico. Em seu art. 170, a Constituiçao estabelece que
O ordenamento econOrnico brasileiro deve se pautar por alguns princIpios: o
da soberania nacional, o da defesa do consumidor, o da defesa do meio
arnbiente e o da reduçao das desigualdades regionais e sociais. Esses SO os
principios que regern o ordenamento econôrnico estabelecido pela
Constituiçao Federal. Indo rnais além, a Constituiçao estabelece que a nova
ordem social se funda na seguridade social.

Ao discutir organização social, estamos diante de uma antiga discussão que
se estabeleceu no processo constituinte, que foi exatamente a questao da
relação pUblico-privado. Essa é questao de fundo que a discussão das
organizaçOes sociais nos traz. Na verdade, terlamos que indagar que Estado
é esse em que vivemos, esse Estado que nos foi apresentado aqui, pelo
expositor anterior, corn a prernissa de que nOs, no Brasil, já passamos por urn
rnomento de bern-estar social. Na verdade, o Estado do bem-estar social é
aquee que temos que conquistar a partir de todas as garantias
constitucionais que a Constituiçao estabelece.

Terlamos que indagar que Estado e esse, a quem ele serve. Atualmente, a
quem serve o Estado brasileiro? Quem o construiu? Corn que interesse ele foi
con stru ido?

0 pIano diretor da reforrna do Estado estabelece como premissa que a
administração püblica brasileira está dividida em quatro setores que, segundo
o expositor, são: o nücleo estratégico, as atividades prOprias do Estado, que
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seriam as atividades de fiscalização e de fomento, e as atividades não
exciusivas do Estado. E exatamente aqui que temos de centrar nossa
discussâo.

Na verdade, as organizaçOes sociais estão trabalhando no sentido do
desmonte da estrutura pUblica. Hoje, a Constituicão brasileira estabelece que
é dever do Estado garantir a população deste Pals o direito a vida, o direito a
educação, a fiscalizaçao do meio arnbiente para que ele nâo seja depredado
e para que seja preservado para as geracOes futuras, o fomento de
desenvolvimento cientIfico e tecnologico, de modo que todas as iniciativas e
inovaçOes venham atender aos interesses nacionais.

0 que estamos observando corn essa proposta do Ministério da
Administracao e Reforma do Estado é urn desmonte do serviço püblico
brasileiro.

Foram citadas pelo expositor as intencöes da administraçâo püblica, do
MARE, para as organizaçOes sociais. Na verdade, o MARE tern urna pressa
muito grande em legalizar as intençOes que são as normativas das
organizacOes sociais. Essa normativa, hoje, já está expressa na Lei no 9.637,
que é muito importante que todos nOs conheçamos. No nosso entendimento,
essa lei colide corn a Constituicâo Federal quando desobriga o Estado
daquelas que são as suas obrigaçöes corn relaçâo as politicas pUblicas,
particularmente na area de saüde, meio ambiente, educação, ciência e
tecnologia. A Lei no 9.637, das organizaçOes sociais, colide corn todo o
ordenamento juridico no que diz respeito as normativas da area da
seguridade social, particularmente no que diz respeito a saüde. Hoje, a
saUde, no Brasil, está normatizada não sO pelo ordenarnento da Constituição
Federal, mas tarnbém pelas duas leis orgãnicas da saüde, que são as Leis
nos 8.080 e 8.142. A Lei no 9.637, desde o seu prirneiro artigo, colide corn a
Constituição, quando pretende transforrnar em organizaçOes sociais -
portanto, em iniciativa privada - o setor püblico essencial, que a Constituiçäo
chamou de relevância püblica. Na verdade, quando tratamos da saüde, não
estamos tratando de assistência médica, e, sirn, da prornocão e da proteçâo a
vida. Corn certeza, as organizaçOes sociais, corno estâo sendo propostas
pela Lei no 9.637, não vão dar conta de curnprir esse dever do Estado, que é
o de preservar a vida a partir de preceitos estabelecidos na nossa
Constituiçao. 0 preceito de direcão ünica corn as organizaçöes sociais do
SUS fica esfacelado. Ele nab tern mais urna direçâo ünica, tal qua[
preconizarn a Constituiçâo Federal e a Lei Orgânica da SaOde. Além disso, ha
o princIplo da participaçâo da sociedade. E urna falácia dizer que, nas
organizaçOes sociais, a sociedade vai ter o controle. 0 controle da sociedade
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sobre a politica püblica de saUde está estabelecido na Lei n° 8.142, que trata
da participaçâo da comunidade no controle dessa polItica. Da mesma forma,
a Constituição estabelece que a seguridade social, corn a assistência e a
previdência social, deve se reger corn a participação e o controle da
sociedade na previdência, particularmente, dos aposentados e dos
ernpresários.

Portanto, entendernos que a Lei n o 9.637, que é a materializaçao da
intenção da publicizaçao do MARE, está, na verdade, desmontando setores
essenciais das polIticas püblicas. Se olharmos corn urn pouco rnais de
atençäo, vamos observar que essa lei estabelece, em seu art. 2 11 , corno
requisitos especificos para que as entidades privadas possarn ser
qualificadas como organizaçôes soclais, a conveniência e a oportunidade do
Ministro ou do titular do Orgäo supervisor. Isso, na verdade, é uma arnpliaçao
do poder discricionário do Estado, que se caracteriza, mesrno, como abuso
de poder, porque toda a adrninistração püblica é pautada em normas de
interesse pUblico, e as organizaçôes sociais se pautam, corn certeza, em
normas ou intençoes que não são de interesse püblico, mas desmontam o
sistema que está organizado no Pals, cuja consolidaçao está dando muito
trabalho aos Estados e municipios - o SUS. Além disso, a organizaçao social,
tal qua[ proposta na Lei n° 9.637, é uma interferência do poder püblico estatal
sobre o funcionarnento de associaçoes, o que e proibido pela Constituição
Federal.

Então, o que estou querendo dizer é que, além da intençao do MARE em
desprivatizar a adrninistração püblica, estarnos diante da privatizaçao do setor
pUblico, urna vez que o MARE pretende transformar em organização social
politicas püblicas essencials, que são indisponIveis. E a saUde é reconhecida
pela Constituição Federal como urn direito individual e coletivo indisponIvel -
corn ela, não se mercantiliza. Então, estamos entendendo que, na verdade,
essa organização social, corno proposta pelo Governo, desmonta o SUS e
cria instrurnentos que não se pautam pelo interesse pCiblico. Por exemplo, o
chamado contrato de gestao da organização social é, na verdade, urn
contrato de gestao que se subordina as regras do interesse das organizaçôes
sociais; não se pauta pelas regras do poder pUblico nem se subordina as
regras de interesse püblico. Então, diante de nós está uma alternativa que,
corn certeza, trará muitos prejuIzos para a populagao brasileira, porque
desconsidera todos os principios da administraçao püblica, particularmente a
legalidade. Hoje, a administraçao pCiblica se rege por principios, e, não, pela
vontade do administrador pUblico. E esses princIpios estão expressos na
Constituiçao Federal.
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Uma lei ord;nária não revoga a Constituição Federal. Na verdade, 0 que
está acontecendo é exatamente isso: uma lei ordinária, que é fruto de urna
rnedida provisória e que pretende revogar a Constituicão Federal,
particularrnente no que diz respeito as obrigaçoes do Estado para corn a
saUde, o meio ambiente, a ciência, a tecnologia e, particularmente, o direito
indisponivel a vida. E o veiho debate que foi perdido na Constituicao pelo
Centrão e que volta a ordern do dia. 0 Ministro Serra, na semana passada,
concedeu entrevista a "Folha de S. Paulo" e disse que, na saüde,
particularmente, existe urna visão catastrofista que tern duas vertentes: de urn
lado está a elite, que entende que o rnercado resolve tudo. De outro lado,
dizia o Ministro, estão os grupos de interesse que não pretendem a mudança
do Estado.

Entendemos que o mercado brasileiro precisa ser reformado. Mas a
reforma que preconizarnos está fundamentada na Constituição Federal. 0
SUS, ao ser implernentado, promoveu ampla reforma no sistema de saüde
brasileiro. Essa reforrna tenta superar todas as iniquidades existentes na area
da saüde. Sabemos que, ate a instituição do SUS, a sociedade brasileira
estava dividida em três: os que podiarn comprar servico de saüde, os que
tinham o privilegio de ter carteira de trabalho assinada e a arnpla maioria da
populaçao, que vivia da caridade, da filantropia. Pois bern, pretende-se
retornar a esse estado de coisas. Pretende-se que a populacão brasileira
abra rnão, sobretudo, do seu direito fundamental que é o direito a vida, o
direito a saüde. Pretende-se desqualfficar esse direito, voltando-se a
filantropia e a caridade püblica.

Portanto, entendo que devemos discutir profundarnente corn a sociedade
brasileira essa proposta de organizacôes soclais. Ternos que discutir corn a
população, a quem ela vai servir, pelo que ela se interessa, como é que ira
garantir seu atendirnento integral a sake, não somente a assistência rnédica.
Na verdade, ainda estarnos no primeiro estágio, que é o de deixar a iniciativa
privada, as organizacöes sociais a responsabilidade de adrninistrar setores
püblicos essenciais que são a saide, a educagão, o rneio ambiente, a ciência
e a tecnologia. Então, entendo que precisarnos abrir essa discussão corn a
comunidade para quando o Governo Federal e o MARE disserern a
sociedade brasileira que esclareça o que está por trás das organizaçães

C sociais. Quando o Governo se refere a reforma do Estado ele praticamente se
C prende a questão dos servidores e do serviço püblico. Neste rnornento, quero

lernbrar a posigão do expositor, corn relaçâo a valorizagão do servidor nos
principios citados pelo Ministério da Adrninistracão e Reforma do Estado.
Qual 6 a qualidade social do servidor que as organizaçôes sociais estão
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valorizando? Na verdade, o que elas estâo apontando para os servidores
pUblicos é a possibilidade de demissâo. E sO examinar corn cuidado a Lei n°
9.637 e também seu desdobramento nas normas estaduais.

Hoje a tarde, vamos discutir a proposta que está sendo implementada neste
Estado. Na realidade, 0 que se pretende é exatamente desmontar todo 0
serviço püblico brasileiro e, particularmente, o setor de saüde, que
comprovou, corn a consolidação do sistema de saüde, que é possIvel
executar servico de saóde de qualidade e desenvolver controle da população
sobre esse serviço.

Outra questao refere-se ao dever do Estado "versus" organizaçOes não
governamentais. 0 Estado brasileiro tern a responsabilidade constitucional de
preservar a vida da populaçâo. Esse dever nao pode e não deve ser delegado
a ONGs. A Constituiçao o prolbe. Comparar organização social ao IPASE, ao
Green Peace, a Anistia Internacional é brincadeira!

As organizaçOes sociais vão em direção contrária àquilo que hoje vem
sendo praticado pelas organizaçOes governarnentais. As ONGs vêm suprir a
lacuna do poder pUblico corn relaçao as polIticas piblicas e, particularmente,
corn relaçâo as poilticas sociais. E nOs, que sornos trabalhadores do setor
püblico, que ingressamos pela porta da frente do serviço püblico, não
podemos embarcar nesse sofisma.

Acho, portanto, que as organizaçOes sociais, tal como estão hoje,
normatizadas por meio da Lei n° 9.637, constituern legalidade discutivel.
Tenho absoluta certeza de que as organizaçoes dos trabaihadores e as
organizaçães da sociedade civil vão argüir sua inconstitucionalidade, porque,
na verdade, as organizaçoes sociais vêm de encontro as normas da
Constituiçâo Federal, e nós, como cidadãos brasileiros, temos instrumentos
que nos foram dados por essa Constituiçâo, como o Ministério PUblico. Este
zela pelos direitos individuais e sociais indisponIveis, zela pelo estado
democrático de direito e zela pela democracia brasileira.

Tenho certeza de que nós, da sociedade civil, vamos argüir a
inconstitucionalidade dessa norma e de que, em breve, estaremos retornando
ao porto seguro, que e o que está hoje disposto na Coristituição Federal e
que garante a populaçao não sO o exerciclo da cidadania, mas a busca
constante de instrumentos que visem a preservação do meio ambiente, que
visem a garantia da vida, que visem a educaçao como direito básico de todo
cidadâo.

E importante, ainda, dizer que acredito que a sociedade brasileira não vai
se calar. Acredito que os trabalhadores brasileiros, organizadamente e junto
corn a sociedade civil, vâo entender o que está por trás dessa reforma do
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Estado que está sendo preconizada hoje pelo Governo Federal e que tern
desdobramentos em Governos Estaduais. Espero que a sociedade brasileira
possa prontamente argüir a inconstitucionalidade das organizaçoes sociais,
argüir a ilegalidade dos contratos de gestao e resgatar o exercIcio de sua
cidadania, de modo que a sociedade possa, no futuro, conquistar, como
preconiza a Constituiçao brasileira, uma condiçao mais justa e igualitária.

Por firn, queria dizer que estamos num mornento particularmente especial.
Estarnos as vésperas de definir que rnodelo de sociedade interessa ao povo
brasileiro, e tenho absoluta certeza de que o povo brasileiro vai, a partir de
sua experiência de sofrimento, de desemprego, de fome e de rniséria,
escolher aquele projeto que vai nâo sO resgatar a cidadania, mas, sobretudo,
garantir a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito
obrigada. (- Palmas.)

0 Sr. Coordenador - A coordenaçao passa a palavra a Exma. Sra. Sandra
Mara Lopes Capriglione, Secretária de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Curitiba, que discorrerá sobre o tema "lmplantaçâo de
OrganizaçOes Sociais - Experièncias de Outros Estados". A Presidência
informa que V. Exa. disporá de 30 minutos para sua exposição.

A Secretária Sandra Mara Lopes Capriglione - Obrigada. De inIcio, gostaria
de agradecer o convite que me foi feito pela Assembléia Legislativa do Estado
de Minas e dizer a vocês que para nOs é urn prazer enorme estar aqui,
porque ternos uma brincadeira Ia no Paraná, principalmente em Curitiba: Belo
Horizonte nos incornoda rnuito, porque a cada vez que aparecem pesquisas
de qualidade de vida, Belo Horizonte está Ia cornpetindo corn Curitiba e Porto
Alegre. Então, para nOs é urn prazer enorme trazer uma experiência que
estamos fazendo em Curitiba.

0 que you trazer a vocês, realmente, é algo que virnos estudando desde
1995. Ternos a nossa lei, brincamos que ela foi urn presente de Natal, pois foi
sancionada no dia 23/12/97, é urn processo que vimos estudando ha longo
tempo, acompanhando o Ministério da Adrninistraçäo Federal e da Reforma
do Estado, as intencOes do Ministério, o que se pretendia, a filosofia clara do
projeto, e sO o levarnos adiante, realmente, quando acreditamos. Acreditarnos
e estarnos ousando implantar no MunicIpio de Curitiba as organizaçOes
sociais.

Já estamos em fase de implantaçao da primeira, que diz respeito a area de
desenvolvimento tecnológico. Começamos, por assim dizer, por urn carninho
mais fácil, em que, na questão do desenvolvirnento tecnolOgico, vamos fazer
todos os ensaios, tentativas e erros e, onde errarmos, vamos retornar o
processo, vamos rever e assim passar para outras areas. Já estamos em
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estudo de algumas areas da cuitura e aigumas areas de meio ambiente,
também. Mas começamos corn a area de desenvolvimento tecnolOgico.

Entâo, o que you trazer para vocês é o porque de termos optado pelo
sistema da organização social, dizer a vocês que organização social não e
urn remédio para todos os males, corn certeza não é. E importante que
encaremos isso, ela é urn instrumento que está al a nossa disposição.
Optarnos pela organizaçâo social corno urn instrumento, não o Unico
instrumento, e isso que you procurar mostrar aos senhores agora.

Vou procurar passar no teläo como encontramos a Prefeitura em 1997, e
isso não e prerrogativa nossa. Acredito que é uma configuraçâo que se dá na
grande maioria dos órgaos pUblicos.

E urna estrutura pesada: 25 órgaos municipais, 23 mil servidores ativos, 3
mil inativos e 2.300 pensoes. Em 1997, estávamos polarizados em 921
equipamentos püblicos, hoje já é urn nUmero bern maior. Funcionamento
desintegrado entre os Orgâos, ação püblica pouco pianejada, recursos
limitados versus demanda social crescente. Nada de novo para nOs, do setor
pUblico. Surgiram algumas indagaçoes. Como organizar a Prefeitura para
melhorar o seu desempenho, ou seja, como ter mais eficiência? Como
direcionar a açâo pUblica para as reais demandas, gerando resultados
esperados, ou seja, como ter mais eficácia? Por fim, como melhorar a
qualidade de vida da população? Este e o nosso objetivo malor. Todas as
acães estão voltadas para este foco, que é o da efetividade e da meihoria da
quaiidade de vida da populaçao. Para isso, aigurnas respostas. Primeiro,
sentirnos claramente que tinhamos que flexibiizar a máquina, criar o hábito
de planejar, que e algo extremamente dificil no poder pUblico, ou seja,
começar a rnudar a cultura do poder pUblico para urn pianejamento efetivo em
médio e longo prazos. Por fim, partilhar a gestao pUblica corn a sociedade.
Nâo obrigatoriamente nessa ordem como coloco. Esses trés focos foram Os
que nos nortearam. Nesse sentido, geramos alguns rnovimentos em direçao a
gestâo pUblics de qualidade em Curitiba. Primeiro, houve a transformaçao das
propostas de campanha em 24 projetos estratégicos. NOs tinhamos que
transformar, realmente. Se estávamos falando em efetividade, querlamos
transformar propostas de campanha em pianos de governo efetivo, e assim
fizemos. Se os senhores analisarem as nossas propostas de campanha,
verão que elas se transformararn em piano de governo muito mais detaihado.
Optamos por urn funcionamento matricial. Começamos uma modernização
profunda na administraçao pUbiica de Curitiba. Em vez de termos estrutura
corn 300 niveis hierarquicos - desde o Secretário ate o chefe de serviço, são
7 mil nIveis hierárquicos de chefia -, optamos pela estrutura matricial, ou seja,
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uma estrutura horizontal izada, em que a possibilidade de comunicação
interna e muito mais fácii e tranqüila. Preparamos os órgãos municipais para a
gestao estratégica através da adoção do modelo de planejarnento estrategico
situacional, o método PES. Esse método é do Carlos Matos, e nós 0
implantamos na Prefeitura. Estamos adotando uma rnetodologia Unica em
toda a Prefeitura. Por qué? Porque queremos ter controle de resultado. Se
nós queremos ter controie de resultado, obrigatoriamente temos que ter urn
modelo Unico que nos dé indicadores e parâmetros de comparação, para
saber de onde salmos e aonde chegamos. Se nao tivermos indicadores
sociais, quantitativos e qualitativos, principalmente, nós não vamos conseguir
avaliar. Dal o porquê de implantarmos uma metodologia de pianejamento na
Prefeitura.

E a busca de novos modetos de gestão. Isso gerou o Programa Municipal
de Publicizaçao, em Curitiba. Dentro desse Programa Municipal de
Publicizaçao, aparecem as organizaçôes sociais. Qual foi o caminho de
irnplantaçâo do programa, em Curitiba? Primeiro, a aprovação da lei. Como
disse aos senhores, ela foi urn presente de Natal nosso, no dia 23/12/97. A
constituiçao da estrutura do Programa Municipal de Publicização, a definição
dessas bases corn finalidades, principios e diretrizes, a elaboraçao de roteiros
de irnplementaçao e, por fim, a elaboração de roteiro de implementação das
organizaçöes sociais. E sobre isso que you discorrer agora para os senhores.
Quais as caracterIsticas da nossa lei municipal? Ela é Unica e autorizatOria
para todas as organizacoes sociais. A qualificaçao corno organização social
se dá por decreto do Prefeito. A lei nos autoriza a isso. Corn base no qué? Ela
define a estrutura do Programa Municipal de Publicizaçao, cria uma comissão
municipal de publicização na prOpria lei, corno Orgão de decisão superior, e
atribui ao lnstituto Municipal de Administraçâo PUblica de Curitiba - IMAP.
Temos urna autarquia que se organiza e se preocupa, exciusivamente, corn a
questão do planejamento administrativo e da organização administrativa da
Prefeitura - atribui, entâo, ao IMAP o papel de coordenação do
assessoramento ao programa municipal.

A nossa lei abrange as areas social, educacional, ambiental, esportiva, de
saUde, de desenvolvimento cientIfico, tecnolOgico e cultural. Exclui
claramente as unidades de saUde e as unidades escolares. Nosso projeto
original não tinha esse paragrafo.

Corn todo o movimento, corn toda a argumentação do pessoal da saUde e
do pessoal da educacao, achamos por bern o seguinte: nâo vamos perder
tudo. Vamos implantar naquelas areas que realmente tern rnaior aceitacao de
toda comunidade interna de nossa poputação e vamos provar que dé certo.



LW-A'

760
Em Curitiba, a gente tern essa ousadia mesmo. A gente faz as coisas Para
dar certo. La as coisas tern que dar certo. Vamos fazer essa organização
social dar certo. Acreditamos que os prOprios setores da saUde e da
educaçao vão estar conosco nessa nova empreitada. Então, excluImos as
unidades de saUde, que prestam serviços diretos Para a populaçao.
Excluimos as escolas desse nosso projeto. Deixamos as areas da saUde e da
educacao, porque temos laboratórios municipais e outras areas na saUde.
Nosso foco está voltado, nesse momento, Para a implantação de
organizaçOes sociais. Ao servidor são assegurados todos os direitos. Ele nao
corre risco de dernissão, vai haver, inclusive, sisterna de avaliação de
desempenho. Ele não perde nada. E simplesmente cedido a organizaçâo
social, da mesma forma que ele é cedido dentro do âmbito da prOpria
Prefeitura. Por exemplo, urn servidor da Secretaria da SaCide a disposiçao da
Secretaria da Educação, urn servidor da administraçao direta a disposiçao da
indireta, é exatamente igual. Ele não perde nenhum direito.

São previstos requisitos Para qualificaçao em organizagao social. A lei
amarra realmente. Não é qualquer entidade que pode se qualfficar como
organização social. Ha vários critérios. São estabelecidos parârnetros gerais
Para urn contrato de gestão. Quanto a composiçao, no nhvel de decisão
superior, temos o Prefeito. No nIvel de assessoramento, aparece a Comissão
Municipal de Publicizaçao, cujos titulares são o Presidente do IMAFE, o
Secretário de Recursos Humanos, o Secretário de Finanças, o Procurador-
Geral do MunicIpio, o Secretário de Governo, dois Vereadores, que
acompanham essa comissão corn acao de integraçao executiva e legislativa,
e mais o Secretário da area erivolvida no projeto especifico da organização
social. 0 IMAPE aparece como órgão de assessoramento, tendo controle do
chamado Projeto III, da organizaçao social, corn representantes das quatro
diretorias do instituto. Temos também o grupo de apoio corn representantes
dos órgãos da Comissão Municipal de Publicizaçao. Isso porque é urn dos
grandes questionamentos que a gente faz ao poder pUblico. Existem vários
Secretários, Vereadores, e nunca encontram tempo Para se reunir. E tudo
prO-forma, e nunca funciona. 0 que queremos é urn grupo de apoio corn
representantes de todos os Orgãos. Esse pessoal puramente técnico faz urn
trabalho detalhado e da apoio ao secretariado e a Vereadores. Quando a
Comissão Municipal de Publicização, do secretariado e dos Vereadores se
reüne, eles se reUnem corn o grupo de apoio, corn todo o trabalho já
desenvolvido e todo o assessoramento necessário. Como ficaram as
competêncjas?

0 nIvel de assessoramento tern competência Para incluir area ou atividade
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em urn programa municipal, emite parecer quanto a qualificação, se é viável
ou não - porque sim ou não -, aprova a versão final do contrato de gestão, e,
se for o caso, a própria comissão aprovará a desqualificação da organização
social de publicizaçao.

0 instituto supervisiona o assessoramento técnico ao programa e apoia a
comissão na implantação do programa, orienta o trabalho do grupo de apoio,
elabora modelos de documentação e acompanha e avalia o programa
municipal. Esse grupo de apoio constituldo por representantes de todas as
secretarias e da Câmara de Vereadores estuda a viabilidade técnica e
financeira, prepara toda a documentação Para a irnplantaçao das
organizaçães sociais e apoia e orienta o órgão que passará pelo processo de
qualificação corno organizaçao social e urn processo de publicizaçao. E assim
que se d6 toda a estrutura.

Quais são as bases do programa municipal de publicização? 0 programa
visa a garantir a execução das polIticas pUblicas municipais - não estamos
abrindo mao da definicão das polhticas. Continua o poder pUblico corn a
responsabilidade pela definiçao das politicas. 0 que estamos passando é a
execução das politicas nas areas social, educacional, ambiental, de
desenvolvirnento cientifico, de forma mais flexIvel, através da transferência da
prestação de alguns serviços pUblicos não exclusivos Para entidades sem fins
lucrativos qualificadas como organizaçães sociais. Aqui se resume o nosso
negócio. Não vamos abrir mao da definição das politicas, apenas estamos
transferindo a prestação de alguns serviços.

Principios: gestão compartilhada. Essa e uma diretriz do piano de governo
na qual se baselam todas as nossas acoes na Prefeitura, rnediante parceria
do Poder Executivo Municipal corn a sociedade organizada. Ja temos feito
várias experiências. Na saüde, ternos urna experiência que esta dando certo.
E uma parceria de urn hospital. ConstruIrnos urn hospital na região mais nova
da cidade, na regiao Sul, e demos a sua gestão Para uma entidade sern fins
lucrativos, uma entidade evangélica de Curitiba. Essa entidade coloca todos
Os recursos hurnanos e materiais. Repassamos apenas as verbas, e o
patrirnônio e nosso. Não e uma organização social, mas funciona nos moldes
de uma. E urna parceria que está dando certo e e referência em Curitiba na
area de saüde. E o Hospital do Bairro Novo, Para quem quiser anotar e
procurar informaçöes.

Outro principio: ênfase nos resultados. Voltamos os sistemas de controle
Para o alcance dos objetivos traçados. Deixamos de nos preocupar corn Os
processos e vamos nos preocupar muito mais corn os resultados. Não varnos
ficar embolados corn os processos burocráticos internos. Varnos ver os
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resultados na nossa prestaçâo de serviço. Corn isso, foca-se o cidadâo
cliente, direcionando os serviços pUblicos para as reals necessidades do
püblico. Essa é a questao crucial.

Como diretrizes tinharnos a relaçao custo-benefIcio na aplicação de
recursos püblicos pela flexibilizaçao das regras de gerenciamento. 0 Carlos
falou sobre isso. Nosso objetivo não é apenas diminuir custos. Em algumas
areas continuaremos mantendo os mesmos recursos; em outras, aplicarernos
mais ainda. Queremos otimizar a relação custo-benefIcio, queremos saber
que os recursos que estamos colocando estão dando o retorno adequado.

Obter a participação de entidades representativas da sociedade organizada
na composiço do conseiho de administraçao da entidade qualifIcada como
organizaçao social. Queremos formalizar isso e atingir efetividade nos
resultados, para atuarmos positivamente na qualidade de vida da população
curitibana.

Como urn roteiro, criamos a estrutura do programa, corn a nomeaçâo dos
integrantes da comissâo e a indicaçao dos representantes para o grupo de
apoio. Depois, fizemos a definiçao de areas passiveis de publicizaçao. 0 que
fizemos? Divulgaçâo do programa para o corpo diretivo dos órgãos
municipais. Fizemos reuniOes extensas corn o secretariado e corn o
Presidente das indiretas, divulgando e encaminhando a comissâo proposta de
publicizaçâo de uma area X, que foi o que aconteceu na nossa area de
informática. Para a nossa parte de desenvolvimento dos "softwares"
especificos para o poder püblico, tanto os "softwares" para a area de
desenvolvimento tecnolOgico como para a area social, recebemos as
propostas e fizemos a sua análise preliminar e o estudo de viabilidade
técnico-financeira.

lnclusão ou nao da area ou da atividade no programa, como determinado
no parecer da comissão, inclusão do Secretário da Pasta, que faz parte da
comissão, campanha de divulgaçâo junto aos servidores, preparaçao de
material de divulgaçao, corn cartilhas explicando o que é, como funciona, 0
que vai acontecer corn os servidores e o patrimônio, enfim, todo o sistema da
organizaçao social.

Capacitaçao dos multiplicadores: treinamos pessoas dentro da prOpria
Prefeitura para serem os rnultiplicadores desse processo.

Organizaçao de eventos, não so corn a Prefeitura, mas corn a sociedade
organizada, sindicatos, associacöes de classe. Vamos debater isso.

Estudo photo de implantaçao, planejamento, conforrne roteiro de
implantaçao da organização social, e aperfeicoamento de roteiros elaborados.
Na realidade, já temos grandes roteiros, grandes projetos, em que cada
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organizaçâo social val se encaixar.

Preparamos a area a ser publicizada. Como fizernos isso? Corn
planejamento estratégico. Como varnos ter controle de algo que nao ternos
planejado dentro do poder püblico? So podernos qualificar e repassar a
execucão de uma atividade que podemos controlar. Não queremos perder o
controle da execuçao da nossa politica. Temos que saber qual a impacto
dessa poiltica na qualidade de vida da nossa populaçao. Passamos por urn
processo de organização da entidade que vai ser qualificada como
organizaçao social. Eta passa por todo urn processo de planejamento, define
metas, objetivos, prazos, onde vai atingir, e dal, sim, vamos passar a
elaboraçao do contrato de gestao.

Definiçao do nUcteo estratégico na Prefeitura. Quando qualificarrnos essas
atividades e as passarmos para uma organização social, quern ira, dentro da
Prefeitura, controlar? Entâo, qualificarnos urn nücleo estratégico para cada
atividade.

Sensibilizaçao dos servidores, explicando que nao vão perder a emprego, 0
salário, a vantagern. 0 que vai acontecer corn você? E isso, assirn, assirn,
você vai ter opcôes. E uma sensibilizaçao do processo.

Reorganizaçao do órgao que vai ser transferido para as organizaçôes
Sociais.

A constituiçao da entidade. Em primeiro lugar, temos a busca de parceiros.
Quando nâo temos internamente uma organizaçäo que queira assurnir,
vamos a sociedade organizada e buscarnos parceiros. Quat é a definiçao
para isso? Definimos, em primeiro lugar, a estratégia, fazernos a composição
do nücleo formador da entidade e bases do contrato de gestao. Fazemos a
estruturacao da entidade, e e isso que está acontecendo nesse mornento
COnosco; estamos auxiliando entidades de classe ligadas a area da
informatica no desenvolvimento dos "softwares".

Corn a elaboraçao do estatuto e registro, auxiliamos essa negociaçâo. Na
flegociacao do contrato de gestâo, renegociarnos todos os contratos
existentes hoje, vemos o que vai ser assumido pela organizaçâo social, em
que bases.

Definiçao dos termos e elaboraçao de multas, qualificaçao da entidade corn
a emissão de urn parecer pelo ôrgao responsavel e, por fim, do decreto de
qualificaçao. Apôs a decreto de quahificaçao, assinatura do contrato de gestao
entre a Prefeitura e a entidade. Par parte da entidade, etaboraçao de todos Os
manuais que vao reger a "modus contractis", que vao reger contratação de
pessoal e compras.

lermos de recebimento de bens e de recursos hurnanos e assinatura de
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convenios e contratos.

Por parte da Prefeitura, constituição da comissão de avaliação do contrato
de gestao, que e formada por pessoas corn especialização para avaliar esse
contrato de gestão e o cumprirnento efetivo de todos os prazos, das metas e
a qualidade de servico, termo de cessão de todos os nossos bens
patrimoniais e de RH, atos de extinção da entidade e readequação da
estrutura.

E, corn o item 7, o acompanhamento e a avaliação do processo de
implantaçao das OS. Quais são as vantagens que observamos? Primeiro, a
garantia dos interesses pUblicos. Por quê? Porque a Prefeitura continuará
definindo as politicas püblicas. Eu bato nessa tecla porque isso é
fundamental. Vamos continuar redefinindo as polIticas püblicas. Vamos
continuar regulando e fiscalizando a execuçao dos serviços prestados pelas
OS. Não abrirnos mao disso. E estará assegurada a permanência da
propriedade pUblica, porque, em caso de extincão, tudo retorna ao poder
püblico, inclusive se eta teve excedentes, se eta construiu mais, se reformou,
se ampliou, tudo retorna ao poder pUblico. Então, o poder püblico tern
assegurados todos os seus direitos. Major agilidade na execução das
politicas püblicas, porque o gerenciarnento dos recursos financeiros e de
pessoal terá regras flexibilizadas.

Todos nOs sabemos, senhores, que quando se abre urn processo pela 866,
para licitação, seja de que elemento for, o poder püblico paga três vezes mais
que a iniciativa privada. E isso ja e comprovado por pesquisas. Então,
queremos major agilidade, major flexibilidade, e que a entidade mostre a
forma como vai contratar, como val comprar, publicando os rnanuais.
Terernos, inclusive, controle pelo Tribunal de Contas e pela Cãmara de
Vereadores. Nosso processo é completamente aberto e transparente.
Exigimos a pubticaçao no "Diário Oficial" de todos os atos da entidade. 0 que
irnaginamos, realmente? Que vamos ter muito mais condicOes de ser
gerentes, e esse é o nosso negOcio. Não é necessário que o poder pUblico
esteja executando tudo aquilo que e pUblico. E aI é que está a grande no e a
grande dificuldade de entendirnento que temos. Não sornos obrigados a
executar tudo. Nosso papel e muito mais de cornentar, de regular, de
fiscalizar a execução, e garantir, sirn, a Constituiçao. Temos de garantir a que
ali está dito. Mas garantir a acesso, a acesso a bens, a forrnas de tratamento
equitativo, a isonornia, mas a serviços corn qualidade. Se sabemos que não
estarnos tendo condiçOes de prestar esse serviço püblico corn major
qualidade, por que não achar forma alternativa de gestao? Por que não
garantir isso a nossa populaçao? Se queremos qualidade de vida para a
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populacão, temos de saber 0 suficiente, o quanto somos ineficientes em
algurnas areas, e procurar fazer corn que essas areas sejam melhoradas, e a
qualidade de vida da populacão seja realmente garantida. Por que major
qualidade de servlcos püblicos? Porque os mecanismos de controle estarão
voltados para resultados, como coloquei para os senhores, e o excedente
financeiro gerado será aplicado nas atividades das organizaçôes sociais. E
esse é urn outro ponto que a gente também não garante no poder pUblico.
Mujtas vezes, temos areas onde conseguimos investir, e quando entra
recurso novo, para continuarmos a investir naquela area, somos obrigados a
pegár aquele recurso e investir em outra area de major carência. Não e
questâo de organizaçâo social, não.

Todo excedente financeiro que ela gerar terá que jnvestir na própria
atividade. E eta nao terá corno não fazer isso porque so é qualificada para
essa atividade. Portanto, terá que investir todo o seu excedente na própria
atividade. Isso nos garante a ampliação da prestação de servicos. Por firn,
temos a parceria e a co-responsabilidade da sociedade na prestação de
serviços pUblicos. Era o que eu tinha a apresentar. Coloco-me a disposição
para debates futuros e espero ter contribuido. Obrigada.

O Sr. Coordenador - - A Presidência passa a palavra ao Exmo. Sr. Angelo
D'Agostini Junior, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saüde de
São Paulo, o Sindi-Saüde de São Paulo, que terá ate 30 mjnutos para seu
pronunciamento.

O Sr. Angelo D'Agostini Junior - Inicialmente, gostaria de saudar todos os
presentes, parlamentares, autoridades e todas as pessoas que estão hoje
aqui. Quero também dizer que é urn grande prazer ocupar a espaco que a
Legislativo nos proporciona, abrindo suas portas para as diversos setores da
sociedade discutjrem urn projeto que está em tramitação na Casa. Esse é urn
exemplo que devemos divulgar ao maxima, para que isso possa acontecer
também nos diversos Estados e municipios onde essa discussão também
está acontecendo.

Para expor a tema que me foi indicado, que é "experiências", you procurar
partir de questôes bern práticas que estão acontecendo atualmente, em
alguns casos, dentro do Estado de São Paulo, ate para que possamos fazer
comparaçao entre o que se apresenta coma teoria e o que acontece na
prãtica. Vou trabalhar corn quatro questôes. A primeira, corn relacão a
Prefeitura Municipal de São Paulo, no Projeto do PAS, na area da saóde. Em
Segundo lugar, falarei sobre as fundacães privadas do Estado de São Paula,
que gerenciam unidades püblicas, como, par exemplo, o INCOR. Trataremos
também, no ârnbito do Governo Federal, do exemplo do Hospital São Paulo, e
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a quarta questão é a aprovação da Lei de Organizaçao Social no Legislativo
Estadual de São Paulo. Para isso, é importante dizer, primeirarnente, que a
expressão organizaçôes sociais, na verdade, é mais uma denominaçao para
diversas formas de terceirizaçao dos servicos püblicos - e uma terceirizaçao
extrema da gestão desses serviços, que se aproxima muito da privatização, já
que a terceirização no setor pUblico acaba sendo uma privatização, quando
repassa serviços realizados pelo Estado para setores privados da sociedade.

Tomemos o primeiro ponto: a questao do PAS em São Paulo. Acredito que
quase todo o mundo aqui já ouviu, pelo menos aigurna vez, falar sobre o PAS

em sua implantaçao em São Paulo.Sua proposta é bem em cima do que se
entende como organizaçâo social: transferir os serviços que vinham sendo
realizados pela Prefeitura Municipal na area da saüde, em hospitais e
unidades, para unidades privadas que, Ia, denominavam-se Cooperativas de
Medicos na area da saüde. Faziarn ali o cadastramento, como nos diversos
exemplos que a gente ye, da mesma forma, sern nenhum tipo de licitação,
mas a partir da autorizaçao do Prefeito para que as Cooperativas recebam o
serviço de saUde.

Se pensarmos em como se deu a irnplantaçao do PAS, chegamos a dois
momentos: o primeiro, quando ele foi implado, em epoca próxima as eleiçoes
municipais. Houve o encaminhamento de grandes recursos para essas
cooperativas, numa forma de implantaçao que via-se bem, era uma questão
de 'marketing". Se fôssemos a essas unidades, verlarnos que elas estavam
corn suas entradas bonitas, corn recepcionistas bern treinadas, mas, na
verdade a realidade não era bern essa.

Nesse momento, houve aliança de diversos setores da sociedade, para se
contraporern a esse projeto que estava sendo proposto, dizia-se que aquilo
era muito mais uma imagem inicial e que, depois, se mostraria realmente o
que era o PAS. E foi o que aconteceu. Se considerarnos o segundo momento,
que é o pós-eleiçao, vemos que a situação rnudou totalmente: primeiramente,
aqueles recursos que se dizia existirem não correspondiam a relaidade.
Depois daquele momento, os recursos foram dirninuindo aos rnontes. Em
seguida, iniciou-se processo de denüncia ern cirna de denüncia, as mais
variadas: denUncias de malversaçao de verbas - tanto é que houve várias
cooperativas nas quais as Prefeituras tiverarn que intervir, proque não se
podia mais mantê-las daquela forma, apesar de as Prefeituras não serem
responsáveis por seu gerenciamento; denCincias corn relação a trabathadores
que não tern seus direitos pagos, corn inUmeros processos na Justiça do
Trabaiho, de pessoas requerendo a garantia desses direitos; denüncias de
falsificaçao de atestados de óbito nas cooperativas, o que mostra que elas
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não utilizam as suas verbas, rnas usarn instrumentos para ter outros recursos
de forma indevida. Ha, ainda, denüncias de restriçâo de atendimento.
Diretorias de algumas cooperativas informaram as unidades que elas
deveriam começar a restringir o atendimento que vinham fazendo, alegando
escassez de verba.

Na verdade, se compararmos a situação do MunicIpio de São Paulo antes e
depois do PAS, constataremos que nunca se viu, na história do rnunicIpio,
tanta denüncia contra a administração de urn patrirnônio pUbtico corno se ye
agora. Basta acompanharmos Os jornais do Estado de São Paulo para
confirmarmos isso. E dificil passar uma semana sem que algum órgão da
imprensa apresente pelo menos uma denüncia, o que não acontecia antes.

Ha muito material a esse respeito que podemos ate repassar. 0 Sindicato
dos Medicos de São Paulo fez urn dossiê corn diversas denUncias. 0
Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo mantérn urna "home page"
na Internet, com urn conjunto de denüncias. Então, sem sornbra de dUvida,
isso rnostra a grande piora que houve näo so no atendimento mas na
utilizacão dos bens pUblicos, a partir da implantação desse tipo de
organização social que foi o PAS. Isso, alias, esta repercutindo agora, porque
caiu a mascara, e não é a toa que hoje, na "Folha de S. Paulo", o Prefeito de
São Paulo, Celso Pitta, continuidade do Prefeito Paulo Maluf, está em ültirno
lugar nas pesquisas.

Gostaria de me reportar a urn editorial que saiu na 'Folha de S. Paulo" do
dia 3 de marco e que trata de organizacOes sociais: "Tais iniciativas podem
ser uma solução para urn sem-nC,mero de ernbaraços burocráticos, mas
podem abrir uma nova brecha para a malversaçao do bern comum.
Presidentes, Governadores e Prefeitos podern ter agora a disposiçao urn
novo instrumento para totear o bern cornum, pois e discricionaria a criação
das OS's. Nào h, ressalte-se ainda urna vez, concorrência. Decerto, hoje,
rnesrno corn uma série de regras das IicitaçOes, grassam irregularidades, mas
é sempre born alertar sobre Os riscos de urna iniciativa inovadora acabar na
vala das boas intençOes desvirtuadas".

Fiz questão de ler esse editorial, já que sabemos que a "Folha de S. Paulo"
é urn jornal que, ern sua linha editorial, sernpre veio trabalhando na defesa
das reformas que al estão colocadas, inclusive a administrativa. E
interessante notar que, agora, eta vern dizer do grave risco que está por trás
das organizaçães soclais.

Passo ao segundo exemplo, que se refere as fundaçOes privadas que
atuam em instituiçaes piblicas. Cornecemos pelo INCOR.

Sempre ouvimos fatar do INCOR, mas muitas pessoas nern sabem que ete
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vinculacao corn o Governo a Universidade de São Paulo, e por causa do seu
patrimônjo. So que o lugar para onde vão essas pessoas não é o mesmo para
onde val o conjunto da populaçao, urna vez que Ia está implantado urn
sisterna em que parte dos leitos é destinacja a atendimento privado e outra
parte, a atendimento pCsblico.

Na parte do atendimento privado, para onde vão essas personalidades etantas outras, o atendimento e muito rápido. Percebe-se que a pessoa chega,
entra, faz a cirurgia, etc. Por outro lado, na parte püblica, a coisa não é bern
assim. 0 paciente entra naquela flia de meses e meses, e ha todas aquelas
dificulcjades encontradas no serviço pUblico. Mas, sem sombre de dUvida,
mesmo que a qualidade não seja ruim - e nao é, ate porque é urn hospital de
referenda e ainda consegue, de certa forma, restringir a entrada -, a demorae as dificuldades são iguais as dos outros Orgãos.

E importante citar que, ha algumas décadas, dizia-se que era preciso haver
uma parte privada para que existissem mais recursos para investir na area
pUblica. Quando se disse isso, 5% do atendimento ficariarn corn 

0 setorprivado, e os outros 95%, para toda a populacão. 0 que temos agora e que
25% são utilizados para cOnvêfl jOS privados e 75%, para o atendimento emgeral. Percebemos então, que essa relaçao veio piorando. Fala-se que são
necessários recursos, e cada vez mais o Hospital deixa de ser pUblico na sua
totalidade, passancjo a ser urn hospital que atende so a uma parcela dapopulacão

Depois dessa exposicao sobre o INCOR, eu gostaria de entrar na terceira
explanacao, a respeito da Escola Paulista de Medicina e do Hospital São
Paulo, nos qua is a situaçao também não é diferente. Urn exemplo claro disso
tivernos ha cerca de dois anos, quando o Hospital São Paulo construiu urn
prédio nova, bonito, corn equipamentos novos, feito corn verbas do
atendirnento pCiblico que faz e do Governo Federal. Mas sO entra nesse
prédio bonitinho, corn grande capacidade de atendimento, quern tern convênio
medico privado. A populaçao em geral, se não tiver convênjo privado, nãopode ser atendida Ia. E outro exemplo em que vernos para que serviu o
conceito de fundacao privada. Na prática, ela acabe gerando o conceito
privado de atendimento Quem tern dinheiro e atendjdo de forma melhor e
mais rápida, porque pode ir naquela parte, sO que Os recursos que chegarnsão tambérn daquelas pessoas que nao tern COnvênio privado e sustentam,
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inclusive, essa parte privada. 0 que sustenta a parte privada não é so o
dinheiro dos convénios, mas também o dos impostos de toda a populacão,
inclusive das pessoas que não podem ter convênio medico particular.

Eu gostaria de fazer urn relato de como se deu a discussão do projeto de
organizaçöes sociais no Estado de São Paulo. No final do més de fevereiro
ou no inIcio de marco, o Executivo Estadual mandou para a Assembléla
Legislativa urn projeto de criação de organizaçOes sociais no Estado que
atingia so a area da saüde. Esse projeto é, praticamente, igual a medida
provisória do Governo Federal. As Unicas diferenças são as relatives a
questão do Conselho de Administração, já qué, no caso do projeto do
Governo de São Paulo, não existe nenhurna representaçao do Estado nele.
H6 uma composição de 45% de pessoas indicadas pelos fundadores da
organização social, 45% indicados por essas pessoas que foram indicadas
pelos fundadores das organizaçöes socials, e 10% de trabalhadores.

Então, ye-se como é a participação. Colocaram que tern que ser pessoa de
notOria capacidade, grande estudo, etc., mas, na prática, sabemos que é
indicação. E essas pessoas tern esses quesitos, ao passo que a populacão
dificilrnente vai conseguir isso, ate porque, para adquirir todo esse
conhecirnento, precisaria ter condiçOes de estudar e viver de uma forma
rnelhor.

0 projeto teve 18 artigos. Os Deputados apresentaram 89 emendas. E
irnportante ressaltar que não foram so emendas da Oposição, foram tarnbérn
da base governista, que discordava do projeto como estava colocado.

O Executivo Estadual mandou o projeto em regime de urgéncia, so que, na
pratica, ficou provado que era inviável aprovar urn projeto desse porte corn
rapidez. Tinha que haver urn processo de discussão rnuito rnelhor. Pare isso,
houve urn perlodo de discussão de três meses. Conseguimos realizar, numa
ação conjunta do Conselho Estadual de SaUde corn a Cornissão de Saüde da
Assembléla Legislativa, urna audiência püblica na Assembléia Legislative,
corn a participacão dos diversos setores da sociedade. Foi urn evento
semelhante ao que está acontecendo aqui. Sem sombra de dUvida, foi
essencial para mostrar e sensibilizar, inclusive, o Executivo pare o fato de que
o projeto não poderia ficar da forma como estava colocado. Durante a
discussão, foram apresentadas diversas emendas. Dessas, urna boa parte foi
aceita. Passaram nas ComissOes e foram aceitas por unanirnidade. E
importante frisar isso pare que os senhores não pensem que fol urna maioria
simples que as aprovou. Houve consenso de todos os Deputados, inclusive
dos que representam o Executivo, de que o projeto não poderia ficar daquela
forma.
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Das emendas aprovadas, gostaria de citar trés que acho importantes. Uma
diz que so poderâo ser repassadas para as organizaçôes sociais unidades
novas. Atualmente, nâo se pode pegar nenhuma unidade em funcionamento e
repassá-la para organizaçöes soclais. So podem ser unidades novas, que ate
foram coristruldas pelo Governo, mas nunca funcionaram como tal. A outra
estabelece que, para a unidade poder receber alguma dessas uriidades,
precisa ter, no mInimo, cinco anos de experiência comprovada na area em
que for atuar. Por exemplo, para urna entidade receber urn hospital do
Estado, precisa estar ha, pelo - menos, cinco - anos atuando nessa area.
Felizmente, nao vai poder chegar Ia e, de uma hora para outra, criar Uma
entidade e dizer: agora you receber. Vai precisar mostrar que, pelo menos,
urna vez trabalhou corn isso na vida, para poder adrninistrar uma unidade. A
terceira, muito importante também, diz que é obrigatOrio que a organização
social que receber essa unidade trabaihe corn ela ern 100% da sua
capacidade para o SUS. Então nâo poderá haver atendimento privado,
atendimento àquelas pessoas que tern convênio so nessas unidades.

Acho importante ressaltar essas emendas porque, na verdade, elas
desvirtuaram o conceito original do projeto. lnfelizrnente, elas foram
aprovadas. Agora, sem sombra de düvida, quebraram uma boa parte do que
estava sendo colocado Ia. Na realidade, o projeto diz que não poderão ser
repassadas unidades antigas porque os Deputados precisavam, na
correlação de forças Ia dentro, contemplar alguma coisa, garantir o processo
de votação do projeto. Assim, para nao dizer que iam rejeitá-lo de vez,
aprovaram que somente poderão ser repassados as organizaçOes sociais
hospitais novos que o Governo está concluindo agora.

Mas, na verdade, mostraram que o Legislativo paulista divergia amplamente
da concepção de organização social, sendo contra sirnplesmente entregar
todos os serviços da area social, hoje gerenciados pelo Governo do Estado,
para entidades diversas, e também questionaram muito a fato de que o
Governo faz isso como bern quer, sem nenhum processo de licitação, de
acompanhamento ou de garantia clara sobre a quem serão entregues essas
entidades.

Aqui vale também a ressalva de que, daquelas entidades já definidas pelo
Governo Estadual para receberem hospitais püblicos, algumas já estão
dizendo que não querem mais - isso quando sabem que terão de atender
100% do SUS. Algumas ja corneçam a dizer que a coisa não é bern assim e
que preferem voltar atrás, se e para atender a populaçao como urn todo.
Inclusive, quando o Governo falou que não precisavam se preocupar, porque
ele iria investir recursos permanentes, algumas entidades falaram que isso so
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e verdade quando começa, mas que, depois, nern sempre se concretiza.
Então já está ficando claro que, na verdade, muitas entidades nao tinham o
objetivo de receber essas entidades para viabilizar urn serviço que
respondesse a necessidade de toda a populaçäo, rnas muito mais para ter urn
servico que trouxesse algum ganho financeiro sobre isso.

Para concluir, eu gostaria de fazer algumas ponderaçoes corn relaçao as
experiências aqui colocadas. Em primeiro lugar, acho que elas mostram
claramente que, mesmo que na teoria possa parecer que vai dar certo, na
prática, a histôria não é bern essa. Cabe tambérn aqul urn exemplo bern
concreto, na area da saUde. Na verdade, hoje, a grande maioria dos serviços
de saüde nào são prestados diretarnente por Orgaos püblicos; apenas urna
minoria - em alguns casos, chega a ser sO 20% - desses serviços são
prestados por hospitais ou unidades püblicas de saüde. 0 restante são
convênios corn a iniciativa privada. Al cabe a seguinte consideração: se a
linha fosse a de repassar Os serviços pUblicos de hoje, que já são minoria,
para a iniciativa privada, a questão da saüde já estaria bern resolvida neste
Pals. Se não funciona já corn cerca de ate 80% sendo desenvolvidos por
entidades privadas, não será repassando os 20% restantes para essa mesma
iniciativa privada que resolverernos a questão. Esse é urn exemplo concreto
de que, as vezes, falamos de algo corno sendo muito nova mas, na verdade,
não o e. Não é nada novo a fato de que a Estado não responde de forma
digna as necessidades da sociedade, corn a prestação de urn servico püblico
a populaçao como urn todo.

Par fim, eu gostaria de fazer urn tltirno camentário corn relaçao a reforrna
administrativa ou a necessidade de mudar a atual estrutura do Estado. Acho
que não ha praticamente ninguém que defenda a estrutura atual do Estado
brasileiro. 0 que ha são visOes diferentes sabre o que tern de se rnudar e
para qué. Al quero ressaltar que, na verdade, muito antes do projeto de
reforma administrativa, ja foi feita uma proposta de reforma de Estado muito
melhor do que essa agora colocada - trata-se do prOpria SUS, que foi
aprovado na Constituiçao. A proposta do SUS, corn as principios de
universalidade e integralidade no atendirnento e de controle social, isso, sim,
é a correto. E sabernos que as organizaçOes socials nãa vão fazer issa. A
tendência e a de nãa terem urn atendirnento universal e integral.

Na questaa do controle social, quero encerrar a minha fala dizendo a
seguinte: na verdade, a que precisamos hoje näo é pegar a que é do Estado
e repassar para a setor privado fazer. 0 que precisarnos hoje é exatamente a
inverso, pegar a sociedade e colocá-la dentro do Estado, para ela fiscalizar,
acompanhar e opinar no dia-a-dia. 0 SUS 6 muito cornpetente nissa quanda
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772cria o controe social, que é nada mais nada menos do que a IOgica inversa
da organizaçao social: e a presença da sociedade organizada dentro do
Estado para se garantir que aquele Orgão estatal funcione de forma digna,
funcione de forma ágil e de forma que responda aos anseios da popuiaçao.

Então, acho que e isto que está colocacjo: fazermos uma reforma sim, mas
uma reforma que interesse a toda a sociedade e que faça corn que o Estado
fique efetivamente sob o controle da sociedade. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Neste instante, daremos inIcio a fase de debates. A
Presidéncia informa que os participantes poderão formular perguntas aos
senhores expositores As questoes poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem sejam
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudacoes pessoajs.
Cada participante disporá de ate 2 minutos para apresentar sua intervençao

Passo a palavra, por 3 minutos, ao Sr. Carlos Cristo.
o Sr. Carlos Manuel Peciroso Neves Cristo - Gostaria, em primeiro lugar, de

refletir sobre algumas coisas que a Vera colocou. A quem serve o Estado
brasileiro? Acho que esta e uma questao fundamental, e a grande questao de
fundo. A quem serve a Estado brasileiro? 0 Estado brasileiro tern de servir
aos 160 milhöes de cidadãos, não pode servir a interesses pequenos, nãopode servir a corporacs Isso é muito importante

A segunda questâo que temos de colocar é como atingir isso. De boas
intençães a inferno está chejo. Coma vamos, realmente, atingir esse objetivo
de servir a populacão brasjlejra e desprivatizar o Estado brasjlejro?

Em terceiro lugar, a questao da responsabilidade politica. Quanto a
responsabilidade de palitjcas püblicas, a Sandra já colocou a caso cia saUde,
especificamente A responsabilidade de formulacao e implementaçao de
poiiticas pübiicas e do Estado, e ninguem disse nada em contrário em termos
de Governo Federal, pelo menos ate agora. A execuçao pode ser por meio de
organizaçoes sociais, mas a responsabjljdade de poljticas püblicas é doEstado.

Não consegui perceber onde se encontra proposta que se relacione corn o
SUS, ou que seja contra o SUS, que é uma coisa que acho que realmente foi
conquistada neste Pals, e importante Onde e que issa cruza corn o projeto
de organizaçs sociais, e onde o projeto de organizaçoes sociais leva ao
desmonte do SUS? Esse al e urn safisma, que me parece deve ter outras
motivos por cletrás, mas nao vejo nenhuma evidéncia disso.

Com relaçao ao desmonte do Estado, acho que este Governo teria sido
altamente incompetente se precisasse de trés anos e meio para desmontar o

773
Estado. Se fosse objetivo do Governo desmontar a Estado, não precisaria de
toda essa parafernália, não precisaria de ter feito tantos estudos, tantas
discussôes corn a população, corn a sociedade civil arganizada, corn os
Legislativos. Existem formas muita mais simples de se fazer issa. Não
precisava discutir as organizaçães soclais, aprovar esse projeto, implementar
isso al para se desmontar a Estado. Acho que essa é alegaçao um pouco
pueril.

A demissão de funcionàrios não é facilitada em nenhum momenta pela
implementaçao de organizaçôes sociais. A- demissão --de funcionários é
prevista em lei. Essa lei foialterada agora por uma proposta de emenda a
Constituição não regulamentada ainda, portanto esse assunto não tern nada a
ver corn organizaçães sociais. Essa é uma grande confusão.

Acho que, em termos de confusão, tambérn ha confusão entre terceirizaçao
e organizaçoes sociais. Terceirizaçâo é entregar a execuçao, a prestaçao de
determinado serviço a terceiros. Projeto de organizaçöes sociais pretende, no
nIvel federal... Os modelos podem variar de acordo corn Estados ou cidades
que tern leis especificas, mas, no nIvel federal, a modelo não pretende a
terceirizaçao, mas entregar para aquela organização, corn a conselho de
administraçao da sociedade, a gestao daquele serviço. Concordo corn a
Angelo corn relaçao ao PAS, totalmente. So que a PAS não tern nada a ver
corn organizaçaes sociais, nem sei par que ele veio aqui. 0 PAS é
terceirizaçao, e conceita equivocado de transferir seguros saciais a
cooperativas, foi autoritário e não tern cantrole. A questão do controle, alias, e
muito impartante. Também cancordo corn a editorial do jamal "0 Estada de S.
Paula". Controle de dinheiro pUblico é alga muito impartante, e a sucesso, na
medida da descentralizaçao, qualquer que seja, passa pela questao do
controle. Eu acho que existem ainda várias outras questaes que poderiarnos
colocar. Par exernplo, as caracterIsticas... Sabre essa questão da lei das
organizaçoes sociais em São Paulo, parece-me que ha algumas caisas
estranhas. Par exemplo, sabre a atendirnento 100% de uma unidade
hospitalar au SUS, parece-me que e complicado na medida em que, se entrar
uma pessaa nurna organizagão pUblica financiada corn dinheiro pUblico e que
tenha urn convênio privado, como a maioria de nOs... Acredita que a maioria
das pessoas aqui tenham e sejam atendidas par convénios privados, não pelo
SUS. 0 seu convênia tern que pagar os seus custos de internação. A
populaçao coma urn todo, através dos seus impostos, deverá estar pagando
esses serviços. Então, parece-me extremamente criterioso, do ponto de vista
da utilizaçáo de recursos püblicos, que, sendo a pessoa associada a urn
convênio de saUde, a convênio pague e não transfira ao Estado essa
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responsabilidade e embolse esse dinheiro poupado. Penso que isso, mais
uma vez, incide sobre a questão da privatizaçâo do Estado. Precisamos ter
muito cuidado corn os recursos püblicos. Acho que a questão é essa.

Sobre a questão do INCOR e da paulista, eu acho que em nada desabona
justamente a atuaçao deles. Acho que a relaçao do INCOR - 25%/75% - e
uma relação prevista, inclusive, no SUS. Nâo vejo em que isso teria
problema. Penso que isso e urn processo bastante interessante de capturar
recursos privados, fazendo uma transferéncia econômica para a area püblica.
Agora, acho que temos que precisar a discussão, não podemos tumultuá-la,
sob o risco de todos sairmos perdendo nessa confusão. Muito obrigado.

0 Sr. Coordenador - A Presidência concede 3 minutos também a Sra. Vera
Regina Baroni.

A Sra. Vera Regina Paula Baroni - Reafirmo o que falei e quero
fundamentar. A Constituicao Federal, no art. 199, permite que a iniciativa
privada exerça sua atividade na area de saUde. 0 seu § 10 diz o seguinte: "As
instituicoes privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema
Unico de Saüde, Segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
püblico ou convênlo, tendo preferéncia as entidades filantrOpicas e as sem
fins lucrativos.". A Lei Orgânica da SaUde, de n° 8.080, que dispae sobre essa
matéria, em seu art. 24, coloca o seguinte: "Quando as suas disponibijidades
forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial a população de urna
determinada area, o Sistema Unico de Saüde - SUS - poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada". E, no seu parágrafo Unico: "A
partIcipacao complementar dos serviços privados será formalizada mediante
contrato ou convénlo, observando a respeito as normas de direito püblico". Na
hora em que o Governo Federal pretende transferir para as organizaçaes
sociais, portanto, para as entidade civis sem fins lucrativos, a
responsabilidade e a execução de serviços de saUde, na verdade, ele está se
desresponsabilizando e transferindo a sua responsabijidade de execucao das
açOes de serviços de saüde, que, como diz a Constituicao, são de reievância
pUblica. Além disso, a outra lei orgânica da saUde, a de n° 8.142, em seu art.
1, estabelece os mecanismos de controle social corn os quais o SUS deve se
compronieter. Diz o que são as conferências de saüde e o conseiho de
saUde, conceituando esse conseiho. Os conseihos de saUde tern caráter
permanente e dejiberativo, são órgãos colegiados, compostos por
representacs do Governo, de prestadores de serviço, de profissionais de
saUde e de usuários, e atuam na formulaçao de estrategias e no controle da
execuçao da politica de saüde, na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financejros. Suas decisôes serão homologadas pelo
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Chefe do Poder legalmente constituldo em cada esfera de governo.

Não me consta que no projeto das organizaçöes sociais esteja previsto o
controle social, que é diferente do conselho de administração, como está
estabelecido no projeto, por via de organizaçOes sociais. Portanto, colide
frontalmente corn as normas do ordenamento politico, tanto no que diz
respeito a Constituição quanto no que diz respeito a lei orgânica da saUde.

após a questão de ordem a ser levantada, se encaminhe ao microfone para
O Sr. Coordenador - Solicito a Sra. Dirlene Marques, da UFMG, que, logo

fazer a sua pergunta dirigida a Vera Regina e ao Carlos Cristo.
O Sr. Moisés Melo - Sr. Presidente, a minha questao de ordem e,

simplesmente, porque o representante do MAE usou a palavra várias vezes,
defendendo pontos de vista que foram questionados. A meu ver, a Mesa
deveria conceder o mesmo tempo a todos os participantes. Ele teve tempo de
defender o seu ponto de vista, e, nao, o ponto de vista que viemos discutir
aqui.

0 Sr. coordenador - A Presidência considera que deu a mesma
oportunidade a todos. Se não for assim, a debatedora Vera Regina deve se
manifestar. E esta a ação da Presidência neste caso. Corn a palavra, a Sra.
Dirlene Marques.

A Sra. Dirlene Marques - Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a
iniciativa. Ha urn partilhamento entre nôs do princIpio que norteia essa
discussão, que é a idéia da desprivatizaçao do Estado e do atendimento
social. E claro que o conceito de desprivatizaçâo do Estado e do atendimento
social é diferente para os movimentos sociais e para o Governo.

Quero acrescentar que acho que faltou uma experiência diferente de como
dar resposta aos problemas do Governo, que seria trazer a experiência de

51 Porto Alegre. Acho que é uma resposta diferente da implantaçao de uma
organização social.

Além disso, foi uma pena que a experiência tivesse se concentrado na area
de saüde, nos municipios. Como sou da UFMG, queria fazer a intervenção
buscando resgatar a questão da educação dentro do projeto das
organizaçöes sociais. Acho que todos de Minas podemos dizer corn
segurança que a UFMG e as instituiçöes federais de ensino superior são
reconhecidas nacionalmente por sua competéncia na area do ensino e da

C pesquisa de ciência e tecnologia. Portanto, concordo corn a Vera Regina: não
é isso que vai levar ao desmonte dessas instituicOes, que tern respondidoC

muito bern a expectativa da sociedade.
Na realidade, o principio colocado é o de que o mercado é mais competente

que o Estado para resolver os problemas da sociedade. NOs, da educação e



^-Al

0

00
.(

t

776
da saUde, estamos lutando para que essas instituicães permaneçam sob a
responsabilidade do Estado. Devido a questao do tempo, nao you
desenvolver nada sobre isso, mas gostaria que a Vera Regina e o Carlos
Cristo pudessem comentar corn base no conceito que cada urn dos dois tern
sobre a educaçao e a saüde e na eficiência desses dois setores, por que, se
a questao das organizaçoes sociais é urn princlpio que responde tao bern a
essa situaçâo da sociedade, as universjdades federais estão, ha 80 dias, em
greve, contestando a posição do Governo em relaçao as organizacoes
sociais?,O Governo tern dito que tern dado reajuste sob a forma de bolsa e
gratificaçâo, respondendo a' questao da universidade. De fato, para a
populaçao, deve parecer que nos, professores, somos burros, porque o
Governo, em algumas horas, deu rnais de 60% de reajuste, mas estamos
lutando por 48%. Então, deve haver algurn problema al. Que problema é
esse? Por que nâo aceitamos hoje a proposta do Governo? De Norte a Sul do
Pals, ela nâo e aceita. Não o foi sornente por urn grupinho, como se tentou,
em alguns mornentos, caracterizar.

A Secretária Vera Regina Paula Baroni - Quero saudar os professores das
universidades brasileiras pela sua resistência e dizer o seguinte: na verdade,
nâo estamos so diante da retornada de urna discussâo que se produziu no
processo constituinte, mas diante da efetivaçao de urna politica que foi
definida pelo Banco Mundial, que tenta reestruturar as poilticas latino-
americanas. As irnposicOes econôrnicas tendem a se sobrepor as
necessidades e aos direitos dos cidadãos. Entendo que, como na area da
saUde, a educação tern buscado garantir, através das universidades pUblicas,
urn ensino de qualidade para a populaçao brasileira. Como a saUde, as
organizaçoes sociais, ao pretenderem efetivar-se nas universidades ou nas
unidades de saUde, vão impedir que o Governo curnpra sua responsabiljdade
não so quanto a educação, mas, sobretudo, quanto a garantia da vida.
Portanto, agradeço a intervençao da professora e digo que o projeto das
organizaçaes soclais, seja para qual setor for das poilticas pUblicas, vai
desqualificar o serviço püblico, desresponsabilizar o Estado e, sobretudo,
trazer prejuIzo para os direitos da populaçao.

0 Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - Em prirneiro lugar, não acredito
que o mercado seja competente para resolver os problernas da sociedade. 0
mercado tern suas competéncias. Acho que ele tern cornpetência muito
grande na produçao de bens e serviços de urna forma geral, nos serviços
mercantis, na distribuiçao, enfim, estamos numa sociedade de mercado, em
que vimos o desaparec,mento de sociedacies que tinham optado por outro
carninho, que se tornou inviável, antidemocrático. Agora, não acredito que o
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mercado seja cornpetente, por exernplo, para resolver problernas de
desigualdade social. A questào, principalrnente de polIticas soclais, não passa
por questöes de rnercado. Acho que, em nenhum mornento, disse isso. Se
em algum mornento isso fol sugerido, não quis dizê-lo. Acho que isso é
competéncia do Estado. Não gostaria que colocassem em rninha boca a
afirmação de que não concordo ideologicamente corn isso, rnas tarnbém não
posso concordar ideologicamente corn a nocão de Estado como ente
superior, que é algo que me assusta. Ao contrário, acho que o Estado tern
que estar a serviço da sociedade. 0 ente superior é a sociedade, que deve
ser representada por seus movirnentos sociais, corno foi dito aqui. 0 Estado
tern que estar a serviço da sociedade e do cidadão. 0 Estado não tern
interesses prOprios. Não existern interesses de Estado, rnas interesses da
sociedade, do cidadão.

Sobre a questão da universidade, acho que esse é urn dos capitulos criticos
deste Pals. Não vejo o que a crise da universidade tern a ver corn as
organizaçães sociais.

Gostaria de levantar urna questão para a reflexão dos senhores. A
Universidade de São Paulo é urna universidade estadual importante neste
Pals e tern 30 fundaçães de apoio de direito privado. São 30 fundaçoes numa
universidade. E isso e motivo de reflexão para os senhores. Uma delas é a
FIP, irnportantissirna, como os senhores conhecern, e todos pensarn que é
uma organização oficial, mas nao e, é uma fundaçao de apoio de direito
privado.

0 Sr. Coordenador - Antonio José Soares, da PRODEMGE, pergunta a
Vera Baroni. "Vocé citou que o MARE nao especiflca o que está por trás das
organizaçôes sociais. Na sua visão, o que esta por tras disso?"

A Secretária Vera Regina Paula Baroni - Olha, eu apresentei aqui e tentei
colocar corn bastante clareza aquilo que entendo estar por trás das
organizaçôes sociais. Entendo que por trás das organizaçOes sociais está o
desmonte do serviço pUblico, a não-responsabilizaçao do Estado corn relaçao
As politicas pOblicas que atendarn as necessidades da populaçao, e, por trás
disso, exatamente, a abertura do serviço püblico para a entrada
indiscriminada da lógica perversa do mercado. E o que ela produz? Produz o
desemprego, o subemprego, a fome, a rniséria. E isso que a lógica do
rnercado produz para a sociedade. Então, entendo que a reforma que deve
ser implementada no Pals, no que diz respeito particularmente as areas das
poilticas sociais, é a definiçâo clara. Qual é a defir,içao clara da polltica de
meio ambiente que está sendo implernentada no Pals? Quais são as
implementaçaes claras que, do ponto de vista da ciência, da tecnologia e da
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saUde, estão sendo efetivarnente implementadas no Pals? Muito pelo
contrário. 0 que estamos vendo é urn total desmonte, particularmente na area
da saüde. Então, entendo que esta discussão tern de ser clara para a
populaçao, porque, na hora em que o Governo e o MARE discutem a reforma
administrativa corn a população, não se diz corn clareza que se vai entregar
urn hospital pUblico para urn grupo que se constituiu como organizaçâo social.
E é isso que tern de ser apresentado para a populaçao. Al, sim, ela pode
dizer se a eta interessa esse tipo de organizaçao de Estado ou não, ou se
esse modelo de Estado é urn modelo rnoderno e eficiente que a populaçao
espera.

0 Sr. Coordenador - Adriana, do IPSEMG, pergunta a Sandra Mara: "A
transformaçao de qualquer Orgão pUblico em organização social nâo deveria
partir de análise efetiva de seu desempenho, e ainda depois de referendo ou
plebiscito pelos respectivos servidores?"

E, ainda, Waldir Campolina Diniz, da Secretaria da Fazenda, pergunta:
"Você citou uma série de vantagens corn a implementaçao das organizaçôes
sociais em Curitiba. Entretanto, nao foram elencadas as possiveis
desvantagens que tat medida poderá trazer a sociedade curitibana. 0 que V.
Sa. tern a dizer sobre isso?".

A Secretária Sandra Mara Lopes Capriglione - Quando coloquei a questao
das organizaçOes sociais na Prefeitura, deixei de dizer que, logicarnente, é
feita uma análise. Devido ao tempo que eu tenho, procurei enfocar as
questães essenciais. Fazemos urna análise das areas que nao estão indo
bern no rnunicIpio e, meihor do que isso, das que poderiam funcionar rnelhor
se trabalhadas e geridas de maneira diferente. Esse é o ponto de partida de
todo o nosso trabaiho. Quanto a questao dos plebiscitos dos servidores, não
chegamos a tanto. Fizemos reuniôes, ouvimos a opinião dos servidores e
debatemos exaustivamente o processo dentro da Prefeitura Municipal.
Entretanto, isso nao signiflca que os servidores concordem integralrnente
conosco. Não temos a aprovação de 100%, nern you afirmar isso a vocês.
Mas achamos que nao era o caso de fazer urn plebiscito. Volto a afirmar, 0
poder püblico não está perdendo nada, nern os servidores.

Corn relaçao a outra pergunta, sobre as desvantagens, a nosso ver, as
desvantagens que a organização social pode vir a ter são as que já existem.
Se não formos eficientes no controle, é lOgico que a organização social
poderá nâo ir bern. Mas essa e urna desvantagern que ja temos. Então, a
nosso ver, o projeto de organizaçaes socials tern muito rnais a ganhar do que
a perder, porque as desvantagens que nos parecem passIveis de ser
impostas são as mesmas que ja temos. Então, temos apenas vantagens corn
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o projeto.

0 Sr. Coordenador - Solicito ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que se
dirija ao rnicrofone para fazer sua pergunta.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero fazer urna consideraçao
bastante rápida ern relação ao artigo do cornpanheiro Oded Grajew. Em
nenhum momento, ele faz a defesa do projeto da reforma do Estado segundo
a lOgica da transferéncia das responsabilidades para as organizaçôes sociais.
Acho que não cabe colocar o artigo corno a defesa do projeto. Ele faz urna
defesa das organizaçöes sociais, e eu tarnbérn as defendo. Acho que são
extremarnente importantes, valorosas e prestam serviços relevantes ao Pals.
No artigo, ele charna a atenção para a importância dessas entidades. Mais
que os serviços que prestarn e que as raizes dos graves problernas do Pals,
ele mostra, inclusive, que não estão resolvendo os problemas corn os
serviços que prestarn. Ele cita, ainda, urn exernplo interessante: mais do que
salvar Os afogados, e necessário verifIcar por que as crianças estâo se
afogando. Acho que essa questão precisa ser anatisada corn muito cuidado.
Não e, repito, urn artigo que possa reforçar a defesa do projeto.

A segunda questao que eu gostaria de colocar é que, na realidade, Os
Governos estão sendo muito competentes no desmonte do Estado. Basta
analisarrnos a conjugação de trés elernentos que hoje estäo presentes na
vida nacional: o desernprego - o projeto que está al está nos conduzindo a urn
processo de desernprego -, a despatrirnonializaçâo do Brash - o Brasil está,
cada vez mais, corn rnenor patrimônio sob seu controle - e o endividarnento.
Podemos charnar esses três elernentos de as trés bestas do apocatipse. Isso
e fruto de urn projeto governarnental que coloca como logica da organizaçao
Social a lógica do mercado, e, näo, a sociedade controlando o rnercado.

Acho que Curitiba está fazendo urn trabalho interessante. Parabenizo-a pelo
esforco de estabelecer parceria corn as organizaçôes sociais. Belo Horizonte,
no Governo Patrus Ananias, fez grandes e valiosas parcerias desse tipo. Não
foi a toa que a qualidade de vida do belo-horizontino cresceu, mas a lOgica
era a da parceria corn as instituiçôes privadas e as organizaçOes sociais, e,
nao, a lógica da transferência do poder do Estado para as organizaçôes
Sociais

Nâo e nenhuma irreverência, rnas, para que possarnos chegar a
POSsibilidade de ampliar nossas parcerias corn a sociedade privada e as
Organizacoes sociais, sugiro que qualquer projeto nesse sentido seja
antecedido por urn planejarnento do Estado. lnfelizmente, Minas Gerais não
tern sernelhança corn Curitiba. Falta planejamento estratégico e
transparencia

PW
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o prirneiro ato que deveria ocorrer aqui seria que, na relação de parceria, a

transparência nacional pudesse nos acompanhar e nos revelar urn pouco o
que e o Estado brasileiro e o Estado de Minas Gerais, para, no momento
seguinte, estabelecermos a importância ou não de manter relaçöes corn as
organizaçôes sociais.

o Sr. Coordenador - 0 Sr. João Diniz JCinior pergunta ao representante do
MARE: "0 senhor disse que as organizaçães sociais não tern nenhurn poder,
mas, na reandade, tern o poder de formalizar contrataçães. Dessa forma,
beneficiarao não a sociedade, mas grupos de interesse, notadamente, o
capital. 0 senhor não acha que estaria havendo simplesrnénte a transferência
de poupança püblica para a iniciativa privada, alicerçada em critérios
subjetivos de eficiência e de qualidade? 0 Governo nào estaria coordenando
uma ineficiência do Estado para justificar sua privatizaç5o7'

Também o Sr. Waldir Diniz pergunta: "Em sua exposiçao, ficou patente que
os governos praticamente financiam essas organizaçoes sociais. Isso nâo
seria uma forma de transferência de recursos püblicos para o setor privado?
Qual o risco da influência polItica na gestão dessas organizaçôes sociais?"
o Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - Colocar a ineficiência do

Estado como justificativa para sua privatização é uma questao muito
interessante.

No Decreto-Lei n° 267, o Ministro Beltrão cometeu dois pecados. Urn deles
foi a ausência de controle sobre a descentralização promovida àquela época.
Isso nos levou a uma situacão muito complicada, e a Constituicao de 1988
retomou, de maneira forte, o modelo burocrático da adrninistraçao püblica
brasileira.

Outro pecado foi desconsiderar principalmente o n(icleo estrategico do
Estado e o setor de atividades exclusivas. Isso porque se considerava que a
ineficiência do Estado brasileiro era tao atávica que não tinha mais jeito e que
a solução era contratar profissionais de qualidade por meio de empresas
pUblicas e sociedades de economia mista, ou seja, quando o nücleo
estratégico precisasse de bons profissionais, simplesmente captava-os
dessas empresas.

lnfelizmente, temos esse modelo hoje disseminado no Pals inteiro. Nos
municIpios, nos Estados e no Governo Federal. Chegamos, no Estado de São
Paulo, a ter uma empresa somente para contratação de mão-de-obra.
Considerar que todas as empresas de processamento de dados estaduais e
ate federais são grandes provedores de mão-de-obra é urn grande equivoco.

A ação do Ministério da Administração tern sido, desde 1995, orientada para
dois focos importantes. Primeiro, a capacitação dos servidores. A INAP, que
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capacitava em torno de 2.500 servidores por ano, o que é absolutamente
ridiculo face ao universo de 500 mil servidores ativos do Governo Federal,
está capacitando, este ano, 30 mil pessoas.

Segundo foco: retomada de concursos e definiçao de carreiras do Estado.
Então temos de fortalecer nUcleos estratégicos. Não podemos trabalhar corn
nUcleos estratégicos débeis. Para privatizarmos, precisamos justamente de
urn Estado eficiente. Temos de ter urn nücleo estratégico competente, corn
profissionais valorizados, treinados e bern pagos. E exatamente essa a
polItica da administraçao püblica de vários governos estaduais, que estão
procurando andar por esse caminho. Para podermos ter profissionais corn
contrato de gestao, temos de implernentar esse processo de
descentralizaçâo, corn nUcleos estratégicos, agentes executivos profissionais
bern rernunerados, bern capacitados, bern valorizados.

0 Sr. Coordenador - Solicito ao Sr. Renato Barros que se dirija ao
microfone para fazer suas perguntas ao Sr. Carlos Cristo e a Sra. Vera
Baroni.

0 Sr. Renato Barros - Primeiro, gostaria de cumprimentar a Mesa por esse
debate e dirigir-me ao representante do MARE e a Sra. Vera Baroni. Estamos
assistindo a urn projeto semeihante que foi aprovado em 1997 na Bahia. E o
desmonte do sistema pUblico que vern ocorrendo là, em dma das
organizaçôes sociais. E lamentável que a gente não possa incorporar essa
documentação que recebi da Bahia, na sexta-feira a noite, em que são
colocados os hospitals pUblicos sendo entregues claramente ao setor privado.

Vou me dirigir ao representante do MARE. E a situaçao do sistema
educacional e também do prOprio sisterna püblico de saüde, cujos serviços
estão sendo repassados para o setor privado. Isso tambérn ocorre na area de
ciência e tecnologia. Sabemos que numa ernpresa o grupo que venha a
assumir não vai ter o interesse da sociedade e sim da prestação de serviço
que está sendo feito. E o interesse do capital, está sendo qualificado para
isso. Assirn, estamos assistindo ao desrnonte do sisterna püblico, a sua
entrega ao capital financeiro, ao capital privado, e como foi dito pela Vera
Baroni, os ditames estabelecidos pelo Banco Mundial em 1988 hoje estão
sendo seguidos. A sociedade tern que estar atenta para isso. Nos projetos
que estão trarnitando, corno o da Bahia e o de São Paulo, não existe, de fato,
controle social. São cinco representantes do Governo, urn cidadäo de notário
saber e outro indicado pela sociedade civil. Então, gostaria de saber o que é 0
controle social que está sendo afirmado no projeto apresentado.

0 Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - 0 Banco Mundial aparece aqui
duas vezes. Nesses anos de ministério, tive pouco contato corn o Banco
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Mundial e nao posso perceber a influência dele, a não ser uma influência
teOrica. 0 Banco Mundial, no ano passado, fez urn relatório extremamente
importante. Ele sempre foi muito levado por idéias neoliberais. Estado
minimo, essas coisas que eles achavam que eram uma saida para Os males
que os afligiarn. A direita e a esquerda tern saidas absolutamente estranhas.
A direita, corn o desmonte dos Estados socialistas do Leste europeu, vern
corn a história do Estado minimo, e a esquerda vem contra o imperialismo e a
globalizaçao, tentando a todo custo conter o processo inevitável e muito
bonito de globaiização. 0 Banco Mundial mudou o seu conceito, e o seu
relatório do ano passado chama-se "Reconstruir o Estado". Entâo, isso éum
sinai muito interessante, pois o Banco Mundial tern, talvez, urna atuaçao
importante, e vàrios administradores pübiicos do mundo inteiro estâo, agora,
preocupados corn a questao da reconstruçao do Estado. 0 Estado minimo
não funciona, e o mercado não dá conta dessas coisas, como ja disse
anteriormente.

Sobre a Bahia, que eu saiba, ela partiu para a terceirização. 0 projeto de
organizaçaes sociais, embora aprovado, não foi implernentado. 0 que a Bahia
fez foi terceirizaçao, que é urna outra coisa. Vejo mais urna vez, Renato, que
ha urn repisar na questão de se entregar para grupos corn interesses
lucrativos. A organizaçào não pode ter fins lucrativos, não pode distribuir seus
excedentes financeiros a seus funcionários, enfim, existe uma série de regras
exatamente para que não haja privatização. Então, não é por al o carninho.

Quanto a questão do controie social, se formos comparar, hoje, uma
instituiçao que não e organização social, por exemplo, urn hospital
administrado diretamente peto Governo, eu me pergunto onde está o controle
social. 0 que estamos propondo e justamente a inclusão da sociedade na
administração de urna organizaçao, porque hoje e poder discricionário do
Estado a nomeação de urn hospital da administraçao direta, e isso é
inquestionàvel legalmente, juridicamente e ate morairnente. Mas acho que é
urn grande avanço essa administraçao estar sendo compartilhada corn a
sociedade. E tende-se a refletir o desejo de autogestao, corn os próprios
funcionários participando da gestão das organizaçöes. Acho que esse é 0
caminho evolutivo da histOria, ou seja, aumentarmos o grau de participaçâo
da sociedade na prestação de serviços pUblicos.

• Sr. Coordenador - Angelo D'Agostini.
• Sr. Angelo D'Agostini JCinior - Prirneiramente, eu queria me reportar a urn

docurnento que estâ na pasta que foi entregue. E mencionado urn parecer do
Subprocurador-Geral da Repüblica e Procurador Federal dos Direitos do
Cidadão no Ministério Püblico Federal. Acho que ele é exemplar e dá ate urn
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detalhamento jurIdico dessa questão das diferenças entre terceirizaçao e
organizacão social. Se lermos esse documento, veremos que o resultado
acaba sendo 0 mesmo para todas essas diversas formas que al estão.

Queria citar algumas questoes que foram cornentadas pelo Carlos corn
relação a rninha fata. Prirneiro, a questão do PAS. Quando se compara o PAS
corn a organizaçao social, cria-se urn certo mal-estar, porque pode se achar
que está sendo feita uma cornparação entre determinados Governos. Là em
São Paulo, seria achar que se está comparando o Covas ao Maluf. Não é isso
que està em discussão neste mornento. 0 que se está comparando são as
formas de repassar serviços hoje gerenciados pelo Estado para o setor
privado, os quais podern, inclusive, ser utilizados de diversas formas. Se
muda a conjuntura em urn deterrninado local, nada impede que passem a ser
exatarnente o que está sendo o PAS là em São Paulo. Là também ha
controles. Fala-se que tern de passar pelo Ministério Püblico, pelo Tribunal de
Contas. A Unica diferença poderia ser o Conselho de Adrninistraçao. Mas, se
observarmos como são compostos esses conseihos, é praticarnente nula a
participaçao da sociedade corno urn todo. São pessoas de alta capacidade,
mas sabemos que isso restringe muito, porque a populacao fica sern acesso
algum.

Nesse ponto, algumas questaes ficam muito claras. Por que as
organizaçaes soclais ferem, sim, por exemplo, o SUS? Ferem no seu controle
social, porque, se o SUS garante o controle social de toda a sociedade sobre
O serviço de saüde, a organização social não garante. Se fosse assim,
Poderiam ter viabilizado organizaçöes sociais inserindo nelas, por exemplo,
OS conseihos de saüde. Em nenhum momento isso está colocado, em
nenhum dos projetos existentes.

Quanto a questão do atendimento, não ha dávida alguma de que os
cOnvênios privados tern de pagar ao SUS quando este atende a uma pessoa
que tern convenjo lsso não quer dizer diferenciar o serviço. 0 convênio pagar
ao SUS quando este atende uma pessoa que tern convênio é muito diferente
de falar que urn setor püblico vai atender alguem de forma diferenciada so
porque tern convênio de saüde. Isso, sirn, é ferir o SUS, porque fere o
PrincIpio de igualdade no atendimento. No mornento em que se faz isso, fere-
se o SUS, fere-se a igualdade, fere-se a questão do controle social.

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Secretária Vera Regina Paula Baroni.
A Sra. Vera Regina Paula Baroni - Na Bahia, as organizaçOes sociais foram

I flStituIdas pela Lei n° 7.027, de 1997. E interessante que, quando vamos
fazer a análise de urna organização social, efetivamente constituida, o MARE
distingue a organização social da terceirização. Foi boa a lembrança do
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Angelo no que diz respeito ao material que está nas pastas e que deve ser
observado por todos. 0 Subprocurador-Geral da Repüblica entende que
organizaçao social e terceirizaçao são exatamente a mesma coisa. Ele
analisa a forma de repasse de recursos do poder pUblico para essas
organizacaes terceirizadas.

Quero dizer ao Renato que existe uma distinçao muito clara entre a
participaçao da sociedade, na Otica da organização social, e o controle social
como bern determina a Lei n° 8.042. As organizacoes sociais abrem a
possibilidade da participaçao de uma pessoa da sociedade, mas
especificando que tern que ser uma pessoa de notório saber. A Lei n° 8.042,
que instituiu a participação da sociedade no controle social da politica pUblica
de saüde, não distingue as pessoas pelo seu saber ou nao. Agora, quem usa
o serviço é que val poder dizer se ele está sendo ou nao eficiente e se está
atendendo a sua finalidade. Não é o notôrio saber que vai dizer isso. Muitas
vezes, quem tern o notório saber nao usa os serviços püblicos. Quem usa os
serviços pUblicos, quern fica na fila esperando para a marcaçâo de sua
consulta, quern espera trés meses para fazer uma cirurgia e que pode falar
sobre a qualidade desses serviços, e não, uma pessoa que fol escolhida pela
organização social por seu notório saber.

0 Sr. Coordenador - Solicito a Sra. Advane de Souza, da Assembléja
Legislativa, que se dirija ao microfone para fazer sua pergunta.

A Sra. Advane de Souza - A minha pergunta é dirigida ao representante do
MARE. Ate o rnomento, não me parece que esteja Clara a natureza jurIdica do
contrato de gestâo, instituido na lei federal - se é urn convênio ou urn
contrato, efetivarnente. No sistema juridico vigente, as contratos se
caracterjzam pelo estabelecirnento de obrigaçoes reciprocas, corn a previsao
de indenizaçao na hipOtese de inadimplemento, o que reforça o vInculo
formado. Já nos convênios, ha urna reuniâo de esforços em que, a qualquer
momento, pode haver uma interrupçao, sem nenhuma outra conseqüência a
não ser o acerto de contas.

Nos chamados contratos de gestão, previstos na lei federal, ha efetiva
constituiçao de obrigacOes reciprocas, inclusive corn previsão de puniçâo ao
eventual inadimplente, mesmo que este seja do poder pUblico? Caso o
Estado não repasse os recursos, que providências poderào ser tomadas pela
organizaçao social? Caso não haja previsão de consequencia para o
inadimplemento do Estado, fica claro que o contrato de gestão é, na verdade,
urn convênjo. Al, pergunto: se assim e, como compatibilizar o imperativo da
continuidade do serviço püblico corn a precariedade insita aos convénios?

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Sr. Carlos.
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0 Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - A questão é interessante. Por

hora, juridicamente, o estabelecimento burocrático legal que temos é o
convenio, que, corno tudo na vida, tern vantagens e desvantagens. Talvez
uma das vantagens seja a interrupçao a qualquer momento. Alias, urna das
questoes que está prevista é que a Estado tern o direito de intervir em urna
organização social a qualquer momento se achar que o serviço não está
sendo prestado de acordo corn o que foi combinado.

Uma das formas de controle social ... a discussão sobre como se faz
controle social na area pUblica rnereceria, talvez, urn seminârio de urna
semana inteira. Acho que alguns dos grandes avancos que tivemos no Pals
tern sido os orgamentos participativos - coisa que o PT tern liderado, de forma
geral, corn iniciativas comb' a de Porto Alegre, urn caso exemplar, e a de São
Paulo, na gestão de LuIza Erundina, da qual fiz parte - e as conselhos. Os
conselhos de saUde são formas de participaçäo e de controle social
extremamente importantes e não são excludentes, de maneira alguma, no
sentido de organizaçâo social - a organização social da saUde tern de estar
relacionada corn isso. 0 contrato de gestão, as normas de funcionarnento, de
contrataçâo e de compra de bens e serviços de uma organização social
devem, pela lei, ser tornados püblicos, a que é uma forma de controle social.
Tern de ser publicadas no diário oficial, ou seja, deve ser dada publicidade -
que e urn dos principios da questao pUblica - a elas. Mas, efetivarnente, a
relaçao e de convênio, e a transferência de dinheiro é feita corn subsidio.

0 Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. AntOnio José Soares, da PRODEMGE,
dirigida a Sra. Sandra Capriglione: "Na sua visão e experiência, quais as
principais apelos dos organizadores de uma organização social, tendo em
vista a ausência dos fins lucrativos?".

A Secretária Sandra Mara Lopes Capriglione - Essa questao sempre surge,
quando discutimos as organizaçOes sociais. Serb que nossa sociedade é tao
benevolente, que quererá pegar esse grande "pepino" - pois, na verdade,
vamos passar a fiscalizar a que ela vat fazer -, sem ganhar nada para isso?
Essa e uma questao que sempre surge. E, em resposta, dizemos: sirn; é
assirn mesrno que acontece. Nunca se viu, no Brasil e no mundo, urn
movimento tao grande de participaçâo popular nas questOes pUblicas, porque
o poder püblico existe para o püblico. Falar isso parece óbvio, rnas não é
tanto assirn. Querernos acreditar que existe urna grande parcela da
população corn interesse em gerenciar questOes pUblicas.

Falando do nosso caso, a apelo que esta existindo na questão do
desenvolvimento tecnológico é a desaflo. A sociedade civil organizada, as
pessoas ligadas a area de informática, no MunicIpia de Curitiba, tern como urn
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grande desaflo gerenciar as questOes pübiicas afetas a essa area. Esse
interesse nos foi exposto por elas mesmas - as associaçöes de classe de
usuários de informática e o Sindicato de Usuários de lnformática. Foram eles
que vieram a nossa procura, dizendo que tinharn, sirn, interesse em
gerenciar; que, para eles, isso era urn grande desafio e que podiam contribuir
corn o poder pübkco.

E nisso que acreditamos, porque, se deixarmos de acreditar que a
socredade civil organizada tenha interesse em gerir aigo püblico sem fins
lucrativos, pára qualquer discussão. Acreditamos nisso, sim.

O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Julio Jader Costa, do Centro
Acadêmico de Cornunicaçao Social da FAFI-BH, dirigida ao Sr. Carlos Cristo
e a Sra. Karla Roque, do gabinete do Deputado Geraldo Nascimento: "0
instrumento fundamental de controle pelo poder pUblico do desempenho das
organizaçäes sociais será o contrato de gestão, o que permitirá urn
gerenciarnento por resultados e urn comprornisso bilateral entre o Estado e a
organizaçao social. Mas surge a questão: firmar contrato de gestao quando o
contratante - no caso, o poder pQblico - impãe previamente o limite de
financiamento não desconsiderará a necessidade da instituiçao? Nesse caso,
os pianos de meta não serão uma farsa?". Corn a palavra, Sr. Carlos Cristo.

O Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - Como eu disse no inicio, a
intenção é a de que, nurna determinada instituiçao, seja mantido o mesmo
nhvei de financiamento e, ainda, a de exigir que essa instituição obtenha, pelo
menos, 10% de recursos por fontes prOprias; portanto, que consiga aumentar
o seu orçamerito.

Os limites de financiamento são os dados pelo pianejamento ou do Governo
Federal, ou do Municipal ou do Estadual, aprovados pelo Legislativo. Acho
que os objetivos e as metas de uma determinada organização tern de caber
em urn orçamento que foi definido segundo urn processo fundamentalmente
politico.

Ternos de refletir urn pouco sobre urna herança urn pouco pesada e dificil
que temos. A ditadura rniiitar nos impôs urn conceito muito pesado de
"tecnoburocracia". Já vivemos, feiizmente, ha urn certo tempo, num regime
democrático; conseguirnos recuperar uma democracia perdida durante muito
tempo. Temos de nos livrar, ainda, dessa cuitura autoritária de
sobrevaiorizaçao, de urna "tecnoburocracia" que não tern iegitimidade social
nem popular. 0 que e muito importante tern de ser vaiorizado, tern de se
trabaihar profissionalmente, mas temos de saber que quern define os niveis
de financiamento e as poilticas pUbiicas que devem ser implernentadas é 0
poder politico legitirnamente constituldo, seja o Executivo, seja o Legislativo.
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Acho que ternos de raciocinar forternente sobre isso e sobre o papel de cada
urn de nós na sociedade e no Estado.

O Sr. Coordenador - Solicito ao Sr. Moisés Melo, do IPSEMG, que se dirija
ao microfone para fazer a sua pergunta.

O Sr. Moisés Melo - Minha pergunta é dirigida a Profa. Vera Baroni. Está
havendo uma discussäo sobre a questão da saüde, da educacao, mas muito
localizada. Quero fazer uma pergunta relativa ao futuro. Nosso Pals detérn a
maior reserva de biodiversidade do rnundo, e estamos vendo a universidade,
nosso rnaior centro de pesquisa, sendo desmontada. Como é que fica essa
situaçao da pesquisa, que é questão de segurança nacional, urna vez que as
organizaçöes sociais deterrninam que o notôrio saber será a principio para se
organizar uma instituicão social?

Urna outra questão é a da fiscalização animal. Os grupos econôrnicos que
comandam essa situaçao SO Os frigorIficos. Quern vai fiscaiizá-los? Se é
notôrio o saber, como fica a fiscalizaçao para a grande populaçao?

A outra questao são os centros de pesquisa de alimentos; temos a
EMBRAPA em nivel nacional e, em nivel estadual, a EPAMIG, em que se
gastaram milhöes e mdhôes de dôlares, mandando técnicos para a Europa e
os Estados Unidos, para que pudessern fazer cursos, e, de repente,
desmonta-se todo esse sistema. Gostaria que a professora me mostrasse os
carninhos para essa situação. E questao de segurança nacional, pois varnos
perder todo o aparato de pesquisa, que não é grande. Ele sera entregue para
grupos, que já sabemos quais sao. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Corn a paiavra, a Sra. Vera Baroni.
A Secretária Vera Regina Paula Baroni - Na verdade, você está colocando

algo da rnaior importância, porque ternos observado que a não-
responsabiiização que hoje está sendo operada no Pals é rnuito grande, e
nós nos perguntarnos como vai ficar a garantia de vida dos nossos fllhos.
Enquanto, no ordenamento juridico internacional, a direcão é no sentido de
que o desenvolvirnento seja sustentávei para garantir a vida da popuiação
não gerada, no Brasil fazemos exatarnente o contrário: abrimos para 0

mercado todas as possibilidades de garantia da soberania nacional sobre a
pesquisa. Voito a Constituição Federal, que determina que é obrigacão da
poiltica de rneio arnbiente preservar a diversidade e a integralidade do
patrimônio genetico do Pals, fiscalizando as entidades dedicadas a pesquisa
e a manipuiação de material genetico, quer dizer, nOs nem tivernos a
oportunidade de experimentar 0 que isso significa. Alias, não conseguirnos,
ainda, vivenciar a plenitude constitucional, porque a nossa Constituição não
foi nern toda regularnentada. Estarnos assistindo, exatamente, a sua
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desregulacão. 0 que estou querendo dizer e que, na pesquisa, na saüde e na
educacao, se se abrem as portas dessas areas para a iniciativa privada, se o
Governo se omite na sua responsabjljdade de estar construindo politicas
püblicas eficazes nessa area, para garantir a qualidade de vida da populaçao,
eu nâo sei o que vai acontecer Conosco no futuro. 0 que eu sei é que hoje,
caminhando nessa linha, estamos entregando nossa soberania. Estamos nos
eximindo da responsabjijldade pela qualidade de vida da populaçao. Não sei o
que vai acontecer no futuro. Por isso, quando eu fiz minha intervençâo, eu
disse que hoje estarnos nurn momento partjcularrnente especial. Vamos, no
dia 4 de outubro, escolher urn projeto politico para o Brash. E, nessa hora,
temos que nos lembrar de tudo isso. Não podemos abrir mao da nossa
soberania, nao podemos abrir mao da nossa cidadania e nâo podemos nos
esquecer que, se queremos realmente construir urn pals grande, temos que
garantir o minimo de qualidade de vida. No momento em que todas as
politicas püblicas seguem lógica do mercado, corn certeza, não estamos
garantinao nada para nOs nem para os nossos filhos. Acho que a bola está
corn a gente. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Solicito ao Prof. Eduardo Andrade Santa Cecilia, da
UEMG, que se dira ao microfone para fazer a sua pergunta.

o Sr. Eduardo Andrade Santa Cecilia - A primeira questao é encaminhada
ao Dr. Carlos. E urna questao do ponto de vista da própria estrutura juridica
das organizacaes sociais. Elas se caracterizam como pessoas juridicas de
direito privado. No entanto, se exarninarmos a Lei n° 9.637, verificaremos que
20% a 40% do conselho de adrninistracao são representantes do poder
püblico, como membros natos, e 20% a 30%, da sociedade civil. Esse grupo
escolhe uns tantos outros por cento que participam do conseiho de
adrninhstracao Existem transferêncjas de recursos püblicos orcamentarios as
organizacaes sociais, por via de contrato de gestao, cujos termos são fixados
pelo Estado de forma unilateral. Também o Estado val supervisionar a própria
execuçao do contrato de gestão. Se houver a extinção da organizaçao social,
O patrirnônio volta para o Estado, e ha ainda a possibilidade de que essa
atividade pUblica seja absorvida pela organizaçao do Estado, corn a
possibilidade de extinção daquela entidade pUblica que estivesse
desenvolvendo aquele trabalho. A grande questao é essa. Quer dizer, como
fica essa situação? Dá-se a impressão de que uma figura foi criada, que e a
do püblico-estatal, para justificar essa figura nova que está sendo criada.

A segunda questão eu direcionarja a Sandra, de Curitiba. Ela disse que
foram excluldas, nesse primeiro momento, as areas de saüde e as entidades
escolares, mas incluju as areas do desenvolvimento chentifico e tecnologico.
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0 Paraná é rico em universidades fortes na area de ciência e tecnologia e
acredito que as universidades estejam incluldas nas areas de
desenvolvirnento cientifico e tecnológico. Mas ela não se referiu as razôes de
resisténcia das areas de saUde e de educaçao.

Gostaria que a Sra. Sandra explicitasse quais foram as razôes irnpostas
para a resistência a inclusão das areas de saUde e educacao no projeto de
Curitiba.

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Sr. Carlos Manuel Cristo.
0 Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - Freqüenternente ouvi dizer que

estamos querendo privatizar o Estado. Agora, ouco algo em outro sentido.
Mas essas organizaçöes são praticamente estatais, tern recurso estatal,
patrimônio estatal, o conseiho é impregnado de Estado. Não entendo bern.
Estou sendo objeto de acusaçöes opostas.

Na realidade, as organizaçôes sociais ainda terão urn carater de Estado ou
de Governo, exatamente por terern patrirnônio pciblico. Elas serão püblicas
corn patrimônio püblico, recursos póblicos, funcionários pUblicos durante
bastante tempo e urn conselho de adrninistraçao corn representantes do
poder püblico, exatarnente porque tern de implernentar polIticas püblicas.

Nem tudo que e püblico precisa estar dentro do Estado. E essa a questão
que se coloca. Recentemente, nosso Ministério organizou em São Paulo, no
Parlarnento Latino-Americano, urn serninário do qual participaram 550
pessoas. Ao evento, estiveram presentes cerca de 30 cientistas sochais do
mundo inteiro, figuras como Klauss Offe, Boaventura Santos, Manoel
Casteltas. A slntese desse seminario foi a seguinte: entre a idéia de urn
Estado excessivamente protetor e urn Estado corn urn minima de liberalidade
existe urn ator que surge hoje corn muita força, que é a sociedade. A idéia é
essa, não varnos ter organizaçöes que são puramente da sociedade corn
recursos da sociedade e do mercado, mas vamos ter organizaçöes do Estado
e do Governo, porque são püblicas e vâo realizar urn servico páblico, mas
tern forte parceria corn a sociedade.

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Sra. Sandra Mara Capriglione.
A Secretária Sandra Mara Lopes Capriglione - Em relação a pergunta sobre

as universidades, essa é uma lei municipal e em Curitiba não temos
universidades municipais, portanto não se aplica ao caso.

Abrirei meu coraçâo e serei bern clara e objetiva em relação ao rnotivo de
ficarern de fora as unidades de saüde e unidades escolares. Tivemos uma
discussao profunda corn o pessoal da saüde, mais do que corn o pessoal da
educaçao. Qual era o temor maior dos nossos servidores da area da saUde?
Não so corn a perda de qualidade ou do processo de gestão efetiva, mas,0
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principalmente, corn a perda da estabilidade e a possibilidade de dernissão
dos nossos funcionários dessas areas, da saüde e da educaçao.

Isso criou entrave enorme no nosso processo de discussâo da lei. Não era
nossa intençao, em urn primeiro momento, trabaihar corn organizacaes
sociais na area da saüde e da educaçao. 0 processo que estava ocorrendo
internamente de movimentaçao de nossos servidores contra o projeto de lei
por medo de perda de emprego e da estabilidade nos fez recuar e negociar.
Incluirlamos então urn parágrafo Unico no art. 1°, excluindo as unidades de
saüde de escolas. Estou sendo bern franca corn voces. E a que isso nos
leva? Leva-nos a trabaihar na area do desenvolvimento tecnologico, na area
do meio ambiente e da cultura, para provar que esses instrumentos dão certo,
que temos controle social e püblico, que não vamos perder direito nenhum.
Al, sirn, vamos gradativamente voltar a negociaçâo e retirar esse parágrafo
ünico do art. 10. Espero que tenha sido clara.

o Sr. coordenador - Solicito ao Sr. Angelo Augusto Flores Carvaiho, da
Associaçào dos Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, que se dira ao
microfone para fazer sua pergunta.

o Sr. Angelo Augusto Flores Carvaiho - Apesar da recomendaçao das
dispensas das referéncias pessoais, não poderia me furtar de cumprimentar o
Deputado, em vista da amizade. A rninha pergunta é dirigida aos dois
expositores e ao debatedor, representante do Ministérlo da Reforma
Administrativa. A minha colocaçao deveria ser profunda e demorada. Isso
deveria ser debatido não numa semana, como propôs o Sr. Cristo, mas num
més, dois, num ano, pois vamos mexer corn a pessoa fIsica, corn o
funcionário. Passamos pelo descobrimento do Brasil, entramos no lrnpério, na
Repüblica Veiha, no Estado Novo e na democracia. Em tudo isso, o Estado
teve oportunidade de fazer suas reformas, de enxugar, de diminuir. 0 que
vemos hoje, na reforma administrativa, que nasce na Constituiçao de 1988, é
0 direito de o funcionário se associar, de se sindicalizar, de protestar e usar o
direito de se reunir para combater, porque o Estado, mesmo empregador, não
era assim reconhecido. Era proibido que os funcionários pOblicos se
manifestassem. Suas associaçaes so podiam existir conforrne os estatutos da
Nação, ou seja, em todos os nIveis, erarn recreativas. Somos ainda muito
novos e treinantes, para saber o que é reinvindicar e se posicionar em
questöes da dimensão da reforma do Estado. Não podemos nos esquecer
que a perda da estabilidade foi urn grande golpe para os funcionários, não
pelo medo de serem demitidos sumariamente na area federal, mas porque
temos mais de 5 mil Prefeituras que não tern o mesmo padrao de Curitiba. Se
Ia propôem esse regime mais objetivo, não sabernos o que val acontecer nos
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municipios de pequeno porte, quase insignificantes e que nem deveriam
existir porque não tern receita. Vivem dos repasses dos Governos, os
Prefeitos indo a Brasilia, corn pires nas mãos, tentando buscar dinheiro para
financiar o social. 0 que ele quer no final disso tudo? Eficiência, trabalho, que
esse servidor püblico atenda bern a comunidade, de maneira a justificar o
tributo arrecadado. Isso envolve arrecadação, urna rnelhora da máquina
financeira das Prefeituras, dos Estados e da União, mas principalmente das
Prefeituras, onde mexo. Sou aposentado, mas rnexia na Fazenda todos esses
anos. A eficiência não vai nascer corn urn passe de magica ou corn a
organização social, mas, sirn, corn a educaçâo para que o povo-possa saber
escoiher nas eleiçOes. Se não houver escola, para que esse jovem entre no
serviço pUblico treinado para ser urn born servidor, não teremos uma máquina
enxuta, mas, sirn, urna transrnissão continua daqul para all e não teremos
organizaçaes socials para buscar eficiência e eficácia. E a existência de
associaçOes que não tern fins lucrativos nao significa honestidade. Sabemos
disso, principalrnente através desta Casa, no caso das subvençOes.

No projeto de organizaçaes sociais, o Governo Federal tern trés
preocupaçoes. Primeira preocupação: esse projeto foi iniciado casualmente
por mim, no inlcio de 1995. Ful o prirneiro Diretor desse projeto. E o meu
princIplo e o de que ternos de discutir bastante o assunto. SO viernos a
implementar as primeiras organizacaes sociais ha dois meses, e o processo
tern de ser bastante discutido. Segundo, o processo tinha de ser de adesão
voluntária. As duas organizaçOes sociais do Governo Federal praticamente
nos implorararn pelo amor de Deus para serern transformadas em
organizaçOes soclais, corno a TV Educativa do Rio de Janeiro. E muito dificil
Operacionalizar uma televisão corn urn regime de administracao pUblica,
assim corno o Laboratório Luz Sincroton, de Campinas. 0 terceiro princlpio é
não mexer de forma negativa corn os funcionários. Que eles continuem
funcionários póblicos, trabalhando corn as rnesmas funçoes, corn as mesrnas
organizaçaes; poderao, sim, receber gratificaçOes a medida que essas
organizaçOes tiverem urn desempenho orçamentário que permita isso. São,
então, trés principios fundamentals. E a questäo dos funcionários é uma das
mais importantes, porque no serviço pOblico rnexemos corn pessoas, não
transformamos o indivlduo em copo, em coisa que o valha. Prestarnos
serviços. Prestamos serviços, não industrializarnos. E o nosso principal
insumo são pessoas. E ja falei várias vezes que a valorizacâo do servidor
pOblico é urn ponto fundamental para termos sucesso em qualquer Governo,
em qualquer nlvel de administração pOblica. Então, no projeto das
organizacaes socials, urn dos pontos principals é exatamente 0 respeito aos
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funcionários.

A Sra. Sandra Mara Lopes Capriglione - Apenas para complementar 0 que
o Carlos falou, gostaria de dizer que em Curitiba demos tanto valor a essa
parte da lei das organizaçöes sociais que assumi a Presidência do IMAP. Eu
era Presidente da autarquia ate dia 11 de malo deste ano e, quando
começamos a ter o processo de implantaçao das organizaçöes sociais,
assumi a Secretaria Municipal de Recursos Humanos e fiz o meu sucessor no
Instituto que coordena a questao das organizaçôes sociais, dal porque eu
estar aqul falando por elas, porque foi na minha gestão que isso começou. E
a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, da qual estou a frente hoje,
tern a responsabilidade de levar a implantäção das organizaçaes sociais aos
nossos servidores corno urna forma a mais de valorizaçao. Além de toda a
poiltica geral de recursos humanos que ternos, a organização faz parte dela
como forma de fazer o nosso servidor crescer, ate profissionalrnente, e poder
ganhar mais, se esta organizaçâo for mais competente que nós, podendo
gerar urn excedente financeiro que possa ser aplicado.

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Secretária Vera Regina Paula Baroni.
A Sra. Vera Regina Paula Baroni - Na Bahia, os servidores das unidades

que foram repassadas para as organizaçôes sociais sofreram profunda
pressão para que viessem a aderir a esse projeto. Em que pese aos
servidores terem iniciado todo urn processo de discussâo, como espero ter
acontecido tarnbém em Curitiba, e nâo terem, nurn primeiro momento, aderido
ao projeto, receberam muitas pressôes. Hoje a tarde, vamos discutir o Projeto
de Lei n o 1.570, aqui de Minas Gerais. Estou charnando a atençao para isso
porque a lei da Bahia guarda muita semelhança corn o que vai ser discutido
hoje a tarde. Vou ler sO urn artigo desse projeto, o que diz respeito aos
servidores.

Diz o art. 12 do projeto de lei que iremos discutir hoje a tarde: "A admissão
de pessoal pelas organizaçôes sociais far-se-6 exciusivamente sob o regime
da Consolidaçao das Leis do Trabaiho. Parágrafo Unico - As Organizaçoes
Sociais poderão admitir em seu quadro de pessoal, sob o regime estabelecido
no 'caput' deste artigo, serviciores pCiblicos do Estado, de quaisquer dos
Poderes, autarquias e fundaçôes, que se encontrern afastados de suas
atividades, em Iicença para tratar de interesse particular". 0 que é que isso
aqui quer dizer? A mesrna coisa está acontecendo na Bahia. Primeiro, Os
servidores püblicos, para serem admitidos nessas organizaçOes sociais, vão
precisar estar afastados da sua função püblica, vão precisar estar licenciados.
Isso quer dizer que o serviço püblico ira sofrer vários problernas, além dos
que tern hoje. Corn o nümero de servidores e as condiçOes de trabalho
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existentes já temos urna série de problernas. Imaginem se esses servidores
se retirarem para tratar de problernas pessoais, para se habilitar a essas
organizaçães sociais. Isso já aconteceu na Bahia e trouxe seriIssimos
problernas para o atendimento a população e para Os servidores. Essa é a
valorizaçao do servidor que o Projeto de Organizaçao Social está oferecerido.

o Sr. Coordenador - Solicito ao Sr. Joâo Diniz Pinto Junior, do SISI-
IPSEMG, que se dirija ao microfone para forrnular sua pergunta.

o Sr. João Diniz Pinto JUnior - Na realidade, esse artigo é rnais urn PDV no
Estado. Gostaria de fazer urn resurno e que, a partir de algumas constataçães
em nivel estadual e federal, o representante do MARE e a Vera Baroni se
manifestassem. (- Lê:) "Na prática, a constituição das organizaçôes socials se
dará em função da extinçao e da subsequente absorçao das atividades de
prestaçao de serviços pUblicos na area da seguridade social, educação,
ciência e tecnologia, desernpenhadas por entidades da administraçao pUblica,
principalrnente autarquias e fundaçoes. 0 Governo, ao invés de avançar no
processo de discussão do projeto politico capaz de atender as necessidades
dos cidadãos e de curnprir as disposiçöes da Constituiçao Federal, ignora
essa mesma Constituiçao, emitindo rnedidas provisOrias e decretos, como
nunca visto, numa prática de governo prOxirna dos periodos de exceção, e
viabilizando os principios do seu projeto de Estado rninimo, mesmo ao arrepio
da lei, para acabar corn o Estado e corn os servidores pUblicos. Dessa forma,
institui o Prograrna Nacional de Publicização, para orientar e coordenar a
absorçao por organizaçOes sociais das atividades e dos serviços prestados
pela adrninistração pUblica, o que pode ser notado a partir das seguintes
açOes: a) não realiza concurso pUblico e terceiriza atividades finalisticas que
deveriarn ser garantidas por pessoal estatutário, urna vez que nâo são
atividades de caràter temporário; b) vern adotando o contrato adrninistrativo
emergencial, de caráter precário, como rotina de adrnissão de pessoal de
forma ilegal e corn reflexos negativos na qualidade dos serviços prestados a
Sociedade; c) estimula os municipios a contratar as equipes de saUde da
famIlia sern concurso pUblico; d) transforma hospitais de natureza privada em
filantropicos, como forma de qualificá-los para que se tornem uma
Organizacao social sem fins lucrativos. 0 projeto do Governo prevé a
desoneraçao do Estado ern relaçâo as politicas sociais e ao aumento das
disponibilidades financeiras para transferências em mornentos eleitorais,
aprovacao de reformas, etc. Por exemplo: nenhuma area social (saUde,
educaçao, previdência, assistência social) VU os recursos das privatizaçOes.
No entanto, irnpoe a municipa)izaçâo do ensino, fechando escolas pUblicas de
ensino fundamental e desernpregando professores; promove 0 sucateamento
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total da saüde, apropriando-se dos recursos püblicos, desviando as verbas
repassadas pela União, para satisfazer objetivos eminentemente politicos. 0
projeto das organizaçaes soclais, se aprovado, pOe firn ao Regime Juridico
Unico, ao concurso püblico, como forma democrática de acesso aos cargos
püblicos, substituldo que seria pelo contrato de gestao, que consolida o
apadrinhamento politico, transformando o quadro de servidores estatutários
nurn quadro em extinção. As organizaçoes sociais são a forma encontrada
pelo Governo para privatizar as atividades lucrativas e socializar Os prejuizos
decorrentes do onus do atendimento de dernandas de alto custo não cobertas
pelo setor privado."

Gostaria de ouvir a manifestaçao do representante do MARE e da Vera
Baroni, por favor.

o Sr. Coordenador - Antes da manifestaçâo da Sra. Vera e do Sr. Carlos
Cristo, solicito ao Sr. Evaristo Garcia que se dirija ao microfone e faça a sua
pergunta.

o Sr. Evaristo Garcia - Dirijo-me ao Sr. Carlos Cristo. No debate da Sra.
Vera corn o Sr. Angelo, escutei que o SUS e que faz o controle social. Acho
que nao e bern assim. "0 controle social é exercido pelo poder municipal, isto
e, pelos Vereadores, corn o auxIlio do Tribunal de Contas e dos Conselhos."
E o que dizem os arts. 31 e 198, inciso Ill, da Constituiçao Federal. Gostaria
que o senhor esciarecesse isso depois.

No inhcio de sua fala, o senhor demonstrou preocupacao corn a escassez
de recursos. Gostaria de saber de que tipo de recurso: pUblico ou estatal?
Essa falâda de que "näo tern recurso, não tern recurso" e uma desculpa para
nao se fazer nada na area social.

o senhor sabe que existem somas incalculáveis de recursos para a
realizaçao de obras sociais. E que existe, também, urn exército especializado
em desviá-las para a iniciativa privada, para as empreiteiras, para as
empresas de publicidade e para os financiadores das bilionárias campanhas
eleitorais.

A perda dos recursos que saem dos fundos sociais de Brasilia para Os
municIpios atinge a cifra de 70% - denóncia feita nesta Casa. Setenta por
cento dos recursos são perdidos no rneio de quadrilhas, de gente que mete a
mao, de anOes e coisas do tipo.

Pergunto: a reforma proposta pelo MAE vai corrigir essas distorçOes, essas
bandalheiras, esses roubos? lnfelizmente, o Poder que poderia exercer
controle sobre isso e o Judiciário, so que se passam anos e anos e nada
acontece corn esse povo, haja vista a questão da merenda escolar corn 0Secretário da Educação.
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Minha preocupação, como Conselheiro Municipal de SaUde, é que o

recurso chegue para atender as obras sociais.
o Sr. Coordenador - Solicito ao Sr. Olavo Jaime de Andrade, da FAEMG,

que se dirija ao microfone para fazer sua pergunta.
o Sr. Olavo Jaime de Andrade - Senhores componentes da Mesa,

represento aqui os funcionários aposentados do Estado de Minas Gerais e,
tambérn, os do INSS.

Sempre que venho a esta Casa, aproveito para externar meu repUdio a
rnáquina que massacra os pobres aposentados, que demos nossa vida pelo
Pals e, depois, recebemos rnigalhas e criticas. (- Aplausos.)

Assaltam os nossos institutos, como o IPSEMG e o INSS, para desviar
dinheiro.

Meu pai, como Desembargador, so consegulu comprar sua casa graças a
urn financiarnento feito pelo nosso Instituto de Previdência. Minhas filhas
nasceram no Hospital da Previdéncia, e eu sempre fui assistido ali. Esse
hospital dá urn exemplo de medicina e assistência médica para o Brasil e
merece todo o nosso respeito.

0 Instituto era dirigido por seus funcionários. Apenas o Presidente era
indicado pelo Governador. Hoje, não sei mais o que se faz. 0 Instituto tinha
sempre remédios para fornecer aos associados. Na época, foi desviado urn
bilhão e trezentos. Os homens que lidavam corn o Instituto pagavam OS
funcionários corn os juros que obtinham corn a aplicação do dinheiro no
mercado financeiro. 0 INSS, criado por GetUlio Vargas, que alias era o
IAPAS, como o IAPETEC, o IAPB, o IAPI, era urn patrimOnio dos bancários.
Não faltava nada para eles. Quando entrou o tal regime, pegararn o bolo de
dinheiro que tinha all e disseram: "Não vamos prejudicar os empresários que
nos sustentam e cobrar-lhes mais impostos. Varnos tirar o dinheiro da
Previdência". Os serviços que eram da obrigaçao do Ministério da SaUde
foram para a Previdéncia, que era o lnstituto de Aposentadoria e PensOes.
Ninguem desmentiu isso.

Sou economista, financista e administrador de empresas; trabalhava e
Pagava o Instituto e queria receber aquilo a que tinha direito. Então, veio o
Sarney e desceu a contribuiçâo salarial de 20 para 10 salários. Logo depois,
Veio a regime provisOrio, e entrei na justiça pagando 20 salários de
contribuiçâo. Quando fui receber, tinha direito a trés salários e meio. lsso,
depois de o meu processo trarnitar na justiça por seis anos. Esse é meu
repUdio aqueles que falam que somos vagabundos. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Sra. Vera Baroni, a quem pediria as
consideraçoes finais.
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habit, e eta ainda näo foi respondida.

o Sr. Coordenador - Estou aqui ainda com oito perguntas e ja são
12h4Omjn. Teremos de retornar as 14 horas.

o Sr. Mario Bianchini - As perguntas serão retornadas as 14 horas?
o Sr. Coordenador - As perguntas serão apresentadas, para que sejam

discutidas. Mas temo que nao tenhamos tempo para fazer essas alto
inscriçaes orais. Procurei atender a ordem de chegada de cada pergunta.
Corn a palavra, a Sra. Vera Baroni.

- A Secretária Vera Regina Paula Baroni - Esse tema, corn certeza, merece
urna ampla discussão. 0 tempo de debate é bastante curto para garantir a
participaçao de todos, porérn gostaria de falar na lei que institui as
organizacaes sociais a respeito da valorizaçao do servidor e como está sendo
preconizado. Primeiro, o Governo Federal garante as organizaçaes sociais
créditos orcarnentárjos adicionais para compensar o desligarnento de servidor
cedido, quer dizer, além dos recursos que as organizaçoes sociais vão gerir,
ainda tern garantidos recursos adicionais, para desligarnento de servidor
püblico cediclo. Coma se não bastasse, o art. 22, que trata de extincoes, diz a
seguinte "As extinçoes e absorçao das atividades e serviços par organizaçoes
sociais observarão os seguintes preceitos..." Um dos preceitos que está no
art. 10 e a de que o servidor não pode se recusar a ser transferido para uma
organizaçao social, vai ser obrigado a faze-b. Em que pese ao fato de ter
sido dito que as direitos e as demais vantagens estão garantidos, a art. 14
estabebece que não será incorporada aos vencimentos ou a remuneracaa do
servidor cedido vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organizaçao
social.

Hoje, a tarde, corn certeza, a Mesa poderá detathar urn pouco mais essas
questaes, sobretudo corn retaçao a toda essa falácia de vaborizaçao de
servidor. Sobre a situaçao do servidor pUblico de determinado Orgão ou
unidade que for cedida as organizaçaes sociais, na verdade, a lei dispôe que,
primeiro, esse ôrgão vai ser extinto, e a servidor vai ser colocado na situaçâo
de cargos em extinçao, portanto sern possibiliciade de ter nenhuma vantagem;
corn certeza, ele vai passar a ter urna situaçao muito mais dificil.

Finalizando quero dizer que estou bastante satisfeita por ter participado
desse debate e tenho certeza de que não será nem o primeiro nem o (inico
em Minas. Espero que possam avaliar todas as conseqüencias da aprovaçao
desse projeto que tramita na Assembléja Legislativa. Desejo que possamos
interpelar nâo sO a sociedade, mas também as servidores, para que passam,
cada vez mais, participar do controle social das polIticas pUblicas, e seus
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direitos não venharn a ser lesados pelo poder püblico nem pelo Governo
Federal. Muito obrigada.

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Sra. Sandra Mara.
A Secretária Sandra Mara Lopes Capriglione - Coma consideração final,

quero dizer que acredito que a lei federal, estudada durante esse tempo todo
pebo MARE, que vem acompanhando esse estudo desde a inIclo, em 1995,
pode ser modificada em alguns Estados e municIpios. Para isso, nos, Estados
e municIpios, temos autonomia. 0 que eu sugiro aos senhores e que
discutam profundarnente a lei federal, mas despojados de qualquer antipatia
ink5ial corn relaçao a ela, porque, se já a olharmos corn antipatia, dificilmente
a discussão será benéfica.

NOs, no MunicIpia de Curitiba, alteramos profundamente a lei federal.
Temos muitas sernelhanças, porque temos a semelhança basica da filosofia,
mas tratarnos a questao dos servidores de uma maneira muito diferente. A
questao de bens patrirnoniais é diferente, a questão da cornposição e do
funcionamento da própria comissão e diferente. Acredito que a autonornia que
Estados e rnunicIpios tern para adequar a sua realidade e o que, realmente,
sentem coma prioritário e necessário está a nossa disposiçâo. A Constituição
permite isso. Quero, finalmente, agradecer a oportunidade de estar
debatendo corn vocês.

• Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Sr. Carlos Cristo.
• Sr. Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo - Estamos chegando ao fim de

uma belIssima discussão, e acha que esse é urn projeto extremamente
democrático. Vern sendo discutido ha tres anos e rneio e não pode ser
irnposto ate par razöes de ordern legal. Coma ja disse, é urn projeto de
adesão voluntária. E faço minhas as palavras da Sra. Sandra: essa lei deve
ser profundamente discutida e adaptada caso a caso. Espero que esse seja a
pontapé inicial de urna boa discussão que os senhores venham a ter.

Espero que a sociedade deste Estado compreenda a importância desse
projeto, desse instrumento que pocierá colocar-se a disposição da
administraçao pQblica.

Gostaria de agradecer a Assembléia Legislativa, na pessoa do Deputada
Joâo Leite, o convite que me foi feito e cobocar-me a disposição dos senhores
para quaisquer esciarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigada.

o Sr. Moisés Mebo - Sr. Presidente, o senhor garantiu a palavra ao
representante da CNEN. Faço urn apelo para que ele possa usar o microfone,
pois trata-se de urn órgão de grande envergadura e de segurança nacional.
Gostaria que a senhor garantisse, coma garantiu no iniclo, a palavra a ele por
apenas 2 minutos.
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o Sr. Coordenador - Temos oito inscriçOes. Se essas pessoas estiverem de

acordo, esta coordenadoria concederá a palavra a ele.
o Sr. Eduardo Lopes - (- Fala fora do microfone.) Não estamos discutindo

privilégios.
OSr. Coordenador - Corn a palavra, para as suas consideraçôes finais, o

Sr. Angelo D'Agostini Junior.
o Sr. Angelo D'Agostini JUnior - Gostaria de ressaltar que algumas

questôes que foram colocadas no decorrer dos debates e de todas as
discussôes que vêm sendo feitas, como, por exernplo, a necessidade de se
partilhar corn a sociedade a gestão pUblica, a valorizaçao do servidor pUblico,
a agilização e desburocratizaçao da gestâo estatal, a utilizaçao de
mecanismos como o planejamento estrategico situacional para poder
meihorar a gestão pUblica, não são questôes que, para a sua efetivaçao,
necessitam de propostas que passem por não responsabilizar o Estado da
gestâo desses serviços. Na verdade, tudo isso pode ser feito se forern criados
mecanismos ágeis e eficientes de administraçao pUblica. Acho que, muitas
vezes, coloca-se como organizacão social, mas ela vai responder a tudo isso.
Então, tenho muito medo de que, daqul a algum tempo, voltemos a discutir
exatamente o retorno de algumas questaes, porque, na prática, vamos ver
que isso não funciona. Se forrnos levantar as experiências que temos, vamos
constatar que esse mecanismo não tern resolvido, na maioria dos casos.

Queria ressaltar, mais urna vez, que esse documento do Ministério PUblico
Federal e muito importante para detalharmos as diversas propostas que vêm
acontecendo e o que vêm ocasionando.

Muitas vezes, em vez de efetivar o que já temos, querernos alterar para
questoes novas, o que e muito ruim. Ternos uma Constituição que fol
elaborada corn base ern todo urn processo de redernocratização. Não seré
born se cada governo que entrar partir do pressuposto de que, para
administrar, terá que alterar toda a Constituiçao. Na verdade, o caminho
deveria ser inverso, ele teria que ser contundente na regulamentacao da
Constituiçao, ate mesmo para dizer se ela funciona ou não. E prernaturo dizer
que urna coisa não funciona, quando, na verdade, não houve nenhum
empenho para a sua efetivaçao.

São essas as minhas palavras finais. Ao se fazer uma lei, todas as
situaçães tern de ser pensadas. Não podemos correr o risco de aprovar uma
lei que, se numa situaçâo pode funcionar, em outra pode ser uma catástrofe
total. Muito obrigado.

0 Sr. Coordenador - Tendo em vista ter-se esgotado o tempo da reunião,
as perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas aos
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destinatários, para serem respondidas oportunamente.

A Presidéncia agradece aos ilustres expositores, aos debatedores, as
demais autoridades e aos participantes pela presença e encerra a 1a parte do
ciclo de debates, informando que, hoje, as 14 horas, daremos continuaçao
aos trabalhos, corn a apresentação do Projeto de Lei n° 1.570/97, que institul
o Programa Estadual de Incentivo as OrganizaçOes Soclais.
NOTAS TAQUIGRAFICAS DO CICLO DE DEBATES SOBRE REFORMA DO

ESTADO - AS ORGANIzAçOES SOCIAIS, EM 15/6/98 - 2 PARTE
o Sr. Coordenador (Deputado Ajalmar Silva) - Declaro aberta a 2 1 Parte do

Ciclo de Debates sobre Reforma do Estado - As Organizaçaes Sociais. Esta
coordenação convida a tomar assento a mesa a Exrna. Sra. Renata Vilhena,
Chefe de Gabinete do Secretário do Pianejamento e representante do
Governador Eduardo Azeredo; o Exmo. Sr. Deputado Miguel Martini,
expositor; o Dr. Marcus Vinicius Pestana, Secretário do Planejamento,
debatedor; o lImo. Sr. Isaitino José do Nascimento Filho, Secretário de
Formação Sindicai do SINDSPREV, de Pernambuco, debatedor, e o limo. Sr.
Temistocles Marcelo Neto, Diretor da Confederação Nacional dos
Trabaihadores na Seguridade Social, debatedor.

Destina-se esta reunião a 2a Parte do Ciclo de Debates sobre Reforma do
Estado - As OrganizaçOes Sociais. Nesta fase, farernos a apresentação do
Projeto de Lei n° 1.570/97, que institui o Programa Estadual de Incentivo as
Organizaçoes Sociais. Esta coordenação passa a palavra ao Deputado
Miguel Martini, autor do projeto, que disporá de 20 minutos para seu
pronunciamento.

O Deputado Miguel Martini - Boa tarde a todos: Exmo. Sr. Deputado Ajalmar
Silva, Presidente desta reunião; Exma. Sra. Renata Vilhena, Chefe de
Gab mete do Secretário do Planejarnento e representante do Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Marcus Pestana, Secretário do
Planejamento e Coordenaçao Geral, que também está aqui, hoje, como
debatedor; limo. Sr. Isaltino José do Nascimento Filho, Secretário de
Formacao Sindical do SINDSPREV, também debatedor; limo. Sr. Temistocles
Marcelo Neto, Diretor da Confederaçâo Nacional dos Trabaihadores na
Seguridade Social, que também e urn dos debatedores, minhas senhoras e
meus senhores, durante este perlodo de 20 minutos, podernos mostrar quais
São as propostas, o que nos estamos querendo atender corn esse projeto de
lei das organizaçães sociais.

Gostaria de, antes, fazer algumas consideraçaes, porque aquilo que será
mostrado, crelo que já foi bastante debatido na parte da manhã, não muda
mua coisa. 0 modelo de organização social federal, o modelo de
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ajustá-Jo a sua realidacie; aqueles que estão propondo esse projeto mais
tardiamente certamerite farâo a correção daquilo que não deu muito certo,
apresentando urn projeto ou uma lei corn as correcaes devidas. Urn projeto de
lei e, antes de tudo, uma proposta para discussão. NOs querernos que a
sociedade mineira, por meio dos seus representantes e das suas entidades
de classe, venha discutjr essa proposta de organizaçs socials para o
Estado de Minas Gerais. Ate o Executivo mineiro, ha três anos e rneio, se não
me engano, já estava trabaihando essa possibilidade, e, como tenho o hábito
de estar em permanente contato corn todas as Assembléjas Legislativas para
verificar quais -são as inovacôes, quais são os projetos que estão sendo
expostos em cada Estado para ver aquilo que pode se adequar ao nosso
Estado, como ja tenho essa prâtica de outros projetos que já aprovei, esse,
também, chegou as minhas mãos e achei que era uma idéia boa e que
gostaria de discutir.

Ternos aqui, basicamente, duas posicOes: se nos fecharmos, os que estão
a favor e os que estão contra, se dissermos que isso não presta, que isso é
ruim e não quisermos discutir, nós nào avançaremos, nos não vamos
aprimorar o processo de organizaçao do nosso Estado. Por Outro lado, se
aqueles que defendem disserem: nos estamos convictos, estamos certos,
voces estão errados, vamos mobilizar as forças, vamos aprovar, perderá a
sociedade corn tudo isso. As emOçoes são naturais do ser hurnano, são bern- .viridas, são positivas, mas as paixôes são negativas. Na paixão, você se
fecha naquilo e al so enxerga do jeito que voce quer. Assim, quando urn
hornem está apaixonado por uma mulher, ou o inverso, eles não enxergam
nenhum defeito, so vêem aquilo que querern. A paixâo, neste mornento, edesnecessár,a porque não contribui para o processo. 0 que me Ievou a
apresentar esse projeto de lei foi exatarnente o fato de estarmos diante desta
realidade brasileira, em que temos uma carga tributária extremamente pesada
e ate injusta, que, na minha visão, deveria ter sido mudada ha três anos; em
que o povo brasileiro não aguenta mais contribuir corn tanta carga tributária.
Os empresárjos nao agüentam, Os trabaihadores também não, quer dizer, a
sociedade como urn todo não mais tolera esse peso. Sabemos que a lei é
injusta, porque muitos que poderiam estar pagando não o estão fazendo, que
a máquina arrecadadora e deficierite e precisa ser aprimorada. Mas
encontramnos diante de uma realidade - temos perto de 30% do PIB, hoje,
para financiamento do Estado - em que o Estado não consegue atender a
SOciedade brasileira, os serviços ptblicos não estão atendendo na medida da
necessidade ate mesmo do desejável por parte da sociedade, que seria
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atender corn qualidade, a tempo e a hora, o que não acontece. A alternativa
seria sairmos de 30% para 50%, o que significaria aumento cia carga
tributária, o que a sociedade não mais aguenta. 0 que podemos fazer diante
dessa realidade?

Podernos tentar pegar esses 30% e encontrar urn mecanismo para fazer
corn que eles sejam utilizados na sua transformação em serviço. Essa é a
idéia que me anima, ou seja, tornar o Estado mais competente, mais eficiente
e rnais eficaz, sem termos de aumentar a carga tributária e a receita. E
possivel. Essa é a discussão que queremos fazer.

Cito aqui o exemplo do Hospital Mario Penna, em que sou, corn muita honra
e corn muito orgulho, membro do Conselho Curador e que é uma obra
conhecida por quase todos Os mineiros. 0 Mario Penna era urn hospital
póblico cujos pacientes morriarn num percentual de 100%. Urn nürnero de
pessoas foi a esse hospital e, deparando-se corn aquela realidade absurda e
desumana, resolveu arregaçar as mangas, fazer alguma coisa. Esse grupo
mobilizou a sociedade, e o tiraram do Estado. Então o Estado cedeu esse
hospital, esse depOsito de mortos, para urn grupo chamado, ainda hoje, de
Associaçào dos Amigos do Mario Penna. Corn esse trabalho de rnobilização
social, esse grupo conseguiu transformar aquele hospital, que era urn
depósito de rnortos, em urn hospital que é hoje rnodelo para toda a America
Latina. Essa obra transforrnou o hospital em trés hospitais, e agora também
ha o Centro Celia Janotti, que acolhe as pessoas que chegam. Quando houve
essa transformaçao, esse salto e esse crescimento, e as mortes ja não mais
aconteciam em 100% dos casos, e, praticamente, urn nUmero muito elevado,
de 80% a 85%, se recuperam, aqueles que podern, logicamente, o hospital
deparou-se corn outra realidade, atendendo todos Os que erarn do SUS, e
eram atendidos também, certamente, aqueles que podiarn pagar, mas isso
não foi suficiente, o deficit era em torno de R$600.000,00 a R$800.000,00 por
més. TInhamos de sair correndo para tentar conseguir urn retorno para isso.
Descobrirnos que havia urna capacidade ociosa de 60% a 70% no Hospital
João Resende Alves, que transformarnos no hospital geral, para que
houvesse arrecadação, porque ninguérn ganha dinheiro corn isso, os
profissionais, sim, rnas a diretoria e aqueles que coordenarn essa obra não
tern receita nenhurna. E urn trabaiho sern fins lucrativos. Pegamos esse
dinheiro e agora podernos atender ao SUS, sem deficit, e já estamos iniciando
o processo de duplicação do atendimento do Hospital Mario Penna. Ora, isso
é urn grupo de pessoas da sociedade que resolveu tomar urna atitude
solidária àqueles que necessitam.

Como essa obra, ha tantas outras. Encanta-me a possibilidade de haver
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grupos de pessoas que queiram servEr mesmo ao püblico, por idealisrno, por
solidariedade ou por vontade de viver como gente, como ser humano. 0 ser
humano so é realmente ser humano a medida em que entende que precisa
servir. Do contrário, ele age apenas como Os animais irracionas. A medida
que urn grupo de pessoas queira isso, não e possivel que o Estado seja urn
obstáculo ou que nao acoiha essas pessoas, para prestar urn serviço melhor.
Al entra essa idéia das organizaçoes sociais. Certamente esse rneu projeto
sofrerá muitas mudanças. Que born se elas vierem! A todas as pessoas que
me procurararn eu disse: modffique o que for, mas vamos discutir, para
chegarrnos, nao ao ideal, mas para nos aproxinlarnios do meihor. Essa é a
idéla. Deverernos discutir, sem paixão, essa possibilidade. Ha tantas
organizaçoes sociais. Por essa matéria de jornal que foE mostrada para rnuitos
aqul hoje, ye-se que sO nos Estados Unidos, se não me engano, inUmeras
ONGs são colocados a serviço pUblico. E quantas fundaçoes existem! Por
INPS e outras mais, que cuidam de criancas, de idosos, etc.

Então e preciso buscar, nâo a privatizaçao, porque eu não sou neoliberal e
condeno o neoliberaljsrno como condeno o socialismo. Sou urn solidarista
Convicto.

Agora, eu preciso fazer uma parceria corn a sociedade. Para mim, essa é a
palavra de ordern. E não podemos abrir mao de que o Estado conduza as
poilticas püblicas. E dentro dessa visâo que pensamos discutir. Aprovamos
na Casa o Piano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que já contempiava
a idéia das organizacoes sociais, de tentarrnos fazer o Estado sern prejuIzo
para o servidor. A lei pocie definir quals são as regras que defendem os
servidores. Não estamos contra os servidores; pelo contrário, estamos a favor
deles. Mas, antes de pensar no servidor, é preciso pensar no cidadão, que é
a sua razão de existir. Se não ha cidadão, se ele nao e fim de nosso serviço,
então vamos servir a quem e por qué? Queremos pensar no cidadão, sirn. E
al o servidor precisa da sua projeção, para que tenha condiçOes de servEr
bern.

E muito infantil a idéia de que alguem possa estar contra o servidor. Não
querernos que ele esteja desmotivado, como ocorre hoje. Querernos urn
servidor que tenha motivação para trabalhar, porque recebe a remuneracao
que o mercado poderia pagar e, se possivel, urn pouco mais. Agora, ha urna
rnáquina, urna realidade juridica hoje que determina que o Estado não pode
gastar mais que 60% e o impede de fazer contratos püblicos e de dar
reajustes salarlais, inclusive pela lei. No caso, o Estado, para fazer
rnalabarjsrno, subestima a sua receita para ficar dentro dos 60%, mas, na
realjdade, gasta mais de 80% na folha de pagamento. Como poderernos sair
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desse impasse em que o servidor e a sociedade continuam prejudicados?

E preciso discutir uma alternativa para essa realidade, e é isso o que
queremos Onde houver essa alternativa deveremos buscá-la, agora, sem
paixOes. E born, e justo, e acho democrático que as incorporaçöes pensem
em si mesmas. Mas não P0550 colocar o interesse da corporação acima do
interesse da sociedade. Não podernos aceitar isso. Que as corporaçOes se
defendarn, sirn; rnas que tambérn se interessem pela sociedade e pelo
cidadão, que é a razão de ser do Estado.

Dentro dessa linha, nao sei se divaguei bastante, vamos cornentar essas
idéias que colocarnos nas transparências. Acho que elas já foram vistas aqui
e não ha muita novidade: Apresentaçao de transparências: Projeto de
Organizaçaes Sociais - Cenário Nacional: escassez de recursos püblicos; firn
da inflaçâo; movirnentos sociais - cidadania; crise fiscal; esgotamento do
modelo estatizante; disfunçaes da burocracia.

Reforma do Estado - PrincIpios: resgate da função pianejamento;
recuperagao da poupança pOblica; ênfase no papel regulatório e prornotor do
Estado; envolvirnento da sociedade; concentraçâo da acão governarnental
nos setores socials e de infra-estrutura, que em Minas chamamos de
programas estruturantes.

Projeto de OrganizaçOes Soclais. Aprovarnos no Piano de Desenvoivimento
Integrado - PMDI. Programas Estruturantes. Reforma e Modernização do
Estado. Reforma e Modernização Institucional. Desoneraçao do Estado.
Servjdor Pübiico. E, finalmente, contratos de gestão.

0 que são as organizaçOes sociais? São associaçOes civis sem fins
lucrativos destinadas a assumEr, em cooperação corn o Poder Executivo, a
execução de atividades de ensino, pesquisa cientifica e tecnoiOgica,
preservaçao do rneio ambiente e saUde.

Pressupostos básicos: meihoria da qualidade e da eficiência de serviços
püblicos; racionalizaçâo das despesas; autonomia; transparéncias das acOes;
respeito as normas vigentes; participação da sociedade civil; flexibilidade de
atuação.

Condiçoes para a associação civil ser qualificada corno organização social:
1 - Seu estatuto deve conter: natureza social adequada a area de atuação;

finalidade não lucrativa; incorporaçâo de patrimônio, excedentes financeiros e
receitas ao patrirnônio do Estado em caso de extinção ou desqualificaçâo;
publicaçao de relatOrios financeiros do contrato de gestão; órgão de
deliberaçao superior: conselho deliberativo; órgão de direção: diretoria
executiva.

2 - Participaçao ern processo licitatório: a saber, Licitacão-Fundamentos:



rX

C

0

C

C

U)
0

C
C

hierarquia legal; publicidade; moralidade; incentivo a competiçao. 	
804

Edital de pré-qualjficaçao e concorrêncja: descricao da area de atuação que
se pretencie descentralizar; inventárjo de bens móveis, imOveis e material de
uso e consumo a serem cedidos; objetivos, metas e indicadores de
desempenho que constarão do contrato de gestâo; demais normas atinentes.

Julgamentoavaljaçao objetiva: capacitaçao e experiência do proponente -
Qualidade técnica da proposta: metodologia; organizaçao; tecnologia e
recursos materials; qualificaçao das equipes técnicas.

Qualiflcaçao: edital de concorrência; modalidacle: melhor técnica; decreto do
Governador; perrnissâo de uso de bens mOveis e imOveis; regras prOprias
para contratação de obras e serviços, compras e alienacoes.

Contrato de gestão: acordo formal firmado entre o Estado e a associaçao
civil contendo Os objetivos e as metas da entidade e Os comprornjssos doGoverno.

Organizacoes soclais: empregados - CLT.
Servidores püblicos: exoneraçâo; licença para tratar de interesses

particulares.
Eu gostaria de fazer uma observaçao. Esse é urn modelo pensado para, de

urn lado, inibir, aqueles que de alguma maneira tern interesses pessoais
maiores e, de outro lado, nâo impedir que os técnicos, hoje, já exercendo a
funçâo, possam ser aproveitados. Está totalmente aberto a discusso. Na
União e em Curitiba são os servidores cedidos. Na medida em que formos
discutindo, chegaremos a urn modelo cada vez melhor, nao ha nenhuma
questâo fechada.

Regulamento prOprio: contrataçao de obras e servicos; compras e
alienaçoes; autonomia; racionalizacao de despesas; agilidade; eficiència.

Fiscalizaçao:
- Orgão responsável: compete a secretaria de Estado da area especifica a

supervisão, o acompanhamento e a avaliaçao periOdica por meio de relatório
da execução do contrato de gestão, a cada seis rneses ou quando solicitada,
admitida a possibilidade de denüncia e de intervençao.

DesqualifIcaçao: por meio de sindicância; processo administratjvo.
Itens: descumprimento de normas legais e das disposicoes do contrato de

gestao; paralisaçao de atividades sem justa causa e prévia cornunicacao
(intervençao); descumprimento das normas emanadas de autoridades
encarregadas de fiscalizat- a aplicação de recursos pUblicos; dissoluçao da
associaçao • exerciclo de atividades incompatIveis corn Os objetivos
institucionais razães de interesse piblico, de alta relevância e amplo
conhecimento
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Sindicância: risco quanto a regularidade dos serviços; descumprimento de

obrigacöes do contrato de gestâo.
Processo administrativo: apuração de causas e responsabilidades;

contraditOrio e ampla defesa.
lntervenção: será feita mediante decreto do Governador do Estado, o qual

conterá a designaçao do interventor, o prazo de intervençao, seus objetivos e
limites.

Como Os senhores e as senhoras podem observar, houve uma tentativa de
se ajustar ao Estado de Minas Gerais. Para que se inicie urn debate, alguma
proposta precisa ser colocada, e essa está colocada.

Volto a dizer que é exatamente a partir desse debate que chegaremos ao
meihor. Não sei se posso fazer essa afirrnativa, mas, se não fizerrnos agora,
teremos de fazer daqui a pouco. Não adianta ficarmos presos a modelos
passados, que, a cada dia, ficarão rnais desatualizados. Tivernos alguns
cuidados para que autarquias ou Orgãos transformados em organizaçöes
sociais não sejam extintos. Eles devem ser rnantidos, para que se faca uma
experiência. Esse foi urn erro que alguns cometeram. 0 Orgão não é extinto;
ele se mantérn. Se a experiência for positiva, Otimo; se for negativa, retorna-
se ao que era. 0 servidor pUblico, no modelo corno está aqui, licencia-se do
Estado. Ele não deixa de ser servidor püblico, não perde a estabilidade. 0
servidor se licencia e passa a trabalhar sob o regime da CLT. Se não gostar
ou a situaçao Ihe for prejudicial, ele retorna a sua funcäo original conquistada
pelo concurso.

o Sr. Coordenador (Deputado Ajalmar Silva) - Peco ao Deputado que
encerre sua exposição.

o Deputado Miguel Martini - Já encerro. Então, estarnos tendo esse
cuidado. Se outros mecanismos de controle ou outros cuidados forem
convenientes, vamos discuti-los. A idéia tern de ser discutida. E acreditarnos
que isso pode meihorar para a sociedade mineira, sem düvida nenhuma.
Muito obrigado.

o Sr. Coordenador - A coordenação passa a palavra ao Sr. Marcus VinIcius
Pestana, Secretário do Planejamento, que dispora de ate 20 minutos para sua
exposição.

0 Sr. Marcus Vinicius Pestana - Deputado Ajalmar Silva, que coordena esta
Mesa de debates; Deputado Miguel Martini, autor do projeto que é a base
desta refiexâo coletiva; Dra. Renata, nossa Chefe de Gabinete, aqui
representando o Governador; senhores debatedores, senhoras e senhores,
em primeiro lugar, eu gostaria de fazer urn enfático registro, urn curnprimento
muito caloroso a Assembléia Legislativa e ao Deputado Miguel Martini.
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Estamos em pleno mês das convençOes partidárias, num ano eleitoral, e de
olhos postos no futuro. Estamos aqui, esta Casa e o Governo de Minas, em
pleno calor, na entrada do semestre eleitoral, época para a qual a antiga
cultura politica brasileira reservava apenas medidas casuIsticas, julgadas
eleitoreiras. No entanto, nossa atual preocupação demonstra o
amadurecimento da democracia brasileira, a evoluçao das instituiçöes.
Estamos de olhos postos no futuro. Isso vern se aliar a outros projetos que
tramitam nesta Casa. Para ficar na Orbita da reordenação institucional do
Estado brasileiro, eu citaria o projeto da carreira estratégica e o projeto da
agéncia reguladora, que, como esse projeto do Deputado Miguel Martini,
expae uma questão-chave. Qual e o perfil do setor püblico que queremos
diante desse cenário de final de século? Como servir meihor ao cidadão e ao
contribuinte? Como responder aos novos insumos e "inputs" que a realidade
nos dá? Essa realidade, extremamente dinâmica e em permanente mutaçâo,
exige de todas as pessoas e de todas as organizaçôes privadas e pUblicas
urn grande dinamismo em sua postura e muita abertura para refletir sobre a
reciclagem de procedimentos, sobre a remodelagem de estruturas e a
mudança de sistemáticas.

Tenho urn enorme prazer em participar deste seminário, porque aqui 0
centro da preocupação e o cidadâo, principalmente o de baixa renda, que é 0
que mais depende do setor püblico, da saüde püblica, da assisténcia social e
do conjunto das açöes governarnentais. Entào, queria fazer esse registro
muito enfático, dando parabéns a Assembléia. E urn espirito compartilhado
pelo Governador Eduardo Azeredo, pelo nosso governo e, particularmente, ao
Deputado Miguel Martini, pela feliz iniciativa de colocar esse tema em pauta.

o projeto já foi detaihado pelo seu autor, e gostaria de pontuar, tentando
dar uma pequena contribuiçao do ponto de vista conceitual, alguns temas.
Entendo que, para que haja esse espIrito aberto, estejamos no debate
tentando "consensualizar" e construir alternativas melhores para a sociedade,
e preciso ter consciência de que ha uma mudança de paradigma, de modelo,
porque, se as pessoas se apegam a antigos conceitos e paradigmas, não
conseguem dar o passo seguinte, para as mudanças que se fazem
necessárias.

Vou resurnir minha intervençao, numa tentativa de colaborar nessa reflexão
tao oportuna, a algumas questôes de caráter rnais conceitual, que partem da
nossa experiência de Governo e de como imaginamos a nova realidade no
Brasil e no impacto que estamos sofrendo, nurna necessidade de mudanca
das instituiçôes.

o prirneiro carnpo e, exatamente, o conceito de piThlico "versus" privado.
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Existem alguns dogmas de que tudo que é estatal é püblico, o que não é uma
verdade. Sou servidor püblico e acho que a mudança do Estado, sua reforma
e modernizacao não são questaes exclusivas de eficácia e eficiência.
Eficiência existe no setor püblico e no privado. Competência também. As
vezes, determinadas normas legais engessam o Estado e [he tiram a
eficiência. Mas nâo é genérica, no setor püblico ou no privado, a cornpetência
ou a incornpetência.

Pela história do Brasil e por experiências nos mais diversos palses, em
muitos momentos, as organizaçôes estatais assumem uma faceta muito mais
de resposta a interesses, a distorcoes corporativas - porque o espirito
corporativo, ate certa medida, é positivo; quando o cidadão bate no peito e
diz: tenho orgulho de trabaihar em tal instituição, é urn corporativismo
saudável -; mas, quando o espaco pUblico é apropriado privadarnente, por
interesses privados ou corporativos, obviamente o estatal não está
coincidindo corn o püblico.

Então, o primeiro conceito essencial para essa discussão é que nem tudo
que e estadual e publico. Por outro lado, nem tudo que não é estatal é
privado. Existern espacos püblicos não estatais. E o Deputado muito bern
pinçou o exemplo do Hospital Who Penna. Existem dezenas de iniciativas
comunitãrias, corn o desaflo de tirar o Pals da miséria, num projeto de
desenvolvirnento consistente, que não e sO dos governos. 0 tema da parceria
- parceria intergovernamental - entre municipios, Estados e Governo Federal
é importantIssirno, mas também a parceria corn a iniciativa privada e a
sociedade civil organizada.

E urn dado deste final de século a multiplicacão de organizaçOes não
governamentais procurando responder a desafios concretos, a motivaçOes
localizadas. Isso 0 essenciai. A sociedade pós-moderna é multifacetada. E
muito importante, também, que não tenharnos a visão totalitária e totalizante
de que o Estado deve abraçar toda a realidade. Essencialmente, esse espaco
flão deve ser ocupado nessas parcerias. Então, o primeiro ponto que queria
Pinçar e exatarnente este: nem tudo que e estatal é pUblico, nem tudo que
flão é estatal e privado. Existe, sirn, urn espaço pUblico não estatal.

Num segundo rnomento, gostaria de chamar a atençâo para urn dado novo,
bastante presente para todos nós: as novas tecnologias, as mutacOes pelas
quais a sociedade passa, a comunicacão de massa, a Internet, enfim, todo
esse dinamisrno. As mudanças são rnuito rápidas. Vernos a comunicacâo
entre as economias das sociedades. Uma crise no Japão, por exemplo, causa
Impacto no mundo inteiro. Portanto, ha uma necessidade visivel de
flexibilidade das organizaçães, porque a realidade muda muito rapidamente.
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Se procuramos modelos que levem a rigidez e a lerdeza de comportamento,
vamos ficar obsoletos, nao vamos conseguir responder as mudariças da
realidade. Desse modo, diante de urna realidade que, tecnologicamente, em
termos de comunicaçao, de aiteraçaes estruturais, é muito rápida - as vezes,
tao rápida, que ate nos assusta - as organizaçaes, empresariais ou pUblicas,
não podem procurar modelos rIgidos. Isso seria criar para elas camisa-de-
força.

Vamos sair do debate politico, ideolOgico, em curto prazo. Vamos esquecer
isso. Estou pensando para 10, 15, 20, 50 anos essa transiçao que está se
operando. Assirn, conseguirernos atender ao apelo do Deputado Miguel
Martini, de nâo fazer uma discussão apaixonada. E preciso ter o coração
quente, mas a cabeça fria na hora de discutir essas coisas. Se tirarmos o
debate conjuntural e tentarmos projetar 0 mundo e o Brasil que imaginamos
para 30, 40, 50 anos, vamos conseguir enxergar meihor, quer dizer, todos
que estão interessados nessas mudanças não as querern em curio prazo.
Elas nâo vão causar impacto agora. E uma grande transiçâo, em que vamos
construir urn Estado brasileiro rnoderno, forte, que responda aos anseios dos
cidadâos.

Então, no segundo piano, aiém do conceito de estatal, pübiico, privado,
queria falar da necessidade de existirem modelos flexiveis, que sejam a
"contraface" do desenvoivimento cientIfico-tecnolOgico, das mutaçoes
extremamente rápidas que o mundo e o Brasil estão vendo.

Em terceiro lugar, por decorrência, inclusive, queria chamar a atenção para
o modelo de Estado que, mais ou menos, imagino para o futuro, que - acho -
deve ser perseguido. E importante que o Estado, o setor pUblico tenha uma
aita capacidade de forrnulação de diretrizes, prograrnas e projetos; uma
burocracia no sentido mais clássico, weberiano; urn servidor püblico
altamente qualificado, motivado, treinado, gerando uma massa critica capaz
de uma alta formulaçao de programas; uma sofisticada capacidade de
formulação de programas nas diversas areas; recursos alocados;
recuperaçâo da poupança pUblica, que passa por urn longo processo, em que
as etapas de saneamento das financas püblicas ainda estão para acontecer,
e, sem a poupança püblica, as boas idéias morrem no papel; e a flexibilizaçao
da execução. 0 importante é estar nas duas pontas: no pianejamento, na
concepção e alocaçao de recursos e, depois, no controle de resuitados. E
preciso erguer sofisticados processos e sistemas de avaliaçao. No Brasil,
ternos a cultura de considerar o dinheiro püblico dinheiro de ninguérn, ao
invés de ser dinheiro de todos. Temos essa sensaçao pulverizada, esse
sentimento do contribuinte, esses interesses difusos na sociedade, e eles,
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geraimente, näo se organizam. Estamos avancando rnuito corn reiaçào a
questao do consumidor e do contribuinte, mas isso é diferente de uma
corporaçao setorizada, batalhando por interesses imediatos. 0 interesse
coletivo social ainda se expressa difusamente e, as vezes, inorganicarnente.
Porém, estamos avançando nesse sentido, e essa cultura de que dinheiro
püblico e dinheiro de ninguérn, não precisando, portanto, ser controlado, está
rnudando. Temos que transitar para urn modelo de Estado que seja aitamente
qualificado em pianejarnento, orçarnento, alocaçao de recursos e, a partir de
urn processo de ajuste que recupere a poupança piblica, devemos flexibilizar
a execucão e pegar na outra ponta: no controle e na avaliaçao dos
resultados, para premiar a eficiência, comparar rnodelos e tirar, corn base na
própria experiência, conclusôes de qual caminho, entre todas as politicas
pUblicas, devernos seguir.

Urn quarto ponto, decorrente do terceiro, se refere a questão do modelo de
controle, que irnputei como essencial e estrategico para valorizar cada nIquel
do contribuinte. E preciso transitar do modelo burocrático que se tern hoje dos
controles de processos e meio. Temos que elirninar essa papelada que os
Tribunais de Contas criticarn, pois, as vezes, Os procedirnentos são inüteis,
ficando-se mais preocupado se o carimbo está no lado direito do papel
quando deveria estar no esquerdo do que se o dinheiro chegou a criança, que
e objeto daquela poiltica pUblica. Sendo assim, perde-se no ernaranhado de
controles burocráticos da situaçâo meio, dos processos, deixando-se de
controlar o que e essencial, o que chega ate o cidadão, ate o nosso cliente
final, que e exatarnente a criança, objeto de uma polItica especial, o usuário
dos sistemas de saüde e de educaçâo. E preciso urn rnodelo gerencial de
controle de resultados aitarnente qualificado e que dê transparência para que
a opinião pUblica possa controlar Os gastos. Corn relação ao espaco pUblico
estatal, retomando urn ponto essencial, gostaria de dar dois exemplos de
Minas Gerais, que fortalecern a situação, pois estarnos dando urn passo
adiante. Já existem experièncias que sinalizam a correção da direção
escoihida pelo projeto do Deputado Miguel Martini. Vamos pensar na FEBEM.
Nós extinguimos a FEBEM. Existia a tendência do Brasil, em urn ciclo
anterior, de criar megaestruturas para enfrentar os desafios. Assim, geravarn-
se megaestruturas onde se atendiarn 300 ou 400 criancas, as quais eram
estaduais, verticalizadas e burocratizadas. Considerando-se que, do
orçamento global, as atividades-rneio ficarn corn 10%, 15%, 20%, quando
vamos analisar, constatamos que o dinheiro que está chegando a criança é
cada vez menor, porque a burocracia, naturalmente, tern tendência, se não
for controlada, de expandir gastos, avolumar-se e agigantar-se, ate
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o que importa é o que chega na ponta na sociedade, o retorno que se dá
dos impostos, em serviços pUblicos e obras. E vai ficando, cada vez mais, no
meio do carninho. Entâo, qual é a transiçao, o modelo que a moderna
Iegislaçao da criança, do adolescente e da assistência social nos indica? E o
das megaestruturas? Não. A LOAS, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
aponta-nos exatamente a necessidade de a criança carente, abandonada ter
a reproduçao do ambiente familiar, e, não, uma megaestrutura corn 300, 400
pessoas. Portanto, aponta para a familia substituta: a mae e urn programa de
renda minima, em que a mae, além de cuidar dos fllhos, assume mais três,
quatro. Esse é urn espaço püblico não estatal. E urn embrião de urna
organizaçao social, da idéia, do conceito. E Ia a criança vai ter mais carinho,
atençao, atendimento individualizado, acompanhado pela Secretaria que
dirige a poiltica püblica daquele setor, através de assistentes sociais,
psicólogas, que vâo fazendo o acompanhamento. Então, a farnilia substituta,
o programa de casa-lar, é tipicamente urn espaço püblico nâo estatal. E o que
isso tern a ver corn privatizaçao? Nada. Ate o novo modelo de Estado tern de
descentralizar mesmo. Descentralizar para os municIpios, a iniciativa privada,
assim corno foi descentralizado parque siderUrgico, uma série de atividades,
mineraçao, transporte. Descentralizar coisas para o municIpio, descentralizar
em direçao a sociedade civil. As organizaçoes sociais nada tern que deva
reter esse conceito corn privatizaçao, como vejo, as vezes, as pessoas
dizerem. Como é urn terna novo, é natural, mas nada tern a ver. Estou dando
o exemplo da familia substituta da casa-lar.

Outro exernplo: o nosso programa de educaçao em Minas, que é
reconhecido no Brasil e no mundo - ate já ganhou prèmio -, o programa de
qualidade na educacao. Qual foi a primeira iniciativa tomada anos atrás, no
inicie da década de 90? Valorizar a Diretora, quer dizer, criar urn sisterna de
seleçao e eleição da Diretora pela comunidade, ern vez de norneaçao poiltica
"stricto sensu" - era indicaçâo do Deputado majoritário -, e esta Casa
compreendeu o avanço que estava sendo proposto. Agora, ha seleçao e
eleiçâo, o dinheiro da manutençao da escola passa direto para a caixa
escolar. Muita gente, na época, estranhou essa unidade contábil chamada
caixa escolar, porque fugia do controle burocrático, dos conceitos
estabelecidos. A comunidade fiscaliza a Diretora, e os recursos estão Ia. A
escola transita de urn modelo estatal para urn modelo comunitário. Cada vez
mais, é a comunidade que fiscaliza e elege a Diretora. E urn rnodelodescentralizado de execução.

o Sr. Coordenador (Deputado Ajalmar Silva) - Secretário, pediria que
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senhor concluIsse agora.

0 Secretário Marcus Vinicius Pestana - Vou concluir. Os dois ültimos
pontos, o contrato de gestao, que e estabelecido corn a organizaçäo social e
garante, a urn so tempo, a transparência e a flexibilidade que reclamei. Ac dar
urn orçamento global para o gestor da organizaçâo social, além de outras
flexibilidades que ele tern no sistema de compra, de administraçao dos
recursos humanos, nâo se vai ficar interferindo nesse modelo descentralizado
- você nâo pode investir, nao pode dar aumento -; se ele achar que o
importante para cumprir os objetivos é dar aumento, ele dá; compra material
de consumo, investe em mais equiparnentos. Ele tern compromisso corn os
resultados e tern penalidades previstas, se não cumprir o resultado. Entâo,
você tern transparência das metas, dos objetivos e flexibilidade de gestao.

E, por Ultimo, no projeto do Deputado Miguel Martini está prevista
exatamente a licitaçâo. A qualificaçâo das organizaçoes vai se dar por rneio
de processo de licitaçâo, urn processo aberto, corn toda a pré-qualificaçâo
para se ver a identidade. Se urn deterrninado espaço püblico nâo estatal vai
ser preenchido por uma APAE ou pelos vicentinos ou per qualquer
organizaçao social, isso vai passar per processo de licitação em que val ser
analisada a vocaçâo daquela organizaçao para se habilitar ou não come
organização social. E importantIssimo não ter medo do novo. As pessoas
deveriam pesquisar come funciona a administraçao püblica na Inglaterra de
Tony Blair. Vocês verão coisas muito semeihantes ao que estamos falando
aqui. Vejo muita gente bern intencienada, corn inspiração progressista, que,
na verdade, assume perfil neo-conservador: fala que o Brasil tern que mudar,
mas, na hera em que se propoe a mudança, fecha-se na posiçao de defesa
do "status quo". E precise ter cabeça aberta e nao ter medo do future, nao ter
medo do novo e ter sernpre, come preocupaçäo central, o cidadão, que é
exatamente o motive de nossa presença na vida püblica. Espero ter
contribuldo para a discussâo. Muito obrigado.

o Sr. Coerdenador (Deputado Ajalmar Silva) - Passarnos a palavra ao Sr.
Isaltino José do Nascimento Filho, Secretário de Formação Sindical de
Pernambuco, que dispora de 20 minutos para o seu pronunciamento.

o Sr. Isaltino José do Nascimento Filho - Born, antes de entrar
prepriamente no conteüdo do projeto de lei, quero dizer que esse tipo de
discurso, utilizado tante pelo Deputado come pelo Secretário Marcus Pestana,
fol usade tambérn nurn grupo de pressâo chamado Centrâo, durante a
Constituinte, em 1988, e durante a elaboraçao da Constituiçao. E a velha
dicetomia entre o moderno, aquilo que é evoluido e maravithoso para o Pals,
e aquilo que é antiquado e atrasado. Esse discurso está sendo reutilizado
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pensarem que aqueles gruposou pessoas ou Segrnentos que se COfltrapôem tern paSiclonamento contrário avisão neo-liberal.Esse projeto do Governo Fernando Henrique Cardoso, queestá sendo adequado nos Estados e em alguns municipjos na 

verdade, fazparte de ideologia apresentada na parte da manhâ pelo Cristo, que é a visâodo Estado social-liberal. So fol acrescentada a palavra social àquela visãoliberal do final do sécujo passado e inIcjo deste, quando se contrapôe aoestado de bem-estar social que o Brasil sequer experimentou, como naEuropa existe. Está-se tentando 'rn plernenta, no, Brash, urn modelo deadminjsfrao p(iblica que, na .prática
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importante dizer que esse modelo, ao inves da evolucao damo
dernidade, da eficjência da eficácja na prática, tern o objetivo de reduzirdireitos. E direitos co

nquista05 corn muita dificuldade durante o processo
Constituinte Não é a toa que, no capftulo da seguridade social da
Constituicao corn vários avancos nas areas da 
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 Iógica
E, tanto a Lei n o 9.637,que Vocés receberarn agora, como o Projeto n o 1.575 tern essaE, o que está por trás disso? Fol

nc perguntado, na parte da rnanhâ , para aVera, qual era o objet,vo A I ijativa privada se viu exaurida no mercado dePOSsibilidades de auferir lucros. E qual é o objetivo agora? 
E buscar isso noEstado. 0 Estacjo sempre foi utilizado para beneficiar grupos privados, mashoje o Estado está Onerando e repassando seus recursos materials ehumanos para a iniciativa privacja

Esse procedimento tern o objetivo de repassar uma fonte significativa derecursos na privatizacao das empresas de telecornunicacoes e também nasareas socials. E tern urna logica fundamental, que e a tógica do EstadomInimo. E 0 
Estado manter para a População nas areas de saUde, educaçao,

meio ambiente e ação social, o minimo do mInimo. As pessoas que tiverem
condicao de pagar para serern atendidas devem pagar. Essa e a lOgica queestá por trás da Lei n o 9.637. Talvez o Deputado não se dé conta disso, masestá também por trás do Projeto de Lei n o 1.575. A lOgica é a de fazer cornque as pessoas, Para terem acesso a educâo a saUde, a 
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Tarnbém é de ressaltar que a Constituiçao consagrou vários elementos
importantes no aspecto, por exemplo, da seguridade social, no art. 194,
quando estabelece que é obrigação do Estado prestar o serviço de
seguridade social. No art. 205, fala, também, da educação, da cultura, da
ciência e da tecnologia.

Como o nobre Marcus Pestana disse aqui, urn pals que agora vai entrar no
terceiro milênio, irnaginem que vai colocar na mao da iniciativa privada o seu
saber cientifico e tecnolOgico. Urn pals que vai colocar na mao, ou urn Estado
que val colocar na mao da iniciativa privada o conceito "educaçao para a
f6rrnaç5o do conhecimento". Entâo, corno e que urn pals entra no terceiro
milênio sabendo que o que vai determinar seu crescimento é a cornunicação,
é o conhecirnento, a tecnologia, não mais a area industrial?

Para se ter crescimento, tern de se ter educaçâo, tern de se ter pesquisa
cientifica e tecnologica. Väo entregar isso na mao da iniciativa privada, vao
entregar a educaçao na mao da iniciativa privada, vão entregar a saUde na
mao da iniciativa privada. Essa organizaçao social não encontrou uma
alternativa.

Inclusive, o docurnento do WHO diz: "Os juristas tern de buscar o desaflo
de pensar juridicamente as organizaçOes sociais. Cresce de importância a
vocaçao protagonista dos juristas, pois são convidados a participar da
constituiçao de urna nova figura jurIdica sem reserva e sem receio de se
arriscar a pensar o novo".

Então, nem o prOprio Mario está convencido do que é de fato esse
procedimento. SO se sabe qual é o objetivo, que de fato e desobrigar, como o
Marcus Pestana disse aqui, o Estado de prestar serviços, passando-os para a
mao destas figuras denorninadas organizaçôes sociais, que na prática são
empresas privadas.

Como pensar isso, por exernplo, aqui no Estado? Como é que ficam a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e as escolas estaduais?
Será que uma organizaçao social terà interesse em administrar uma escola
pUblica no vale do Jequitinhonha, por exemplo? Provavelmente, nào. Vai
querer utilizar o recurso püblico, o parque pCiblico e tarnbém contratar
pessoas, e fara isso, logicamente, nurn bairro de area rnais nobre.

Por exernplo, na area de ciência e tecnologia, o CETEC, que vocês
conhecern aqui em Minas Gerais, e urn centro de excelência, tern
profissionais capacitados, qualificados, corn instruçao, que desenvolvem
pesquisas as rnais diversas, que prestarn serviço a comunidade, prestam
serviço a sociedade. As organizaçOes soclais nao tern esse objetivo, inclusive
porque poderão auferir lucro do ponto de vista da iniciativa privada.
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0 Carlos disse aqul, pela manhã, que se tern de ter, no minimo, 10% de
recursos pnvados para se autogerir. Qua[ é o empresario que vai investir, por
exemplo, no CETEC sern obter retorno para ele prOprio, para a empresa dele
ou para o segmento industrial ou agricola, por exemplo? Não vai ter interesse,
sO vai atender se o setor pUblico for utHizado para beneficiar uma parcela dos
recursos privados.

A EPAMIG, por exemplo, trabalha corn pesquisa, ciência e tecnologia na
area da agricultura a serviço de quem? A serviço de urn grupo? A serviço so
dos empresários Ia do Triângulo? Não. A serviço da comunidade, sobretudo
dos pequenos e médios agricultores ou de pequenos produtores rurais.

Então, transformar essas organizaçOes socials, como está previsto no
projeto, na verdade, e passar para a iniciativa privada, é fazer a utilizaçao do
que é pübhco, do conhecimento, através dos seus servidores pUblicos; do
conhecimento, através da evolução dos seus bens, para a iniciativa privada.

Essa, na essência, é a IOgica do projeto neoliberal do Governo Fernando
Henrique Cardoso e também do Projeto de Lei n° 1.575, e talvez o Deputado
não tenha se dado conta disso aqui no Estado. Isso se contrapOe a
Constituição Estadual e a Constituiçao Federal. Ambos, a Lei n° 9.637 e o
Projeto de Lei n o 1.575, são inconstitucjonajs.

Mencionarei aqui, so para figurar, a area da seguridade social, por qué?
Porque a Constituiçao Federal, sobretudo na area da seguridade social,
estabelece que a atuaçao da iniciativa privada deve se dar de forma
complementar e não passando a exercer aquela funçao que é precIpua e que
está na Constituiçao Federal, por exemplo, ao estabelecer, no art. 196, que
saüde e urn direito de todos e dever do Estado, ao garantir politicas sociais e
econOmicas que visern a redução do risco, etc., etc. A Constituiçao Federal,
no seu art. 199, estabelece o seguinte: "A assisténcia a saUde é livre a
iniciativa privada. § 10 - As instituiçOes privadas poderão participar de forma
complernentar do sistema Unico de saüde, Segundo diretrizes, etc.". A
Constituição Federal, no âmbito da saUde, teve dispositivos regulamentados
por duas leis, a Lei no 8.080 e a Lei n° 8.142, que dispOe sobre o SUS. A Lei
no 8.080 diz respeito ao ordenamento do ponto de vista da gestão da area
pCiblica de urn modo geral. A Lei n o 8.142, no aspecto da saüde, diz respeito a
questão do controle social. A própria Constituiçao do Estado de Minas Gerais,
mencionando somente a area da saüde, no seu art. 186 estabelece: "A saCide
e direito de todos, e a assistència a ela é dever do Estado, assegurada
mediante poilticas sociais, etc.". 0 art. 187 da Constituição do Estado
estabelece o seguinte: 'As acOes e serviços de saüde são de relevância
püblica, e cabe ao Poder Püblico sua regulamentacão, fiscalizaçao e controle,
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na forma da lei. Parágrafo Onico - A execução das acOes e serviços será feita
pelo Poder Püblico e, complementarmente, por pessoa fIsica ou juridica de
direito privado". Portanto, a Constituiçao de Minas Gerais, em seus arts. 197 e
196, estabelece textualmente que e de forma complementar. Se examinarmos
também, por exemplo, na questão da educação, da saüde, da pesquisa e da
tecnologia vamos encontrar a mesma situaçao. Não you me estender sobre o
assunto porque o tempo é muito curio. No debate poderernos ler o artigo.
Mas, se verificarmos na Constituição do Estado, educaçao, tecnologia e
cultura são atribuiçoes do Estado. E importante deixar claro isso. Essa norma
que está posta e inconstitucional, tanto no aspecto da Iegislação federal,
quanto no aspecto da Iegislaçao estadual. E importante também considerar o
seguinte: Minas Gerais é urn Estado que retrata o Brasil. Minas tern o
Nordeste, o vale do Jequitinhonha, aquela região da seca; tem a produção
agrIcola do Triângulo Mineiro, tern produçâo mineral, tern area metropolitana,
enfim, todo o tipo de experiência. Esse tipo de proposição que esta sendo
utilizada aqui não vai atender a complexidade que é o prOprio Estado de
Minas Gerais, sem falar em suas várias nuanças. Pensar um modelo de
organizaçâo püblica adequado a todos os segmentos é meio ilógico. E
importante analisarmos esse aspecto.

Agora, vamos nos ater basicamente ao que visa o projeto de lei objeto do
nosso debate. Primeiro em relação a questao do aspecto complementar da
area de saUde que e inconstitucional, como mencionamos. Segundo, em
relação a questao do dever do Estado, também no que se refere a questão do
controle social. Urn dos aspectos do controle social trata muito mais da
participação da cornunidade. Diz da participaçâo da comunidade, de pessoas
de notOrio saber profissional. A ünica menção a participação da comunidade é
no conselho administrativo ou no conseiho fiscal. Isso não é controle social.
Quanto a atribuiçâo do conselho fiscal diz o seguinte: o conselho fiscal pode
analisar denUncia da comunidade, etc. Isso fere frontalmente, sobretudo no
aspecto da seguridade social, o que estabelece a Constituiçao Federal.
Obviamente, a Constituiçâo Federal é a lei precipua, é a lei "mater",mas,
infelizmente, o prOprio Governo Federal está descumprindo-a. A Lei n o 9.637
vai de encontro a Constituição Federal. Outro aspecto é corn relação a
questão do repasse de bens. Os arts. 10 a 50 repassam bens püblicos
construldos corn o dinheiro da comunidade, do aposentado, da dona de casa,
do servidor pUblico, de todos que pagam impostos, de todos que construiram
o patrimOnio da educação, da saUde, do meio ambiente.

Isso esta sendo repassado de mãos beijadas, nâo sO o patrimônio, mas,
também, esta sendo repassado o conhecimento de quem executa o serviço,
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os servidores, que estão sendo vistos como figuras descartávejs, que podem
ser postos para Ia ou para Ca, como marionetes. Esse tipo de projeto que nos
está sendo proposto, antes de ser urn projeto de lei, deveria passar por urn
amplo debate corn a sociedade. Somos, privilegiados por estarmos discutindo
esse processo. lnfelizmente a grande maioria da popuiaçao mineira
desconhece o fato de que esse projeto vai afetar a vida de quem mora aqui
ou em quaiquer outro municIpio do Estado de Minas Gerais. Em relaçao a
questao da gratuidade, é importante dizer qual é a Iógica do projeto. A aimnea
"c" do inciso I do art. 50 estabelece que o atendimento será indiferenciado aos
seus -usuários e clientes. Usuário e 'aquela pessoa que dá prejuIzo, entre
aspäs. Qual é a Iógica dos Bancos privados, por exemplo? 0 usuário e
aquela pessoa que vai pagar uma conta de energia, vai cumprir sua
obrigaçao, mas o cliente e aquele que mantém investimento, que deixa
recursos, que possui cheque especial. Essa lógica da organizaçao privada
está sendo utiiizada, também, nas organizacoes sociais. Vamos ter usuários
de serviços, que é a população que tern de ser atendida, e, naturalmente,
clientes, que tern piano privado de saUde ou podem pagar uma consulta
médica e podem manter seu fliho pagando, através de boisa-escola ou outros
pianos privados de educaçao. Esses serão os clientes que naturalmente terâo
privilegios em relaçao a populaçao em geral.

Quando fala na questão da gratuidade, o art. 18 do projeto de lei estabelece
que, ressalvados os casos previstos em lei e os termos do contrato de
gestão, não dependerá de autorizaçao prévia do Poder Executivo a prática do
ato de gestao licitativa empresarial inerente a sua atividade regular e seu
objeto social. Isso significa que, independentemente do Poder, daquilo que é
a normatizacao mais geral da obrigaçao das organizaçaes sociais, ela pode
fazer convênio com organizacaes internacionais, por exemplo, na area de
pesquisa, para desenvolver projeto para determinado segmento de interesse.
Pode desenvolver convénio, por exemplo, na area médica, como piano de
saüde privado. Enfim, pode demjtjr trabaihador ceietista. Alias, hoje, a
modernidade pregada por Marcus Pestana diz que a maioria dos contratos de
trabalho será de contrato precario de trabalho. Isso não impede a contrataçao
temporát-ia; a rotativjdade val existir devido a modernidade, ao avanço. Outro
elemento que está posto na lei, relativamente a fuga do controle burocrático,
na verdade refere-se a lei das licitaçoes. A Lei Federal n o 8.666 impae vários
elementos, obrigando o administrador pCiblico a cumpri-los. Mesmo assim
sabemos da existência de toda sorte de fraudes e utilizacoes escusas.
Imaginem se a organizaçao social não estiver obrigada a seguir uma norma
geral. Cada organizaçao social vai dizer como é que vai comprar, como vai
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vender, como se darão as coisas. Então, essa é a questao burocrática.
Sabemos que, para algumas areas, existem empecilhos a resoluçao de
algumas coisas, mas se isso existe não é necessária a abertura de uma
exceçao geral - nâo mais haver licitaçào püblica para aquisição ou alienaçao.
0 projeto de lei do Deputado estabelece, em seu art. 91, XX, que a aprovação
de normas de qualidade e competência do Conseiho de Administraçao:
"Aprovar as normas de qualidade e contrataçâo de obras e serviços, bern
como compras e alienacoes". Isso e inconstitucional. Fere a Constituiçao
Estadual, porque a organizaçâo social está tendo autorizaçâo para vender
patrimônio ptiblico, para comprar do modo que quiser. Então, pergunto: na
verdade, o que esta por trás do Projeto de Organizaçao Social? Por que, de
repente, uma empresa tera interesse em administrar urn hospital, uma escola,
urn centro de pesquisa tecnologica, administrar a UEMG? Qual o interesse
que está por tras disso? Obviamente, primeiro, colocar Ia seus cabos
eleitorais, porque nâo ha concurso pUblico.

As pessoas serão contratadas por várias formas, contrato precário, estágio,
etc. E corn que interesse? Porque, para ser qualificado como organizaçâo
social, ha outro elemento que diz que a discricionalidade do cliente püblico
será de acordo corn o art. 5 0, Ill: "ter a entidade recebido parecer favorável
quanto a conveniência e a oportunidade de sua qualificaçao como
organizaçâo social, ernitido pelo secretario de Estado da area correspondente
e aprovado...". Isso significa que nern todos poderâo ser qualificados como
organizaçôes sociais. Obviamente, o interesse politico estara por tras da
qualificaçâo das organizaçöes sociais, independente da licitacão püblica. Corn
a questao da conveniència e da oportunidade, obviamente, ela é uma questao
genérica. Então, nessa organização social, na verdade, ha o interesse privado
e politico, na concepçâo negativa da paiavra, porque politica é fundamental, e
é importante o processo politico para a democracia no Pals, sempre lutamos
por isso. Assim, poderao ser utilizados cabos eleitorais. Se não h6 licitaçâo
pUblica, pessoal, eu comprarei a razâo social daquela pessoa que quer me
fornecer. Onde esta o interesse de uma empresa privada em prestar servico?
Ela estara recebendo por fora na compra de equipamentos, no
superfaturamento... Por qué? Porque não estara surgindo das licitaçaes. Por
rnais que eles digam que esta regulamentado no contrato de gestâo, não
estara, porque cada organização social tern a sua forma de atuar. lsso é o
que está por trás, na verdade, fazer a utilização do recurso pUblico, do
patrimônio püblico, para a receita privada. E essa a Iógica. Do mesmo modo é
a educaçâo, porque urna entidade so investira num empresario, na tecnologia
e na ciência, se houver retorno para ele. 0 saber cientifico vai ser apropriado
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818para o interesse privado e nao para o conhecimento da sociedade. Porque o
serviço pUblico, na acepcão cia palavra, é utilizado para o bern pUblico, cia
comunidade, da sociedacje nao para o interesse de segmentos utilizados.

Essa riossa luta não é por se tratar de urna ação corporativa, como o
Marcus questioria aqui, mas porque temos urn compromisso pUblico e social
corn a sociedade brasileira. Muitos que ocupam cargo püblico não tern essecompromisso, mas tern comprornisso partidár,o e de segmentos e grupos queo apoiaram e o colocaram Ia no poder. 0 nosso compromisso é corn acomunidade, coma populacaoque está em casa e corn esse povo que sofre
pagando para ter assistencja de saüde e educacao precárias. A nossa luta
nao é para manter o benefjcjo do servidor pUblico, por exemplo, que est.!
sendo Utilizado de forma escusa nesse projeto.

E importante dizer que as organizaçoes soclais viverão das subvencaes
socials. Isso é o "Pulo do gato", pessoal, porque sabemos como essas
subvencoes sociais são utilizadas hoje, e algumas entidades são fantasmas,
são apenas fachadas. Esses recursos são püblicos, são de todos os que
estão aqui, daqueles que estão em casa nos assistjncjo e do Contribuinte
mineiro, que estará sendo utilizado rnês a rnês para as organizaçs sociais,
para o interesse privado. Por que? Tanto para benefIciar a comunidade,
porque terá alguma assistència, como, sobretudo, para as pessoas que terão
de pagar, o interesse privado também estará sendo utilizado.

Se esse Deputado, de fato, tern comprornisso social - ebe disse aqui que
não e neoliberal, etc. - ele terá que debater esse projeto corn a sociedade. A
população do Estado de Minas Gerais, em todos os seus segmentos, servidor
püblico, empresário dona de casa e aposentados, precisa envolver-se nesse
processo Louvo o Deputado, porque, pelo menos, está colocando o projeto
aqui para ser debatido. A Assembféia de Minas Gerais está debatendo essa
questão. Isso não ocorreu no Governo Fernando Henrique Cardoso. Ele vetou
a Medida Provjsórja n° 1.571, transformando as organizaçoes sociais, o
laboratOrio e a Roquette Pinto, e já transforrnou, no dia 15 de maio, vocésreceberam, a Lei n o 9.617, de cujo debate a sociedade brasileira nao
participou Obviamente estaremos na area federal, arguiriclo suainconstitucionabidade Vocês receberam urn documento da Confederaçao no
qual ha urn parecer do Procuracjor cia Reptbbica dizendo que o projeto das
organizaçoes sociais e inconstitucionab Mas esse e urn debate que estarnos
iniciando, e, na discussão, aprofundaremos mais no tema. Muito obrigado.

0 Sr. Coordenador (Deputado Ajalmar Silva) - Corn a pabavra, o Sr.
TemIstocles Marcejos Neto, Diretor da Confederaçao Nacional dos
Trababhadores na Seguridade Social, que disporá de ate 20 rninutos para a
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sua exposição.

0 Sr. TemIstocles Marcelos Neto - Gostaria de cumprimentar a Mesa e os
presentes ao debate e dizer que considero este cicbo de debates prornovido
pela Assembléia Legislativa urn passo bastante irnportante neste momento da
conjuntura nacional e estadual. Gostaria de iniciar tentando retirar uma
qualificacao que tanto o Deputado Miguel Martini quanto o Secretário
tentararn colocar para os outros que pensam diferente do projeto, que esse é
urn problema de corporaçao e de trabaihadores do setor püblico dessas areas
que se pretende transformar em organizaçOes sociais. Então, quero dizer que
estou aqul representando uma oposição e uma opinião que não tern apenas
esse enfoque e esse vies. Não queremos tratar - imagino que o conjunto das
entidades também - e enfocar esse projeto para o debate. 0 enfoque é muito
mais ampbo no contexto cia reforma do Estado.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que muito mais claras do que o projeto
do Deputado Miguel Martini e que a medida provisória das organizaçôes
sociais, posterior ao projeto de lei federal, são as palavras do Ministro Bresser
Pereira, formulador desse conceito e dessa concepção, editadas num livro
que se chama "Crise Econômica e Reforrna do Estado no Brasil".
Oportunamente, esse livro poderá ser consultado. Mas, nesse bivro, o Ministro
fala realmente qual e o objetivo dele e a sua finalidade em curio e médio
prazos, corn essa formulaçao do projeto. Ele diz o seguinte: "Essa reforma
terá corno objetivos: em curio prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente
nos Estados e munielpios; em medic prazo, tornar mais eficiente e moderna a
administraçao püblica, voltando-a para o atendimento dos cidadãos". A
preocupaçao do Ministro - e parece ser tarnbém a do Deputado Miguel Martini
- é corn relaçao ao ajuste fiscal. 0 PMDI, que foi votado na Assembléia
Legislativa, também coloca, em suas metas e estratégias, três pontos
fundarnentais: a rnanutençao cia estabilidade monetária, a desoneraçao do
Estado - diga-se de passagem (pelo menos, as entidades sindicais tiveram a
inforrnaçao disso), so no ano de 1996, o Estado de Minas Gerais, corn essa
meta de desoneração nos setores de frigorIficos, jóias, laticmnios, transporte,
ferro-gusa, ferro-liga e atacadistas, desonerou, ou seja, deixou de arrecadar
cerca de R$1.000.000.000,00. Por ültimo, o ajuste fiscal também e incluldo
como meta e estratégia no PMDI, que foi citado pebo Deputado Miguel Martini.

0 que quero dizer corn isso? Quero dizer que h6 urna preocupação do
Governo Federal, do Governo Estadual e do Deputado Miguel Martini corn 0
ajuste fiscal, corn a estabilização monetária e corn a desoneração do Estado.
Longe de se preocupar, de inIcio, corn a modernizaçao e em tornar rnais
eficientes os atuals equipamentos pUblicos. Essa situação deve ser colocada
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Respondendo ainda a questao de que se trata de assunto corporativo, as
pessoas que pensam diferente, quero colocar tranquilarnente que participo,
por exemplo, do Conseiho Nacional de Saüde, e nele votam os empresários,
que Ia estão hoje representados pela Federaçao Brasileira de Hospitals, pela
Associaçao Nacional Brasileira de Seguro de Saüde, e votam entidades que
representam Os usuários, como a Confederaçao Nacional de Associaçaes de
Moradores de Bairros do Brash - CNDB - e diversas outras entidades, como o
Conseiho Federal de Medicina, órgãos do prôprio Governo Federal. Foi
tomada uma decisão, no Conselho Nacional de Saüde, contrária a essa
forrnulaçao e a essa proposta de criação de organizaçaes socials nesses
serviços, sobretudo os de saUde. Além do Conseiho Nacional de Saüde, já fol
falado pela manhã, pela cornpanheira Vera Baroni e agora pelo Isaltino, que 0
Subprocurador-Geral da RepUblica concluiu urn extenso e brilhante parecer
de 30 páginas, corn as palavras ditas pelo Isaltino, ou seja, que o projeto do
Deputado Estadual e a lei federal são inconstituciona,s, são ilegais e atacam a
Constituiçao Federal e as Constituiçaes Estaduals. E justo e legItimo que
qualquer parlamentar ou mesmo os Governos Federal e Estadual procurem
modificar paradigmas, modificar leis. No entanto, devemos frisar que existem
fórrnulas adequadas para isso. 0 Isaltino disse que, além do debate pUblico
nos ámbitos federal e estadual, deveriam ter sido apresentados pelo Governo
Federal ou pelos Deputados não projetos de lei, nao medidas provisOrias,
como em alguns Estados, mas, sim, propostas de emenda A Constituiçao,
porque se modificam artigos fundamentals das Constituiçoes Federal e
Estadual. Então, seria o caso de, ao se abrir urn debate corn a sociedade
organizada, corn os trabalhadores, corn os usuários de serviços, terrnos
mecanismos adequados para se fazer tal modfficação.

Ternos urna Constituiçao Federal que completa dez anos em outubro. No
entanto, os dois ültimos Governos Federals, ao invés de cumpri-la, tentaram
modificar, por diversas formas, o que ali está disposto. Precisarnos entender
que algurnas preocupacoes do Deputado Miguel Martini são pertinentes, no
ârnbito do poder püblico. A eficiéncja que se busca pode ser dada as atuals
fundaçoes e aos atuals órgãos pUblicos, inclusive, Deputado, através de uma
figura que está no projeto de lei do senhor, que é o contrato de gestão. Hoje,
e possIvei se fazer, através da Secretaria da Saüde ou de qualquer outro
Orgão do Executivo Estadual, urn contrato de gestao, por exemplo, corn a
FHEMIG, corn a Fundaçao Ezequiel Dias, corn o CETEC, sem rnodificar a sua
natureza juridica e a sua natureza de caráter pOblico ou privado. Por que não
se fazer corn essas entidades urn contrato de gestão, em que se visualizern
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metas e forrnas para melhor funcionamento e eficiência? Na opinião da
entidade que represento e na opinião do Subprocurador-Geral da RepUblica e
do Conseiho Nacional de Saüde, esse projeto do senhor, Deputado, visa a
privatizar os servicos e a desregulamentar, corno disse o lsaltino, direitos dos
usuários e dos trabalhadores. Por exemplo, se urn determinado hospital
pUblico de Minas Gerais, transformado em organização social de natureza
privada, tiver apenas urn leito disponive!, e chegarern dois pacientes, urn de
qualquer convênio do seguro privado, e o outro apenas representado pelo
Sistema Unico de Saüde; qual dos dois pacientes será atendido? Não ternos
dUvidas; diante das atuais circunstâncias de atendimento a saUde, a
prioridade de atendimento será para aquele que paga, de algurna forma, ou
diretarnente ao hospital ou através de seguro-saUde.

Sern querer polernizar corn a Mesa, mas desejando colocar corn bastante
firmeza outra possibilidade disso acontecer, you citar urn exemplo. Hoje, no
Estado de Minas Gerais, ternos a Fundação Ezequiel Dias, corn cinco areas
de atuação, a mais forte delas destinada a produçao de diversas qualidades
de medicamentos para a linha oficial de medicarnentos, e tambérn a produçâo
de soros antiofIdicos, gratuitamente, para a população usuária. Digamos que,
no Estado de Minas Gerais, aprovada a lei do Deputado, dois ou mais grupos
buscassem se qualificar para assurnir os servicos da Fundação Ezequiel
Dias. Em diversos Estados onde foi implementada essa proposta - no PAS,
da Capital de São Paulo, na Bahia e em outros Estados - denunciaram o
clientelismo como critério politico na qualificaçao das associaçOes que se
propuserarn a fazer esses servicos. No Governo de Minas Gerais, existe urna
pessoa forte, ate h6 pouco tempo titular da Secretaria do Planejamento, cuja
farnIlia possui urn grande laboratório em Minas Gerais, na cidade de Montes
Claros, que também produz medicarnentos. Se urn grupo dessa entidade de
Montes Claros, a BIOBRAS, e urn outro laboratôrio qualquer estiverern
propondo assurnir a Fundação Ezequiel Dias, qual dos dois terá rnais
condição de assumir, de ser qualificado pelo Secretário da area ou pelo
Governo do Estado? Essa é uma preocupação nossa, porque esse tipo de
düvida existiu na Bahia. Tenho alguns recortes de jornais do Estado da Bahia
que apontam o critério politico, fisiológico e do clientelismo corno o utilizado
na qualificaçao de associaçôes que assumirão alguns hospitais daquele
Estado.

0 Subprocurador-Geral da Repiblica tambérn comenta urn componente do
projeto de organização social do Estado da Bahia. 0 projeto do Deputado
Miguel Martini tarnbérn estabelece que so serão absorvidos os servidores
püblicos que estiverem em licença para tratamento de saUde. E o parecer do
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incentjvo para que grande parcela dos servidores se licencje para 
tratar deinteresses particulares, para serem absorvidos por essas organizaçaes Emurn primeiro mornento deverão existir incentivos salarjais e incentivos 

deprodut jvjdade para se ganhar a proposta. Deputado Miguel Martini,compreendo sua preocupacao ao inserir esse assunto no projeto de lei, mas,
de acordo corn o Subprocurador..Geraj da Repüblica, é prejudicial aosservicos pUblicos e aos usuárjos

Outras questoes são trazidas a esse debate, tanto no âmbito federal quantono ârnbjto estadual Trata-se dos conceitos utiljzacjos No âmbito federal,propositalrnente faz-se urna confusão entre Os conceitos de contrato e de
convênjo a SubprocuradorGeral da Repüblica utiliza pelo rnenos três
páginas do seu parecer para deixar bastante claro o que, na opinião dosconstjtucionaljstas e dos juristas deste Pals, e contrato e o que e convênjo. E
o que se propôe não são convênios corn essas organizaçoes socials. Quando
exjste o objetivo do lucro, o que se está realizando é urn contrato, e não urn
convênjo para prestacao de serviços. Eu gostaria de ressaltar tambem que ao
se aprovar esse projeto de lei do Deputado, conceitos fundamentais doS jstema Unico de Saüde, como a universalidade de acesso, a integraljdaedas acôes de saüde e a eqüidade serâo rompidos. Não é corno adotar esses
critérios como gestâo Unica em urn municipjo e o critério de controle social. A
Lei Federal n° 8.142 institul os conseihos de saüde - o nacional, Os estaduajse os rnunicipajs Esses conselhos tern poder del jberatjvo 0 ConseihEstadual de SaUde de Minas Gerais, por exemplo ja apreciou essa propostae, por causa do irnpacto que essa proposta traz para 

Os usuárjos do SUS,votou, por unanirnidade contra esse projeto.
Já disse anteriormente que o Conselho Nacional de Saüde, num longodocumento consjderou por unanirnidade que essa proposta tarnbém tern

caráter deliberativo e votou contrário a instituiçao de organizaçoes soclaisnesse ámbjto pelo menos no ârnbjto do SUS, obvjamente por extensão, no
ârnbito da seguridade social e corn o mesmo argurnento no âmbito da ciêncjae da tecnologla e de outros serviços que estão sendo propostos.

Apresentei esses exemplos, como o da Fundaçao Ezequiel Dias, não paraprovocar os representantes do Governo Estadual que aqui estâo rnas paracharnar a atencao dos presentes e da populacao de Minas Gerais para o fatode que o Governo Estadual poderia, juntamente corn o Governo Federal,fazer diversos projetos de lei buscando malor efIciência para 
Os serviçospüblicos que está se propondo privatizar.

No caso da saUde, por exemplo a reforma de Estado necessárja já foi feita.
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Já existe todo urn arcabouço politico nesse Pals, no ãmbito do SUS, que
infelizmente não é cumprido. 0 que se precisa é que Os Governos Federal,
Estadual e Municipais busquern cumprir o que já está disposto em lei.

Como disse inicialmente, a preocupaçâo central do Governo Federal - e
aqui o Deputado Miguel Martini esboçou no ajuste fiscal os aspectos da carga
tributária que devem ser relativizados corn o aspecto de solidariedade, corn o
aspecto da importância da cidadania, corn o aspecto de que nesses servicos
onde estào sendo propostos a modalidade de organizaçâo social de
privatização devem ser valorizados esses aspectos de solidariedade, de
cidadania e de curnprirnento do que está na Constituiçao Federal.

Como disse o Isaltino, a Constituiçao Federal diz que saüde é dever do
Estado e direito do cidadão. No setor privado, pelo rnenos na saüde, para
poder funcionar, mas em caráter complementar, não em caráter principal,
como propôe o projeto de lei do Deputado. E mesmo corn as consideraçöes
que foram feitas pelo Secretário de Planejamento, Marcus Pestana, acho que
existe tambérn urn componente ideolOgico, neste debate, corn ramificaçôes
mundials, que está exatamente na relaçao entre póblico e privado. Porque o
privado, no nosso Pals, se dernonstrou ao longo dos anos bastante
incompetente para operar vérios servicos, inclusive o setor financeiro.
Recenternente, o Governo Federal teve que socorrer os Bancos privados,
corn a modalidade de PROER, por incompetência desse setor privado para
gerir o setor financeiro. Na area de saOde, tern se demonstrado em algumas
areas incompetente para gerir serviços. Então porque passar agora tudo para
o setor privado, partindo do pressuposto de que o setor pUblico é ineficiente e
de que o trabalhador püblico e ineficiente? Na nossa opiniâo, esse
pressuposto e equivocado. Então não e possIvel que entidades como 0
Conselho Nacional de Saüde, que tern essa composiçáo da sociedade, e 0
Ministérlo Püblico Federal, através do seu Subprocurador-Geral da RepUblica,
se posicionem frontalmente, e está na pasta dos senhores o posicionamento
deles e os motivos contrários a esse projeto.

No mmnimo, ja que o Deputado Miguel Martini se colocou bastante aberto
para debater o projeto, não deve haver precipitação, por parte desta Casa,
por parte desta Assernbléia Legislativa de Minas Gerais, de se pautar a
votação desse projeto. Se for o caso, acho que tern que haver fóruns
técnicos, tern que se convocar o setor técnico da Assemb!éia Legislativa,
tanto no ârnbito juridico quanto técnico de rnodelo assistencial, para se
pronunciar. Tern que se convidar tambérn representantes do Ministério
Püblico Federal, para haver uma discussão corn mais contundéncia, e
também areas que nao estão aqul representadas, como a ciência e a
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tecnologia, a educacao para sabermos qual o impacto da aprovaço desse
projeto do Deputado Miguel Martini sobre elas.

Buscando finalizar, gostaria de dizer, por uma rápida leitura da conclusão
do parecer que foi citado - e poderão Os presentes e 0 próprio Deputado tirar
cOnctusaes próprias - da ilegalidade e também - por que não dizer? - da
imoralidade que esse projeto, aprovado, pode vir a acarretar no âmbito dos
servicos püblicos de saüde, educaçao, previdéncia, ciência e tecnologia e
cultura.

Então, fazemos urn apelo ao Deputado Miguel Martini e a Assembléia
Legistativa, para que, antes de aprovarem esse projeto, ouçam corn malor
atençâo os documentos citados e os outros segmentos da sociedade mineira,
que também estâo representados no Conseiho Estadual de SaUde de Minas
Gerais e na Frente Mineira em Defesa dos Serviços PUblicos. E isso. Muito
obrigado, Deputado (- Palmas.)

O Sr. Coordenador (Deputado Ajalmar Silva) - Neste instante, daremos
inhcio a fase de debates. A coordenadoria informa que os participantes
poderão formular perguntas aos senhores expositores. As questaes poderâo
ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o
debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquern, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das
saudaçôes pessoais Cada participante disporá de ate 2 minutos para
apresentar a sua intervencao

Passamos a palavra, então, ao Sr. Evaristo Garcia, do Conseiho Municipal
de Saüde de Belo Horizonte.

o Sr. Evaristo Garcia - A minha pergunta é dirigida ao Deputado MiguelMartini. Primeiramente, uma preocupação que, aqui em Minas, amarga,conforme 0 Isaltino falou: construimos todos os hospitais de Belo Horizonte. A
Previdéncia Social construiu e equipou todos os hospitals corn recursos
proprios e, a pretexto de se criar uma rede de ateridirnento a poputacao de
Belo Horizonte, eles cederiam a saücje püblica - antigamente não existia 0
SUS - 50% desses leitos. lnfelizmente, o que temos hoje? Estamos
carninhando para a justiça, porque eles nao querem colocar nem 12% dos
leitos a disposiçao do SUS de Belo Horizonte, dizendo que recebem R$4,90
por diana. Quer dizer, e urna estupidez. Por isso e preciso tomarmos muito
cuidado corn a chamada iniciativa privada.

Deputado, 0 senhor sabe que, constitucionalmente poilticas sociais e
urbanas são da competéncia da União. A execução cabe ao Poder Executivo
Municipal, de acordo corn o art. 182 da Constituiçao. Os recursos para a
realizacao dessas pollticas socials são buscados corn a gestão serniplena ou
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plena, como e o nosso caso em Belo Horizonte, desde que a cidade ou o
rnunicipio tenha seus conseihos, desde que a cidade ou o municipio realize
suas conferências municipais de saüde, transporte, rnoradia, etc.

Cabe, então, Sr. Deputado, a sua idéia, que e excelente, mas deveria ser
levada aos municipios para ser debatida a fim de que se viabilize a busca dos
recursos federais e dos fundos socials para tat. Cabe ao Prefeito, nesse caso,
convocar as conferências, rnandar ofIcios para a Câmara dos Vereadores
pedindo a constituiçâo do Conseiho Municipal e por al afora. Acontece o
-seguinte...

O Sr. Coordenador (Deputado Ajalmar Silva) -'Sr. Evaristo, pediria que o
senhor concluIsse rapidamente a pergunta, porque se esgotararn Os dois
minutos.

O Sr. Evaristo Garcia - Procedemos assim e, hoje, buscarnos, todos os
anos, R$400.000.000,00 para a prestacão de serviços de saüde em Belo
Horizonte. Apenas corn a gestão semiplena, os municipios poderão implantar
seus serviços sociais e uma politica urbana que melhore a qualidade de vida
da população. Assim, corn a distribuicão da renda, serernos capazes de
enfrentar o problema da pobreza dos municIpios e resolver as questães
sociais no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Bern, o senhor, na verdade, não fez perguntas,
fez afirmaçöes.

O Sr. Evanisto Garcia - Sal urn pouco da pergunta, mas são as minhas
colocacães.

O Deputado Miguel Martini - Gostaria de dizer para o senhor que concordo
corn suas colocacOes. Sou urn defensor, ate estatutário, do principio de
subsidialidade. A descentralizacão, que é levar as decisöes para o nivel mais
próxirno possivel da populacâo, é algo positivo e tern que ser alcançado,
porém não entendo qual é a relacão disso corn a organização social.

O Sr. Coordenador - Renato Alves Morato, da Fundacão João Pinheiro faz...
O Sr. Renato Alves Morato - Gostaria de fazer urna questão de ordern.

Queria propor 6 Mesa que se ouvissern cinco pessoas, para depois dar a
resposta, permitindo assim que haja mais intervençães, para não acontecer 0

que aconteceu pela manhã, quando oito inscritos não tiveram a opontunidade
de falar. 0 senhor faz a referência as perguntas e depois as passa para os
palestrantes, que as responderão.

0 Sr. Coordenador - Muito bern. Vamos acatar a sugestão, Renato, e,
inclusive, pediremos, mais uma vez, aqueles que usarem o microfone que
sejam bern objetivos, usando os dois minutos, ou seremos obrigados a
interromper, pois temos bastantes perguntas e nosso tempo é limitado.
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Temos aqul uma pergunta Para o Deputado Miguel Martini e Para o
Secretário Marcus Pestana, do Renato Alves Morato: "0 projeto de lei prevê
licitaçao Para a seleçao das entidades candidatas a organizaçao social. Qua[
critério de diferenciaçao será utflizado em relação a essas entidades?"
"Como, efetivamente, a cidadão comum, usuário dos serviços, poderá avaliar
e controlar a atuação da organização social?"

Vamos passar tambérn a outra pergunta do Renato Alves Morato, da
Furidaçao João Pinheiro, dirigida ao Deputado Miguel Martini e ao Secretário
Marcus Pestana: "Quals critérios serão utilizados na seleção das entidades
estatais que serão alvo da transformaçao em organizaçaes sociais?"

Temos, agora, uma pergunta do José Dirceu Silveira, da ASCON-IPSEMG,
dirigida ao Deputado Miguel Martini: "Como as condiçães expostas nas
transparências serâo incorporadas ao Projeto de Lei n° 1.570/96? Como será
incorporado o art. 14 da Lei n o 9.637/98 ao Projeto de Lei n° 1.570/967"

Temos mais uma pergunta de Moisés Melo, da ASCON-IPSEMG, mas ele
pedlu Para faze-la de forma oral e, portanto, iremos formular mais uma
pergunta por escrito. A pergunta e de João Diniz, do SISIPSEMG, dirigida ao
Deputado Miguel Martini: "A transparência de recursos orçamentários Para as
organizaçOes sociais previstas no projeto seria feita através de subvençaes
sociais, mecanismo conhecidamente eivado de vIcios. Como o Deputado
encara essa realidade e a proposta apresentada?" "A possibilidade de
aproveitamento do servidor pUblico nao seria outro PDV?"

Pediria, então, ao Deputado que respondesse a essas perguntas
inicialmente.

0 Deputado Miguel Martini - Bern, a primeira delas é: "Quais os critérios que
serão utilizados na seleçao das entidades estatais alvos de transformaçao em
organização social?" Prirneiramente, e o interesse da entidade. Ela tern de se
candidatar se tiver interesse de ser transformada em organizagão social. A
partir dal vem todo o resto do processo previsto no projeto de lei.

"Como as condiçoes expostas nas transparéncias serão incorporadas ao
Projeto n° 1.570? Como será incorporado?"

Eu queria sO dar essa informaçao aqui: o projeto entrou nesta Casa em
novembro do ano passado. Decididamente, os Deputados da Comissão nâo o
colocaram em discussão, ou seja, ele entrou em discussão, mas essa foi
protelada e, finalmente, agora, no mês de maio, se não me engano, é que ele
passou Para a comissão seguinte. São dois ou trés rneses que se perderam
quando poderiam ter sido discutidas todas essas questOes constitucionais,
porque não houve interesse da parte contrária em discuti-las. Esse dado tinha
de ser citado aqui.
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"Como será incorporado?" Por meio de emendas, por meio dos debates.

Está nas Comissöes de Fiscalizaçao Financeira e de Administraçâo Püblica e
ainda vai Para a Comissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Então, a forma de se contemplar aquilo que não está no projeto, inclusive
sugestoes desse debate, incorporar ou não será por meio da discussão no
processo legislativo nas comissOes ou no Plenário. E simples esse processo,
não ha dificuldade nenhuma. Ate em 2 0 turno tern como se apresentarem
emendas, desde que haja acordo.

"0 projeto de lei, prevê licitação Para a seleção da entidade candidata a
organizagao social. Qual o critério de diferenciação que será utiJizado em
relaçao a essas entidades? Como, efetivamente, o cidadão comum, usuário
do serviço, poderá avaliar e controlar a atuaçao da organizaçâo social?" Veja,
a forma legal de se conseguir isso é o aprimoramento que temos nessa
tramitação do projeto aqui. 0 que queremos? Ate mesmo a idéia é que seja a
entidade corn meihores condicOes de prestar aquele serviço, analisados 0
conheciniento técnico, a tecnologia, enfim, tudo o que já está contemplado no
projeto de lei. A intenção e encontrar mecanismos Para que a organização
social que va ganhar seja aquela com meihor capacidade Para desempenhar
aquele serviço. E coma é que o cidadão podera controlar? Todos Os
mecanismos de controle estão contemplados no projeto e outros poderão ser
acrescidos, por meio do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo, do
Tribunal de Contas, em razâo de denüncias. Além disso, pelo menos quatro
vezes por ano ela terá de se reunir, de seis em seis meses terá de apresentar
esse relatório e, a qualquer momento pode ser interpelada. 0 que vai balizar,
na verdade, e a contrato de gestao, são as metas estabelecidas daquela
maneira. Se isso furar, qualquer urn poderá fazer denóncia, o prOprio
Governo, enfim, o politico, quem quer que seja pode acionar os mecanismos
Para que isso seja corrigido. Isso está contemplado no projeto, que pode ser
melhorado, pode ser aprimorado. E uma proposta que está ai.

"A transferência de recursos orçamentários Para as organizaçOes sociais
previstas no pacote seria feita através de subvençao social, rnecanismo
conhecidamente eivado de vIcios." Olha, ha uma confusão tao grande em
relaçao a subvenção social que aqul em Minas Gerais subvençao social
significa corrupção, ladroagem, sem-vergonhice e par al afora. Subvençâo
social é a ação de se subvencionar alguém que vai prestar urn serviço. Ha urn
projeto de minha autoria aqui nesta Casa, que está tramitando, que procura
regulamentar toda celebraçao de convénio. Então, subvençao social não é
esse negOcio de Deputado contribuir corn as entidades, isso tarnbém é
Subvençao social, mas o Executivo - em outro tempo - e ate o Judiciário ja
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Enfirn, o instrurnento é esse, mas o mecanismo de controle, esse meu
projeto de lei prevê essa regulamentaçao, que precisa ser feita. Mas não é a
subvençâo que é ruim. Pode ter sido mat utilizada, desviada, como acontece
corn outras coisas. Se o Deputado deve ou nao deve indicar, é discussão que
deve ser feita. Nào é a subvençao que é urn mat. Ha urn equivoco nisso.

A possibilidade de aproveitamento do servidor püblico não seria outro PDV?
Tenho viajado por todo o Estado e tenho debatido corn várias lideranças.
Colocou-se o PDV como se ele fosse urn monstro. Se é urn programa de
desligamento voluntário e eu nâo quero me desligar, simplesmente
permaneço no meu cargo. Mas, se quero, a lei apenas me deu possibilidade
de fazer isso. 0 PDV é ruim porque passaram para a sociedade uma imagem
falsa e mentirosa do programa. Se o servidor nao quis entrar no programa,
ele não entrou. Alguns ate quiseram entrar, mas foram impedidos. Ora, se o
cidadâo, servidor püblico, malor, vacinado, em pleno uso da razão, acha que
quer trabathar na organizaçao social, porque para ele e mais interessante,
uma lei vai proibir? Seria ilógico se a lei proibisse urn direito que a pessoa
tern. Então, não vejo o PDV como negativo.

o Sr. Coordenador - Pergunto ao Secretãrio Marcus Pestana se deseja
fazer algum comentârio.

o Secretário Marcus Vinicius Pestana - Queria comentar, rapidarnente, que
a grande qualidade do debate democrático é exatarnente tentar construir o
consenso a partir da persuasao e da argumentaçao. Várias distorçoes foram
cometidas, várias incorreçaes foram feitas, mas, em nome da objetividade,
nao you retificar urna série de questôes. 0 mais importante no debate
democrático é o espIrito aberto. E compreensvet que pessoas tenham seus
paradigmas ideotogicos, mas para que o debate democrátjco seja produtivo,
temos que nos abrir, temos que jogar Os preconceitos fora, caso contrárjo fica
como se o Platini tivesse dado urn endereço para a seleção brasileira e outro
para a seleção de Marrocos. Nâo haveria jogo. Cada urn iria para urn lado. Epreciso que tenhamos espirito menos sectário.

E, respondendo, se o companheiro de Pernambuco quiser conhecer methor
a estrutura do Estado, pode nos procurar na SEPLAN que forneceremos uma
série de informaçaes sobre o funcionarnento do Estado de Minas Gerais. E
sobre outras questoes, não you me ater. Existe a questão da pré-quatificaçao.
Qual o critério? E caso a caso. Cada edital de ticitaçao val fixar os critérios.
Vai predominar a meihor técnica, a meihor proposta técnica de execuçao
naquela area proposta. Mas tarnbém é possIvel imaginar que cornponentes
de custo e preços possam ser levados em consideraçao quando for possivel
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traduzir em termos de custo "per capita" de atendimento de determinado
usuário de uma situacao. 0 importante é que vai haver urna etapa de pré-
quatificação para se ver a aptidão daqueta candidata a organizaçâo social
para desempenhar determinada tarefa.

Queria concluir tendo o trechinho de urn texto: "Agora o Ministro Bresser
Pereira apresenta urn projeto de criação das organizaçöes soclais, que abre
uma excetente oportunidade de mudança no quadro de reforrna
administrativa. Eis al algo que é novo e que pode dar certo. Na verdade,
essas organizaçães sociais, de caráter püblico, constituern uma espécie de
ONGs de novo tipo, nascidas do Estado e não da sociedade, corn forte apoio
estatal e participação da sociedade civil. Poderäo somar as vantagens dos
dois lados e nos liberar dessa armadilha entre estatal e privado. Quern sabe
se dessa forma não poderemos lutar meihor contra a forne e a miséria e
repensar a nossa sociedade corn mais eficiência e esperança." Assinado por
nosso tIder, urn Ilder que infelizmente já nos deixou, urn grande Ilder
neotiberal charnado Herbert de Souza, o Betinho.

0 Sr. Coordenador - Passamos a palavra, entâo, ao Moisés Melo, da
ASCOM - IPSEMG.

0 Sr. Moisés Melo - A minha pergunta sera dirigida ao nobre Deputado
Miguel Martini. Deputado, a sua proposta, o Projeto de Lei n° 1.570, de 1997,
propôe a irnptantaçao das organizaçães sociais. Não seria mais proveitoso se
estivéssemos agora fazendo uma discussão em dma da Lei Detegada n° 5,
de 28/8/85, que define a reforma do Estado? Porque tudo que o senhor está
propondo o senhor vai encontrar na Lei Delegada n° 5. Acho que o mat está
justamente em que as leis são criadas por esta Casa e não são colocadas em
prática. Al vem urn novo Governo, corn nova conjuntura, nova perspectiva,
novo pensamento politico e ideolOgico, e aquilo que foi colocado virou lixo,
vern coisa nova.

Na realidade, Deputado, o que esta me surpreendendo, ao ler o seu projeto,
é que ja está aprovada a Lei Delegada n° 5. No seu projeto, o que me assusta
é a questão que levantel hoje, durante o alrnoço, em relação as entidades
fiscalizadoras e que tern renda própria, que tern poder de polIcia. Obtive a
inforrnaçâo, pela Chefe de Gabinete da Secretaria de Planejarnento, de que 0
IMA, que tern a responsabilidade da fiscalizaçao dos produtos de origern
animal, não esta contemplado, está fora desta tel. Eu gostaria que me
dissesse onde é que está definido que o IMA não faz parte, e nenhurna
instituição püblica corn poder de poilcia está fora desta lei.

No art. 25, V. Exa. propöe 0 seguinte: "0 programa especial de incentivo
das organizaçôes soclais, instituldo na forma desta lei, não impede a
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adrninistracao de, observados os interesses pUblicos, promover a concessão
ou a permissão deste ou de outros serviços." Significa que todo serviço do
Estado está a mercê do Governador do dia, da epoca, a definir quem pode e
quem deve exercer os direitos nas organizacoes sociais em relaçao àquele
serviço. Entao, acho que é urn poder perigoso e que coloca a sociedade, o
usuário, a mercé da polItica imposta, do dia.

Ao Secretárjo do Planejamento quando ele fala do conceito conjuntural,
esse ja é urn discurso. Todas as vezes que ele vem para urn debate ele diz
que a discussão é discurso ideolOgico, etc. Acho que não. Todas as
verdades, ele cita como exeniplo e como verdade 1nica do Goverrio. Quando
ele fala sobre a questão da FEBEM, esse é urn projeto antiquIssimo, é urn
projeto do ex-Presidente AntOnio Carlos Gomes, que foi urn dos que
implantou aquela Casa, isto em 1986, 1987. A proposta de acabar corn a
FEBEM foi dele.

E para terrninar, Deputado, o que está nos preocupando é que, quando se
fala no instituto de pesquisa, principalmente de interesse dos grandes grupos
econôrn,cos ja existe grupo fazendo reuniOes dentro de alguns Orgãos,
discutindo a organizacao social, porque eles vão assumir. Isso é preocupante.
Mas o mais preocupante e que o Governo Federal proponha urna lei baseada
apenas em duas experiencias, mudando todo urn conceito administrativo do
Pals. São duas experiencias: LaboratOrio Nacional Luz SINCROTQN e
Fundacão Roquette Pinto. Deputado, muito obrigado. Gostaria que o senhor
explicasse para rnim como a lei está garantindo que esses Orgãos de
interesse estadual da populaçao estão fora da lei.

o Deputado Miguel Martini - Se não for suficiente o art. 1, vamos arrumar
os arts. 26, 27, 28, o que for necessário, mas o art. 10, para mim, ja contempla
todo o assunto. Por força da previsão constitucional, já vêm sendo exercidos
também pelo setor privado. 0 poder de poilcia é sO do Estado. Já está
vincujado isso. Acho que já está al, se não estiver, Colocamos outro artigo
garantindo isso para não ter düvida.

o Sr. Coordenador - Varnos passar a pergunta do Sr. João Diniz, do
SISIPSEMG ao Secretário do Planejamento : "0 Secretário colocou a
necessidade do resgate da poupança püblica. Na realidade, as organizaçaes
sociais perrnitem a transferéncia de recursos pUblicos em contrapartida de
serviços deficientes de qualidade, mas todos os aspectos são subjetivos.
Qual a visão de V. Sa.?"

o Secretário Marcus VinIcius Pestana - Não consegui captar exatamente o
coração da indagacao. Mas, primeiro, e preciso ter claro que esse e urn
grande desaflo nacional que envolve todos os segmentos da sociedade. E a
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questão do ajuste fiscal. Temos que recuperar a poupança püblica. Ha urn
enorme estrangulamento do setor püblico, e ha fatores preocupantes no
horizonte ern médio e longo prazos que podem deteriorar a situacão
gravemente, podendo haver uma incapacidade crescente de oferta de
serviços püblicos. Isso se traduz numa crise fiscal. E preciso uma mudança
no sentido de se recuperar a poupanca pübtica, exatamente para que se
possa ter recursos para os gastos finais, os investimentos em programas e as
obras essenciais para atender aos interesses do cidadão. No caso das
organizaçOes sociais, ha uma forma de execução. E urn instrumento criado
para, como eu disse, flexibilizar a gestao, possibilitar maior produtividade,
descentralizar, permitir maior controle social. Ha uma série de vantagens no
fato de os recursos püblicos que serão repassados para essa organizaçao
social serem o objeto de urn contrato de gestão e de urn controle de qualidade
e de objetivos e resultados perrnanente, por melo da análise dos relatOrios
gerados, por meio de auditorias, por rneio dos mais diversos rnecanismos.
Tenho certeza de que isso val meihorar a qualidade do serviço püblico,
apontando para a universalização dos serviços, contra a rigidez, o
neoconservadorisrno de se manter exatamente a estrutura e de nâo tecer o
"status quo". Isso é que vai nos levar ao estrangulamento, que é a capacidade
decrescente de oferta de serviços püblicos.

Quanto ao final da pergunta, rninha visão é a de que ha urn grande avanço.
Eu, Betinho e o Deputado Martini consideramos as organizaçOes sociais urn
grande avanco, exatamente porque nos levam a urn Estado forte, moderno,
enxuto nas areas essenciais, moldando o formato de execução a rnelhor
condiçâo em cada setor que se apontar.

o Sr. Coordenador - Pergunta de D. Terezinha dos Santos, do Conseiho de
Saüde de Citrolândia, Colônia Santa Izabel. Corn a palavra, a Sra. Terezinha.

A Sra. Terezinha dos Santos - Boa-tarde, componentes da Mesa e pUblico
presente. Dr. Marcus Vinicius, quando você falou dos homens que criaram o
Mario Penna, gostaria de parabenizá-los por seu carinho, mas os pobres dos
hansenianos so encontraram Jesus Cristo. Encontramos urn Governo que
sucateou os hospitais-colônia e não tomou nenhuma providéncia quando os
hansenianos estavarn perdendo seus espacos para espertalhaes, vendendo
as terras que a eles perteciarn. Quanto a essas vendas, o Orgão gerenciador -
a FHEMIG - nada fez.

Gostaria de dizer para a platéia: vejam como os hansenianos estão
entregues as traças. Estivemos em Brasilia no prirneiro dia do mês de junho,
nurn encontro de Conseiheiros, para discutir o assunto. Quando perguntamos
ao Ministro da SaUde qual o tratamento que seria dado aos hansenianos que
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a ver corn privatização. Temos urn programa de privatização no Estado.
Venderemos o BEMGE agora. Ainda bern, porque o Estado não tern que estar
mais no setor financeiro, que foi urn ralo por onde escoaram importantes
recursos pUblicos, que deveriarn estar na educaçao, na saüde e na
segurança püblica.

Vamos separar ojoio do trigo. A discussão sobre organizaçöes socials nada
tern a ver corn o programa de privatizaçao. Ha uma enorme confusão
conceitual. A senhora pode contar corn o nosso apoio nas iniciativas para a
Colônia, porque sel do trabaiho e da importância que ela tern.

A Sra. Terezinha dos Santos - Gostaria de interrompê-lo urn pouco. Elas
foram salvas do fogo. Quem viu o pavilhao onde moravam 78 idosos de 68 a
90 anos, sabe que eles foram salvos do fogo porque a comunidade se enfiou
Ia dentro, inclusive eu, arrastando gente sern pernas, sem pe e sem nada
para se salvarem do fogo. Hoje, eles estão colocados em urn terceiro andar
de urn prédio, onde não vêern o sol nascer nem se esconder. Estão Ia
encoihidos de frio. Pedi a FHEMIG para conseguir uma doaçao de rneias de
algodao para eles cobrirem as pequenas pernas que tern. Eles me rnandararn
ir ate o Governador para Ihe pedir dinheiro, porque eles não tinharn. Então,
convido a platéia a deixar de lado o arnor próprio e ir Ia conhecé-los;
rnostrarei a todos que o dia de arnanhã e a eternidade são rnuito tristes para
quem sofre corn a hansenlase. Muito obrigada.

O Sr. Coordenador - Registro o apelo da senhora.
Passarernos a pergunta de Adriana Caldas, do IPSEMG, ao Dr. Marcus

Pestana: "A previsão de prazo dos contratos de gestao é de cinco anos. 0
Governo criará cornprornissos para o próxirno ou o senhor acredita que as
organizaçoes sociais são urn projeto de poder, digo, de rnanutenção do
poder7'.

Outra pergunta para o Dr. Marcus Pestana, de AntOnio José Scares, da
PRODEMGE: "Na eventualidade de urn desempenho não satisfatOrio das
organizaçaes sociais, de onde virá o recurso financeiro para cobrir o deficit do
exercIcio?".

Pediria ao senhor que respondesse a essas duas perguntas.
O Sr. Marcus Vinicius Pestana - Responderei, prirneiro, a Adriana, corn o

meu espirito aberto, porque, como disse na introdução, estarnos corn os clhos
no futuro. Estarnos discutindo aqui neste seminário, e esta é a Casa do povo,
onde os Deputados são legItimos representantes. Esta é a dernocracia
funcionando. Nunca houve tanta liberdade no Pals, e nenhurn ciclo politico
teve tanta liberdade. Aqui se decide sobre o Estado, corn ampia participação
popular. E este seminãrio está, aqui, provando isso. Não ha sangria desatada.
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832se encontravam sem medicamentos, ele disse que esse fato nao era de seuconhecimento Disse, indignado que iria convocar 

Os seas Secretários deEstado para que prestassem esciarecimentos sobre o assunto, mas nãoposso precisar a franqueza de suas paiavras. Os hansenianos são gentecorno nos. Hoje são eies, amanhã poderemos ser nOs. Aqui estou para falar
por eles, pois prestel 38 anos de servico a Colônia, não tendo sido, comoaiguns, aposentada aos 37 anos de idade. Ainda hoje, aposentada, encontro..me iutando por eles e tenho de ouvir por ama rede de 

comunlcaçao que souvagabunda. isso me feriu imensamente Por eles lutel e Iuto ate hoje.
Gostaria de dizer ao colega do sindicato que eie falou muito bern. Em Betirn,

os pianos de saüde são uma farsa. Enquanto as coisas se encontrarn na
mare mansa, o piano de saUde coihe, mas, quando vern urn 

diagnóstico deCancer, jOgam para 0 Hospital Regional de Betim ate que o paciente chegue aeternidade Não podernos concordar corn o que aqui ouvirnos, porque quemvai nos garantir, caso amanhã estejamos em dma de urna carna, é 0 SUS,porque os hospitals particulares sO querem receber e mais nada. Devemossair daqui fortalecjcjos Queremos urn SUS digno, urn SUS acoihedor, porqueo funcjonárjo do SUS e aquele que trabaiha e dispensa carinho e amor ao
paciente. A rede privacia sO quer dinheiro o que está difIcil para nOs. Para
pagarmos as contas, vendemos ate a alma,
Obrigada. 	 como muitos Politicos tern feito.
o Secretárjo Marcus Virilcius Pestana - D. Terezjnha por coincjdêncja

tenho grande carinho indireto pelo trabalho da Colônia Santa Isabel, porque
tenho urn parente em urn grupo espirita que ajuda a Colônia, como a senhora
tarnbém ajuda, mesmo tendo se afastado E, por urna mera coincidéncia noGoverno, procurel ajudar muito. Em uma situaçao de emergencia a DefesaCivil toniou uma série de atitudes, em termos de doacOes de cobertores A
FHEMJG procura colaborar ao máximo. 0 que a senhora faiou é correto.Precisamos de parcerias para atendermos cada vez rnelhor. La mesmo, na
Coiônja, temos urn exemplo. Havia uma negociaçao mas eu me afastel doassunto ate corn a iniciativa privada, de fazer urna reforma. Ofereci o projetoao DEOp

 a fini de somar voluntários - como a senhora e como esse grupo
espIrita do qual meu parente partidipa -, corn a iniciativa privada, que queriainvestir Ia, sern aparecer, e corn o DEOP na feitura do projeto. E natural queas pessoas tenham uma resjstêr,cja a urn projeto novo como esse das
organlzaç6e5 socials mas, no debate, aproximam ..nos cada vez rnais, daessêncja e da verdade 0 espirito desse projeto é possibjiltar essa parceriaentre a iniciativa privada e voluntários, ja que os recursos püblicos são
escassos e ja que existe uma crise fiscal. Deixo claro que isso nao tern nada
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Estamos baseados em convlccOes profundas, pensando no Estado e no Pals.
Vou fazer uma teitura generosa do torn da pergunta, no sentido de que o
senhor não está entendendo numa dimensão mais rastejra ou imediatista de
urn projeto para manutençao de poder. Não. A reeleiçao foi aprovada, e
vamos disputar na rua, em nome do patrimônio que construimos, que são os
projetos e as poilticas pUblicas. E o povo, livremente, vai se pronuncjar.
Temos convicçães diversas, e a democracia é isso.

Quando propomos projetos, como o da carreira estrategica, visando a
construir uma carreira especIfica de planejamento, orcamento, controladoria,
contabitidade e administracao, é para criar esse perfil do Estado moderno.
Quando fazemos a agéncia reguladora e quando o Deputado Miguel Martini
apresenta o projeto de organizacoes sociais, estarnos pensando em Minas
Gerais daqui a 10 ou 20 anos. Não se trata de uma inspiração rasteira,
imediatista ou qualquer coisa que o valha. 0 senhor pode fIcar tranquito,
porque esse projeto vai ser apreciado por esta Casa - haverá discussão,
corno estamos agora fazendo -, aprimorado e aprovado.

Estamos criando instrumentos para o próximo Governo, seja ele qual for.
Temos a convicção de que a nossa herança é extremamente positiva e muito
mat avaliada. Temos condicoes de ganhar a eleição, de reeleger o
Governador Eduardo Azeredo. Mas esse nao é o ponto, estamos é perisando
na vida do Pals e do Estado daqui a 10 cu 20 anos. Estarnos criando
instrumentos para qualquer Governo que tome posse.

E preciso othar um pouco a experiêr,cia internacional. Acho que devIamos
estudar o modelo da administraçao inglesa, que é uma das mais avançadas
do mundo. Temos que procurar experièncias e paradigmas concretos. Em
todo lugar onde se busca a rigidez, os resultados são os mais desastrosos
possiveis, como na Europa, onde a taxa de desemprego é mais alta. E
preciso que as pessoas abram o seu espIrito e as suas avatiacôes para esses
etementos da reatidade. As organjzacoes sociais, como bern esclareceu o
autor do projeto, nao tern riada a ver corn a privatizacao. Trata-se de urn
espaço pUblico, não estatal, mas sob controte.

Al entrarnos na pergunta. Não existem mecanismos previstos no projeto, de
retatórios de acompanharnentos e de auditorias possivejs. Então, vocé faz o
contrato para cinco anos e pode, mediante determinadas condiçaes e
apreciacao crItica do projeto, revogá-to ou cancelá-lo, conforme as
disposiçoes legais. Gostaria de deixar claros esses mecanismos e esses
instrumentos que estarnos deixando, porque é extrernamente positiva a
preocupacao corn o futuro que está presente nesta Casa. Independenternente
de ser este urn ano eteitoral e de ir entrar urn outro Governo. E preciso fazer
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as mudanças conforme a necessidade.

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Sr. Renato Barros, da Coordenacão
Sindical dos Servidores Püblicos.

o Sr. Renato Barros - Em primeiro lugar, gostaria de retornar a
pergunta feita pelo Sr. Moisés ao Deputado Miguel Martini, quando se referiu
a questão do art. 1 1, que trata do IMA. Parece-me que a pergunta não foil
respondida. Assim, gostaria de retornar a essa pergunta para que
pudéssemos ter maior esciarecimento do que representa esse projeto.

Em segundo lugar, gostaria de me reportar ao art. 6 0 do projeto de lei, que
fala que a qualfficação das entidadesde organização social se dará por ato
do Governador. E sobre os critérios. Acho, ainda, o art. 7° do mesmo projeto
de lei muito complicado. Ele transfere ao setor privado não lucrativo a
administraçâo de recursos e de patrimônio püblicos. Inclusive, isentando-o de
taxa no perlodo em que perdurar. Quer dizer, é mais uma abertura de isenção
de recursos tributários que iriam aos cofres do Estado. Estamos sabendo que
serão atingidas as areas de saüde, de educaçâo, de ciência e de tecnologia e
de cultura. E tirar mais patrimônio para o Prefeito corn a Lei Kandir.

Antes de voltar a pergunta, o Secretário do Planejarnento, Marcus Pestana,
disse que o Estado está tentando melhorar a qualidade de vida da populaçâo
e a qualidade dos servicos püblicos. Ele citou o exemplo da proposta de
carreiras estrategicas que foi encarninhada a esta Casa. Eu gostaria de
perguntar a ele o seguinte: se está sendo encaminhado outro projeto de
carreira, como ficam Os atuais projetos de carreira existentes no Estado? Este
Governo não teve comprornisso corn a melhoria nern se adequou, para
oferecer urn servico publico de qualidade. Estamos buscando essa resposta
ha quatro anos, mas o Governo, ainda, não a forneceu.

Eu gostaria de me reportar ao art. 25, que diz: "0 programa especial de
incentivos das organizacaes sociais instituldas na forma desta lei não impede
• adrninistracão de, observado o interesse pUblico, promover a concessão ou
• permissão deste ou de outros servicos". Esses artigos são bastante
preocupantes para nos. Assim, eu gostaria de fazer urn pequeno comentário.
Estã ocorrendo no Pals uma grande discussão, que eu chamaria de nau dos
insanos. Nenhum dos dois governantes que passaram por este Pals teve a
coragem e a competência de regulamentar as leis contidas na Constituiçâo de
1988. No entanto, hoje, são feitos projetos mirabolantes de reforma do
Estado, destruindo todo aquele arcabouço montado de acordo corn os
interesses da sociedade, tendo em vista urn projeto neoliberal. E uma
situação totalmente inaceitável.

Na hora do almoco, eu fiz, de brincadeira, uma sugestão ao Deputado
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83Miguel Martini, mas quero faze-la de püblico e de urna forma bastante séria.
Eu gostaria de sugerir que a Deputado retirasse esse projeto, abrisse urn
grande debate corn a sociedade civil organizada porquanto já foi pOstulada
urna posição do Conseiho Nacional de Saüde, uma posição da 

coordenaçosindical e de todas as suas entidades fihiadas, e urna posição do 
ConseihoEstadual de Saüde de Minas Gerais. Todos os setores organizados da

sociedade estão contrários a esse projeto. Somente o Deputado 
MiguelMartini e o Governo e que nao entendem esse recado.

Eu gostaria de saber qual a debate püblico que iremos fazer para
constjtujrmos urn serviço püblico de quahidade, mas nao da forma corno está
sendo entregue ao setor privado. Quando dizem que nao e setor 

privado,sabemos claramente o que està sendo montado nisso aqui. Temos os
exemplos dos hospitais Sara, organizaçao que pega uma grande parcela de
recursos pUblicos. Qual e a atenchlmento prestado par essa organlzaçao? Eurn atendimento quaternarjo a cujos serviços uma elite brasileira tern acesso.
Mas, no que se refere aos atendimentos primário, secundário e tercjárioprestados a populaçao, temos, hoje, a posicão do Governo 

FernandoHenrique Cardoso, que pouco investe na saUde.
Então, quanto ao debate desse projeto, eu gostaria de propor que

tivéssemos urn tempo mais hábil para melhorá-lo e qualifico mas nao corn
ele tramitando na Casa, coma foi feito. 0 projeto de lei teve a sua pubhicacao
no dia 11/12/97. 0 periodo legislativo foi encerrado no dia 

20/12/97.Procuramos a Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz, fizemos urn
convite em name do Conseiho Estacjual de Saüde, no dia 9 de fevereiro, para
que fosse debater nesse Conselho No entanto, devido a 

compromjssosanteriarmente agendado5 ele não compareceu Hoje, a prajeto está
tramitando na Casa, rnas sem o tempo hábil para que pudéssemos ernendálo e apresentar uma opcào. A posiçäo defendida pehas entidades é a de
retirada do projeto. Nào irernos apresentar emendas, vamos debater corn a
Sociedade, vamos derrubar esse projeto no prOxjmo Governo, a fim de que
possa prevalecer urn serviço de saüde de qualidade, conforme determina alei.

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - Vou ceder a palavra ao Dr. Marcus 

Pestaria,pois ele tern de se ret irar.
o Secretário Marcus Vinicius Pestana - Aproveitando a deixa do Renato,y

ou me despedir, porque tenho uma reunião as 5 horas. A Dra. Renata vai
ficar aqui, em name da SEPLAN para atendê-los em mais alguma 

questao.Proponho ao Renato que facamos uma outra discussãa urn outro seminárjo
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sabre carreiras estratégicas. Teriho a certeza de que, corn sua abertura e
compreensão, você vai entender a importância estratégica desse projeto.
Hoje, a tema não é carreira estratégica, mas estou disposto a voltar aqui para
discutir detalhadarnente mais esse grande avanço que a Governo Eduardo
Azeredo está propondo na administração pUblica.

Para finalizar, quero dizer que, para mim, as organizaçöes sociais são urn
mecanisma que vai ao encontro do que é mais contemporâneo, das
necessidades e dos desafios a frente. E preciso que as pessoas tenham urn
diagnostico preciso do estrangulamento do setor püblico, dos obstáculos
colocados para a gestao pUblica e da necessidade de mudanças. Não
podernos ficar marcando passo, ver a crise se instalar, ver o setor püblico
perder quahidade, e não agir. Tenho certeza de que todo a mundo quer agir,
quer urn serviço pUbhico de qualidade. E no primária, Renato, rnas é no
quaternário, também. Estão sendo citados alguns casos, mas, par
coincidência, sei de uma pessoa sem recursos que ficou tetraplégica e está
se internando na organização Sara agora. E também necessário o sistema
"1". E clara que e necessário que haja a correto equacionamenta, o
balanceamenta da aplicação dos recursos. Mas precisa de atencao primária?
Precisa. Precisa de atençãa secundária, terciária, rnas tambérn quaternária. E
esse desenho que estarnas canstruindo é urn grande desafia, é de todo
mundo, nãa e de urn segmenta sO. A Assembléia Legislativa está dando urn
grande passa ao propiciar a opartunidade de participação popular. Nunca
hauve tanta democracia. Em quantos serninários ja estivemos juntos aqui,
Renato? A participaçãa está aqui, a sociedade está aqui, os Deputadas
eleitos pela papulação, nurn clima de arnpla liberdade, estãa aqui. Entãa, é
precisa que a processa de decisão não se arraste, nao se alongue, não se
tame pratelatOrio. E necessário que a processo de participação e de
discussãa resulte em tomada de decisão, em tomada de posiçaa, em
mudança. 0 Pals quer mudança. Estâo ocorrendo rnudanças. E é preciso
avançar mais. Agradeço a todos. Debate é isso mesmo. Sel que muitos aqui
nãa concordam cam os elementos essenciais do paradigma, mas tenho
certeza de que, no essencial, todos aqui estamos movidos pelo mais alto
espIrito püblica. Muita obrigado.

o Sr. Coordenador - Agradecemos ao Secretária pela participaçao.
Passamos a pergunta ao Deputado Miguel Martini.

o Deputado Miguel Martini - Vou começar pela Ultima. Mas antes, se
possIvel, faco uma abservaçao. Em primeira lugar, naa apoio a Governo
Fernando Henrique Cardoso. Não vatarei em Fernando Henrique Cardoso.
Eu, Miguel Martini, e o rneu partido nãa estaremos aliados a Fernando
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838Henrique Cardoso. Quero deixar isso bern clara. Isso nào quer dizer que tudo
o que Fernando Henrique Cardoso propOe em seu Governo seja ruirn. Tenho
autocritica, liberdade e independéncia para vislumbrar a que pode ser positivo
e a que pode ser negativo. Não sou dos que dizem: "Ha Governo? Sou
contra". Acho que ele ate fez algumas coisas positivas. Mas discordo de
outras coisas que ele fez. Meu Partido, o PSN, nao definiu a apoio a nenhum
candidato ao Governo do Estado. Então, naa ha nenhum alinharnento Fui
eleito pelo PSDB, pedi votos para o Gavernador Eduardo Azeredo. Ate este
momenta, o Governador Eduardo Azeredo, a mim, nâo decepcjonou Mas
meu partido vai defrnir, dentro de uma coligaçao, a quem vai apoiar. Então,
nao ha nenhum alinhamento

E preciso deixar isso claro. Tenho urn compromisso cam minha
consciência, prirneiramente Tenho que satisfazer minha consciêr pcia. Se naoa satisfIzer, you ficar muito mal, ate mesmo quando olhar no espelho ou
diante de minha famIlia. Se considero alguma coisa positiva, boa, não estou
preocupado se haverá brigas daqui, dali, se you para a cartaz, se you para arua. Eu acho que tenho o direito, num Pals de regime democrático coma a
nosso, de propor como parlamentar urn projeto de lei de acordo corn minha
convicção. Se agrada a A ou a B é uma consequencia natural. Ninguem está
aqui para agradar a todo mundo. Agora, estou aqui para defender minhas
conviccaes corn absoluta liberdade e reconhecendo a direito do outro dediscordar corn base em idélas, em propostas.

Então, a que está acantecendo? Vamos falar a linguagern clara. Tive
informaçaes de que tinha sido em novembro. Mas fai em dezembro. Està
born. Vamos supor que fosse janeiro, feverejro. Ora, marco, abril, maio e
junho - 4 rneses na Comissão de Constituiçao e Justiça, e nenhuma palavra
foi discutida. Quando me chamaram para essa reunião do Conseiho Estadual
de SaUde, urn ou dais dias antes, minha agenda estava tomada, e eu disse
que iria em outra oportunjdade. Tenho também uma agenda, tenho urn
compromisso a cumprir. Agora, quando me recusel, disse a todos: vamos
debater, sO que percebi que ha urn grupo em oposicâo a esse projeto que não
está querendo discutir, está deliberadarnente contra, usando dos mecanjsrnas
possIvejs e impossIveis, regimentals ou nao, para nâo discutir e não votar
esse projeta. Corn isso não posso concordar. Ate hoje a Renato sO me falou
uma palavra: retire a prajeto, retire a projeto. Ora vamos discuti-lo. Porque
retirá-lo, se tenho conviccaes de que ele tern aspectos positivos? Convença-
me de que ele nao tern aspectos positivos. Mas pela manhã e agora pela
tarde nao fiquei Convencida, porque divagou-se muito, sofismou-se muito,
falaram-se inverdades e não Se discutiu a âmago da questão. Não se
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apresentam propostas concretas. Entãa se querem discutir, que tragarn
conteüdo para a discussão, alternativas, prapostas. Se a art. 1 0 nâo está
satisfazendo a resposta que eu del, ele perguntou, qual e a artigo que diz que
o IMA nâa está incluldo? Eu disse, a art. 10 que Ii aqui. A capacidade de
policia é do Estado. E aqui está dizendo que é da iniciativa privada. E fol
muito bern explicado pela manhã a que é competência exclusiva do Estado e
o que a iniciativa privada faz. Esta muito clara.

Al dizem, mas o art. 6 0 é a Governador, mas se esqueceram de ler o art. 51,
o 40, a 3°, a 21, que tratarn das qualificaçoes, das regras, das normas e de
tudo isso, e, finalmente, não vai mandar urn outro projeta delei, e al, a
Goyernador, por decreto, faz da mesma forma que ele: cassa par decreto.
Ora, se queremos discutir, vamos faze-b. Mostre, coerentemente, onde está
o erro. E al vamos discutir corn base em dados. Agora, sofismar, trazer
inforrnaçoes mentirosas - a impressâo que tive aqul hoje, em determinado
momenta, e de que estamos yivendo num Pals de 60 milhOes de bandidos, e
que esse modelo defende a povo brasileiro de qualquer corrupção, de
qualquer ladroagem, de qualquer roubo. 0 que é uma rnentira. Sabemos que
a Tribunal de Contas e ineficiente na fiscalizaçao - temos falado aqul.
Sabemos que esse madebo burocrático admite, permite, ajuda e ate estimula
a corrupçâo. A 866 naa garante transparência coisissima nenhuma. Sabernos
coma as coisas acontecem par al. Ora, fazer parecer que se for estatab se
está preservada de qualquer carrupçao, issa é enganar. Entho temos de falar
de fatos reals, concretas, objetivos. Esse modeba não garante, ate haje
quanta corrupçâa existiu nesse Pals?

Para se rnanterem a BEMGE e a MinasCaixa, quantas recursas pUblicos
nâo sairam dal? Mais de urn bilhâo. E dizer que isso é urn born rnodebo? Al
nâo possa aceitar. Nâo dá para respeitar. Não da para cancordar.

Mas, se issa vai ferir alguns interesses de determinado grupo da
corporaçãa - porque nao e toda a categaria dos servidores pUblicos, várias
deles estâa querendo -, varnos assumir: naa interessa para rnim, para minha
diretoria, para minha entidade, par essa, essa e essa razäa. O.K. Mas vamos
Colocar tudo as claras.

Tivemos quatro meses para discuti-lo, e não a fizemas. SO se discutiu aqui
hoje porque eu ameacei levá-lo para a comissão seguinte. Falei: "Entãa, vai
para a Plenário sem parecer. Vocês nâa querem discutir, entâa val para a
Plenário sem parecer." Al: "Não, vamos arrumar uma audiência pUblica.
Vamos organizar urn cicbo". 0 propOsito, eu percebi, mas mesmo assim
admiti, era a de protelar.

Tudo bern, varnos discutir, vamos fazer urn ciclo, val para a Cornissão de
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Educaçao, volta da Comissäo de Educaçao. Nâo tern probiema. Mas vamos
discutir o projeto, nâo outras coisas.

o Sr. Coordenador - Antes de passar a palavra ao próximo participante,
vamos passá-la ao Isaltino, que está nos cobrando uma pergunta que ihe foi
feita por D. Teresinha. Por favor, Isaitino.

o Sr. Isaltino José do Nascimento Fiiho - 0 Pienário foi meio injusto comigo.
Devia ter feito uma perguntinha para mim. A questao da Teresinha diz
respeito aos pianos privados de saUde, ao que está posto no projeto de lei.
Primeiramente, quero dizer ao Deputado que ficou meio exaitado que o
debate na democracia funciona exatamente assim.

o Marcus Pestana, reportando ao que está nas páginas de v
-
ocês, ieu

Herbert de Souza todo, mas não Ieu todo o artigo que foi escrito em setembro
de 1995, no Governo de Fernando Henrique, eie ficou em Provisória em
1997, mas, agora, em 1998, já ha uma lei aprovada. Ha urn trecho do item 4
do artigo de Herbert de Souza que diz o seguinte: (- Lé:)

"E importante que esse projeto seja bern apresentado e discutido corn a
sociedade em seu conjunto, e não somente corn instituicöes contempadas no
projeto. Isso pode ser feito de forma transparente e rápida e poderia ser
objeto de uma pesquisa de opinião pubiica prévia a votação do projeto."

Essa é a opinião de Betinho, que, de fato, foi uma pessoa que avançou
numa sociedade que - todos sabemos - é neoiiberai.

Mas e importante trazer para cá o debate sobre a questao do servidor
pUblico. Como fica o servidor piblico na histôria do projeto de organizaçôes
sociais? Prirneiramente, digo que vão existir dois tipos de servidor pUbiico: o
de prirneira categoria e o de segunda categoria. Alias, ainda vai haver urn
outro que não terá nada, não terá categoria nenhurna, será contratado sem
concurso pUbiico, corn contrato precário, urn estagiário. Onde estão os
servidores püblicos mencionados peio Secretário e peio Deputado, que estão
nas chamadas carreiras estratégicas? Provaveimente a rnaioria de vocês
presentes devern ser servidores ou interessados e não estão nessa carreira
estrategica. Carreira estrategica é corn reiaçao a fiscaiizaçao, a arrecadaçao,
e, no caso da area federal, a diplomacia, que são os mentores dos projetos
politicos do Governo.

Na area de execuçao das poilticas pUbiicas sociais, educaçao, pesquisa,
ciência e tecnologia, rneio ambiente, saUde, previdência, vão estar servidores
sem estabiiidade, promoção ou incentivo, que não serão regidos peio Regime
Juridico Unico, porque o Governo conseguiu acabar corn ele e vai mantê-lo
so para o pessoai da area estratégica. Mas foi dito aqui: motivação e incentivo
ao servidor pübiico. Porém, esses servidores vão permanecer a margem
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disso. 0 Secretário provocou, mas, infeiizmente, não está aqul para
discutirmos urn pouco.

De fato, esse probiema não e afeto a rnirn. lnfelizmente, não sou cidadão de
Minas Gerais, mas, se fosse, estaria debatendo esse projeto corn todo o
mundo, procurando conhecer arniüde os probiernas da administração.
Conversando corn os servidores, sei que eies estâo ha bastante tempo sem
reajuste saiariai - e isso é urn probiema da adrninistracão deste Estado -,
estão ha bastante tempo sern urn piano de carreira, não tern motivação, não
tern incentivo a promoçâo ou a progressão.

Então, essa é a reaiidade. 0 projeto das organizacOes sociais mantérn essa
dicotornia, porque vai haver servidores, na primeira carreira do Legislativo e
do Judiciário e num pequeno grupo da area do Executivo, corno beneficiários,
corn incentivo, prornoçâo e carreira, rnas os dernais servidores não vão ser
conternplados corn isso. Portanto, o servidor pübiico esta sendo utiiizado
como marionete nesse processo e vai ser prejudicado.

Em que pese ao Projeto de Lei n° 1.570 dizer que so vão entrar na
organizacão social aqueies servidores que estiverem em tratarnento ou em
iicença para tratar de interesse particular, se você está ha trés ou quatro anos
sem reajuste, nao tern perspectiva nenhurna, tern curso superior, mas não
tern piano de carreira para motivar na progressão funcionai, enfim,
obviarnente, você vai ser "obrigado" a sair do seu Orgão e passar para a
organização social. Isso e o que esta posto. E o que está por trás disso?

Na educaçâo e na saUde, em ârnbito federal - e nos Estados e rnunicIpios
esse nümero e muito rnaior -, a concentração de servidores está em torno de
70% a 75%. Isso e dado do MARE: 75% dos servidores estão nessas areas,
rnas, nos Estados e municIpios, esse nUmero chega a 80%. Então, quando o
Governo fala ern desonerar o Estado, na verdade, ele vai se eximir da
obrigação de manter o servidor pübiico na adrninistracão pUblica, ou seja, as
pessoas serão contratadas em carater precário e passarão para a
administracão dessas organizacOes sociais. Quando o Deputado diz que a
organização social não se extingue, não ha ciareza, porque, nos arts. 1 1, 2°,
3°, 22, § 50, e 24, esta posto que os patrirnônios serão repassados para as
organizaçOes sociais. Como o IPSEMG pode ser passado para urna
organização social, corn urna razão social, sendo que a estrutura orgãnica,
administrativa e finalistica perrnanece a mesrna? Não tern iOgica. Na verdade,
ele vai ser repassado.

Outro ponto: onde se fala na punibilidade? 0 setor pübiico rnantém a
punibilidade para as pessoas que não executam bern as suas tarefas, rnas,
na organização social, esse assunto foi tratado "en passant", Deputado. Nãc
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ha a punicâo expilcita para as pessoas da administracao contra as quais se
move a açao de recurso püblico. Isso acontece porque, em tese, a realidade
está posta nas entrelinhas, como foi explicado.

Corn relaçao a essa questao, gostaria de dizer a seguinte: a Inglaterra, a
Franca, enfim, a Europa, corn exceção da Espanha e da Alernanha, sendo
que, nesta ültirna, Helmut Kohl ira perder seu mandato agora, passou pela
estabilizaçao social, experimentou o projeto neoliberal, que começou corn
Margareth Thatcher, na Inglaterra, seguida por John Major, e está dando sua
resposta. A populaçao inglesa, no ano passado, deu sua resposta nas urnas,
quando elegeu Tony. Blair, que se contrapunha totalmente ao projeto de
transformacao do Estado que a atingia. Esse e apenas urn exemplo.
Margareth Thatcher e John Major criaram uma agenda executiva para tratar
dos cachorros da guarda real britânica.

Se for para debater corn o Secretário conhecimentos, nOs ternos esses
conhecimentos Não sairia de Pernambuco para debater esse tema sern o
aprofundamento necessário entretanto, o tempo e exiguo. Quero dizer que
esse projeto e inconstitucional Tanto a Lei n o 9.637 quanto a Projeto de Lei n o1.570 são inconstitucionais Por exemplo, no tocante a saUde, nos arts. 186 e
187 da Constituiçao Estadual, diz-se textualmente que a atuaçao do setor
privado vai se dar de forma cornplementar. Tanto a Constituiçao do Estado
quanto a da União dzem o mesmo, portanto, isso não cabe a organizaçao
social. 0 projeto nao pode ferir a Constituicao Corn relaçao a educaçao, a
Constituiçao Estadual, nos arts. 195, 196 e 198, inciso I, diz que é dever do
Estado de Minas Gerais prestar educaçao, inclusive gratuita. Portanto, esse
projeto de lei fere a Constituicao do Estado e a Constituiçao Federal, no seu
art. 205, que diz que e dever do Estado prestar educaçao. Em relaçao a
cultura, temos a art. 207, inciso II, que obriga o Estado a manter a cultura, o
patrimônio, etc. Alias, estou corn a Constituiçao aqui e a Ii bastante para
debater o assunto. 0 rnesmo acontece corn a cléncia e a tecnologia, meio
ambiente e outros e, assim, a projeto das organizaçaes sociais é
inconstitucional no âmbito estadual e federal.

Jã estou concluindo, mas infelizmente fiquei prejudicacjo em rneu tempo. Na
sade, temos uma particular,dade • houve urn avanço significativo na
Constuiçao devido a participaçao da comun,dade e seus segmentos. Não e
a toa que a Constituiçao Federal dissecou elenientos importantes, do ponto
de vista da organizaçao, no tocante a saüde. Ento, por exemplo, 0 Controle
social não tern conseiho de saüde. So para dizer o seguinte: a Lei n o 8.142,
que regulamenta o controle social na area de saüde prevé dois elementos: o
primeiro, em relaçâo as conferências de saóde que se realizam ha quatro j
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anos e, depois, as conselhos de saüde. E o que é que diz a ültirna
conferência de saUde, realizada em 1996, da qual participaram 1.260
delegados, 351 convidados, 1.341 observadores, perfazendo urn total de
2.952 pessoas. A delegação de Minas Gerais foi muito grande. Em todos as
municipios do Estado houve conferência municipal, regional, estadual, para
poder participar da nacional.

0 que definiu a Conferência Nacional de SaUde no aspecto da terceirizaçâo
e da privatizaçâo da saüde? (- Lé:)

"0 Ministério da SaUde, as Secretarias Estaduais e as Municipais de Saüde,
os Conseihos de SaUde devem proibir a terceirizaçao e a privatização dos
serviços pUblicos de saüde sob qualquer de suas denominaçoes,
cooperativas, fundaçaes, contrato de gestao, organizaçOes sociais,
concessOes de servicos pUblicos ou outras que acarretem, na prática, o
afastamento do Estado das suas obrigaçoes constitucionais, já que essas
modalidades de gestao geram o clientelismo, o fisiologismo e as dernissOes
arbritárias, sob a argumento falacioso de aumento de autonomia de
municIpios. Para isso deve suspender qualquer modalidade de gestao que
delegue a gerência de serviços de saüde pUblica e controle de processo de
trabalho na saüde"... e daI por diante. Foi publicada pelo Ministro José Serra
este ano, ha pouco mais de uma semana, o resultado da 101 Conferéncia
Nacional de Saüde, corn a participaçâo maciça da sociedade, colocando-se
fragorosamente contraria as organizaçOes sociais. Portanto, a projeto de lei
de organizaçöes sociais é inconstitucional, e, na educaçao, do mesmo modo.
Entâo, acho que e importante que o pessoal avalie e, de fato, debata, como
estarnos aqui nos posicionando, ate pelo rnodo mais exaltado - podemos ate
falar baixinho, tranquilamente, mas isso não significa que urn modo seja mais
democrático do que a outro. 0 que acontece é que sentimos, de fato, que
temos poucos espaços para expor nosso pensamento, nossa visâo e quando
temos, as vezes, a fazemos de forma apaixonada, mas issa não significa que
nào sornos democraticos e que quem fala rnansinho esta correto. Muito pelo
contrário, rnuitas vezes esconde-se urn lobo numa pele de cordeiro. (-
Palmas.)

0 Sr. Coordenador - Varnos passar a palavra ao Deputado Marcos Helénio.
o Deputado Marcos Helênio - Quero lembrar que insistimos na Comissâo

de Administraçao PCiblica, para que este ciclo de debates acontecesse, e que
ele aconteceu depois de urn empenho muito grande dos movimentos
populares, que, por sua vez, insistiram para que a matéria não poderia ser
votada sem urn mInimo de discussão. Houve a aquiescéncia, e claro, do autor
e do Presidente da Casa, rnas, evidentemente, corn muita pressâo dos
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projeto precisa ser reformulado na sua essência. Ele precisa ser
profundamente debatido. 0 art. 5 0, inciso Ill, diz: "... ter a entidade recebido
parecer favorável quanto a conveniência e a oportunidade de sua qualificaçao
coma organização social emitido pelo Secretário de Estado da area". Isso
seria dar urn julgamento subjetivo e pessoal. Ora, sabemos que o Governo
que al está não tern credibilidade para dar essa condição. E urn Governo
conivente, que está beneficiando Os grandes grupos. (- Palmas.) E temos
denüncias, que não formalizarnos ainda porque estamos aguardanda
confirrnaçao, de pessoas de dentro do Governo que se prontfficam, par rneio
de artifIcios, a ser donas dessas organizaçaes sociais. Então temos que ter
muito cuidado aqui na Casa. 0 art. 8 0 diz: 'Compete ao Conseiho
Administrativo, ao Conselho Curador aprovar as normas de qualidade de
contrataçâo de obras e serviços, bern como de cornpra e alienaçoes". Isso é
muito perigoso. Não se pode fazer uma compra sem licitação. Ora, se o
Deputado Miguel Martini está se posicionando corn humildade para debater,
vamos debater de fato e vamos acabar corn essas irregularidades. Alias,
quando digo que é irregularidade é porque já tern parecer da Procuradoria
dos Direitos dos Cidadãos da Subprocuradoria-Geral da RepUblica falando
sobre essa inconstitucionalidade e sobre a ilegalidade da dispensa de
licitaçao. Temos que ter cuidado na Casa para não sermos depois acusados
de caniventes ou amissos par pessoas que estão querendo levar vantagem
para ganhar eleiçao. Muito obrigado.

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Deputado Miguel Martini. Gostaria de
comunicar que está na hora do encerramento e varnos prorrogar por mais 15
minutas a reunião, pois ainda temos aqui muitas perguntas e infelizmente nào
terernos como fazer todas. Varnos pedir que a Deputado responda
brevemente a pergunta que lhe foi feita para passarmos para a prOxima.

0 Deputado Miguel Martini - Primeiramente, quero voltar ao Isaltino. Ele leu
o art. 51, que diz da obrigatoriedade em caso de extinçâo do seu patrimônio,
do seu legado ou de doaçOes que Ihe forem destinados, bern coma dos
excedentes financeiros decorrentes das suas atividades, que seriam
incorporados ao patrimônio do Estado. Então não é verdade que acabou al, a
patrirnônio sumiu, ele perdeu. Essa e mais uma divagação, nao e a que está
escrito aqui.

0 Deputado Marcos Helênia, quando também faz essas divagaçoes, seria
muito mais produtivo para nos se dissesse que a Deputado fulano está
fazendo isso para ganhar dinheiro para a campanha eleitoral de fulano ou de
sicrano, pelo menos a sociedade ficaria melhor. Agora, joga as coisas no ar,
assirn, coma se todos pensassern coma ele. Quer dizer, ha uma diferença
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844movjmentos Este ciclo, acredito ate pela fala dos participantes não vai seesgotar, nao vai ser suficiente, mas mostrou a necessidade de tentaresciarecer aqui Os pontos divergentes e isso está COmecando a clarear.

Urn segundo ponto e que se o projeto não tramitou de dezembro ate agora,
nâo foi por culpa da Oposicao. A Oposiçao aqui na Casa e muito pequena,
em termos numér,cos entâo, fol exatarnente por negligencia de Deputacjosque não queriam ou não Constitulam "quorum" suficiente por outras razôes ja

m, é que a questo que, as vezes, as pessoas não sabe 	 o é debriga sobre se sal ou não sal subvençao social. Por issom se enão cOnstituIam "quorum". 	 , ausentava
A outra questao que quero abordar e que representantes do Governo, ouquem defende esses model os, na sua maiorja sentem-se donos da verdade,

sentem-se prepotentes Qualquer idéia contrárja - al eu pediria ate aos
flosSos convidados aqul, ao Isaltino, a Vera, ao TemIstocles, desculpas pelaposição do Marcus Pestana, que se julga a dono da verdade, prepotente (
Palmas.) Para ele todos estão errados. Então, penso o seguinte: se o BEMGE
vai ser privatizado e deu prejuizo, todo mundo deveria saber e n5  sabe: 

Os100 majores devedores do BEMGE do CREDIREAL e daPoliticos, ex
atamente, Politicos, e alguns empresários que se beneficjaram

Minascaixa são
desse sistema. (- Palmas)

Então, são pessoas que Ievaram e estão levando vantagem 0 Governogastou R$1.000.00000000 para sanear a CREDIREAL, vendeu porR$120.00000000 e depois o Banco fol vendido por R$240.000000tipo de parceria ja conhecemos 00 Esse
0 Governo val agora fazer uma parceria corno Grande Hotel de Araxá. E urn contrato de gestao participativa mas ocontrato é "sui generis": se houver prejuizo nos três primeiros anos, a

Governo cobre. Este Governo é pródigo em realizar altos negOcios para os
outros, como e a caso dos 33% das açôes da CEMIG. (- Palmas.)Entendo que aquejes que fizeram a intervençao o fizeram corncon

hecimento de causa. Então posicôes divergentes nao podem serdesprezadas 0 Temistocles falou muito bern, afinal de contas, representa aConfederacao Nacionaj dos Trabalhadores da Seguridade Social, que estád
ebatendo o assunto Sobre o que o Moisés falou, está tudo claro. 0 art. 

10fala que fica instituIdo o Programa Estadual de lncentjvo as Organizaçoescorn a objetivo, etc, tais coma ensino pesquisa cientIfica, tecnologica, culturae outros EIe tern razão.
Urn outro ponto foi levantado pelo lsaltino, e aI a Assembléla Legislativa terna respon

sabilidade de não deixar passar. Uma coisa e ser ornisso, outra é ser
conivente Não vamos ser coniventes corn esse projeta aqui na Casa. 0
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846muito grande. Segundo, ha grupos se organizando Não. E o grupo de tallugar, assim, nOs, corno frscalizadores, estaremos atentos, vamos levantar

essa questao, varnos trazer aqui Para a luz, Para a transparéncia Quer dizer,
e assirn que devemos fazer, nao podernos confundir, levantar suspeitasinfundadas, etc., etc., etc.

Então, o Deputado Marcos Helênjo poderia ser bern objetivo nesse sentido,trazendo o norne, dizendo o que, porque chavães nao levam a coisa
nenhuma. Não tenho nenhurna preocupaçao em relaçao a isso.

A outra questao é: nOs não varnos, a Assembiéja nâo vai ser conjvente nâo
varnos aprovar. 0 projeto de lei, quando entra aqui, pode ser aprovado, pode
ser emendado, pode ser aprovado e vetado, pode ser rejeitado, pode ser
retirado E urn processo normal. Já perdi projetos de lei aquf, como ja aprovel
projetos de lei aqui. 0 rneu papef e, de acordo corn a minha convicçao 

trazerPara a discuso e defender aquilo em que eu acredito. Agora, se outrasarg
umentaç6e5 forem mais fortes que as minhas, e eu for derrotado,dern
ocraticamente eu aceito, sou urn dernocrata convjcto. So nâo aceito

determinados sofisrnas, determinados chavOes que não tern nenhuma
conexão corn a realidade. Esse negócio de fantasmas, como se as coisasestivessem todas bern engendradas então, mostre onde estão. Mostre, dê 

Osnomes, Os dados, os locais. Traga isso Para discutirmos Nâo temos medo denada disso.

Agora, temos de ser coerentes vamos ser sinceros, vamos ser claros.Tenha compromisso, Deputado, corn a corporacao, corn o sindicalistaDefenda, isso é justo. SO nao é justo levantar suspeitas onde elas nâo
existem, falar de coisas que nâo são reais.

Não foi no Plenário que essa matéria deixou de ser votada, ela nem velo
Para o Plenário, ainda. Foi Ia na Cornjssão que não tern nada a ver corn
Deputado defender ou não a subvencao social. Eu fui Ia urna vez - porque
nâo é meu dever, não sou menibro da Corn issão de Constituicao e Justiça-, etern de se discutir rnais dernocraticarnente Ia, porque, no dia em que eu ful
Para discutir, ele pediu vistas. Falej: "Deputado, vamos discutir". "Não, eu
quero vistas Para não discutir essa matérja." Fala essas coisas e agora lança
suspeitas infundadas irreais, imagjnárias pueris ate. Não vamos fazer urn
debate em alto nIvel. Já falei isso Ia na Cornissão : temos de fazer debate em
alto nIvel. Vamos falar das colsas verdadeiras Posso ate estar errado, tenho
o direito de errar na conviccao de que estou certo. Mostre-me o que é meihor.0 Sr. Coordenador - Pergunta da Sra. Maria Raimunda Nunes da Silva, da
UNSP, Para o Deputado Miguel Martini: "Além de prOprios püblicos, o Estado
vai financjar as organlzaçoes sociais, que tambem poderão captar recursos
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junto a sociedade civil: convênio, piano de saUde, etc. Quern vai pagar a
empresa que assumir o gerenciamento da entidade? Para onde ira o lucro
captado junto a sociedade civil?".

0 projeto de lei ja fala disso, também. Estamos falando aqui, na verdade, na
possibilidade de diversas ONGs quererem prestar esse servico e se
candidatarern. Eu poderia citar vários casos, mas ha duas, em particular, que
me vêm a mente: uma que faz trabaiho corn adolescentes e uma outra que
trabaiha recuperando mendigos, catando-os na rua, a comunidade Reviver,
ligada a Renovaçao, que agora está montando urn local de recuperação de
viciados, de drogados. Essas entidades poderão se habilitar, se se
enquadrarem naquilo que está previsto na lei, Para, em parceria corn o
Estado, prestar esse serviço. Como estamos fazendo hoje. Já indiquei verba
de subvençao social Para eles construirem casa, etc. Fazernos através de
subvenção social. Será urna parceria perrnanente. Se houver urna entidade
fiiantropica da Alemanha, de onde quer que seja que queira mandar esse
recurso, Otimo. Esse recurso pode ser reaplicado Para ampliaçao dessa
organização social, Para meihoria ate do salário dos funcionários, desde que
seja dentro de urn critério estabelecido no contrato de gestao, corn a
prestaçao de contas, corn a transparência dessas questaes. A diretoria tern
urn salário definido pelo conseiho, e este nao pode ser remunerado. 0 salário
é definido Para os servidores. Haverá maior produtividade porque entrou 0
recurso a mais que eles conseguirarn - Otimo, mas ele terá que prestar contas
disso. Haverá uma prestaçao de contas periódica normal, e a qualquer
momento as contas poderão ser tornadas, explicaçOes poderão ser pedidas.
Talvez o espirito esteja diferente. Urn e o espirito de acreditar no ser humano
e buscar mecanismos de controle por parte da sociedade; o outro é não
acreditar no ser humano e não ter alternativas, sO isso.

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, inicialmente, dizer que vejo as

organizaçoes sociais corno importantes prestadoras de servicos sociais.
Ifltegro-me a essa concepçâo do Oded Grajew em "Organizaçoes Não
Governamentais - Urn Passo a Diante." Também entendo que é necessario
que as organizaçôes soclais entendam quais são, verdadeiramente, os
problernas e as causas de tantos problemas existentes no Brasil. Ete coloca
urn dado muito interessante em urna reflexão: diz que Para cada criança
atendida aparecem dez pedindo ajuda. "Sentimos como se estivéssemos
enxugando gelo", e uma de suas conclusoes. E Para dizer que, mesmo que
estabelecéssemos parcerias, transferências de responsabilidades Para as
organizacaes soclais, não resoiverlamos definitivamente o problema deste

I
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gabinete dizendo que teria R$400.000,00 disponIveis para serem aplicados
em programas e projetos que deveriam ser elaborados muito rapidamente. Já
estávamos no final de maio, e o dinheiro seria liberado ate o dia 8 de junho.
Imaginem, eu teria que fazer projetos e programas para atender as minhas
entidades em apenas oito dias, e seriarn liberados, segundo deliberaçao do
Secretário de Assuntos Municipais, R$400.000,00 por Deputado. Identifiquei-
me como sendo Deputado do PT, e, al, a equlvoco ficou claro, pals, na
realidade, nada tinha a ver comigo, mas, possivelmente, corn a maioria dos
Deputados que votam corn o Governo, que sustentam essa estrutura que al
está. Quero colocar esses dois dados porque são muito objetivos, muito
claros, merecedores de uma investigação mais profunda, mesrno pelo
Tribunal de Contas. Vou tomar urna iniciativa corn esse objetivo junto ao
Tribunal de Contas e ao Ministério Püblico, para identificar as acOes
governamentais, a firn de que realmente este Estado tenha açoes
comprometidas corn o interesse püblico, sem a que nenhuma lei, nenhum
processo val avançar. 0 Secretário do Planejamento aqul colocou urn dado
muito interessante: que esta é urna Casa da dernocracia, na qual podernos
discutir, e ele tern uma fala mansa, bern articulada, dizendo que aqui
podernos falar a respeito de tudo. Na realidade, quero tarnbérn dar urn
testernunho, que e do conhecimento do Deputado Miguel Martini e dos
demais Deputados: fizemos aqui vários e irnpartantes seminários, discussöes
e debates, que apontaram caminhos para o Estado de Minas Gerais, mas, na
realidade, eles nao foram implementados. Esse é o problema. A dernocracia
não se encerra em discursos, em debates, em divergencias, mas sim na
execuçâo das propostas resultantes das açöes paliticas, e, infelizmente, o
Governo não toma providências para implernentar a lei de sanearnento
básico, que foi votada no final de 1994, nem para resolver a questao agrária,
que já fol objeto de seminário nesta Casa, assim como a questäo da saüde e
habitação. 0 problema é a implementaçao dessas acöes. Esse é o grande
problema.

Gostaria de encerrar exatarnente nessa linha. Mais do que avançar nessa
direcao, poderlamos cumprir hoje muitas açaes importantes, do ponto de vista
da valorizaçao das organizaçOes socials. Seria a valorização das
organizaçães soclais do Estado se os recursos para subvençoes de despesa
de capital, em tomb de R$260.000.000,00, que estão na Secretaria de
Assuntos Municipais, em outras Secretarias e na Assembléia Legislativa,
estivessem sendo aplicados em parceria corn essas organizaçôes.
Infelizmente, corn relaçao a destinaçao dos recursos, a que se quer aqul é
que as entidades fiscalizem e acompanhem, mas que o Poder decida, de
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848Pals, porque as causas nao estão sendo atacadas. Esse projeto no 

atacafundamentalmente as causas do subdesenvolvjmento e da injustiça social no
Pals. Acho que nao e urn salto de qualidade Estou dizendo isso porque 

0artigo do Oded Grajew foi colocado como urn dado para reflexão, citado que
foi, inicialmente pelo Carlos Cristo hoje, de rnanhã. Hoje, a tarde, o Secretáriodo Pla

nejarnento Marcus Pestana, cita uma frase do Betinho para dizer queele está integralmente de acordo. Acontece que o Governo que ele
representa deveria atuar tambem de acordo corn as acôes do Betinho, mas
isso nãoé verdade. tnfelizmente, o Betiriho não pode estar aqui para refletir
sobre o que deveria signfficar a reiaçao das organizaçoes soclais corn o
Estado, mas ele sO utiliza para justjficar uma proposta que nOs já vimos estarcheja de problemas, merecendo profundas modificacoesQuero ap

roveitar o momento para dizer que, na realidade, mais do que esseprojeto, o meu entendimento e o de que o Estacio precisa tornar-se maiscompetente mais comprornetido, mais capaz em seu gerencjarnen0 Nãopodemos admitir a afirmat,va de que o Estado é lento, é incompeter,te, parajustifIcar a transferéncia de seu patriniônio e suas acoes para a iniciativaprivada. Isso e inace,tável lnfelizmente o Governo que está ai faz isso. Eaqul quero dar alguns exemplos Quero prestar meu testemunho, já que oDeputado Miguel Martini faz uma provocaçao , para que vejamos a dimensaodo que significa o Estado, hoje. Larnentavelmente essa lei, se está sendocolocada como uma proposta de avanço, nada significa na 
estruturagove

rnamental que hoje existe Em meados de maio, recebj urn telefonema -
meu flome é o prirneiro da lista e tenho urn quase homônjmo ocupando o
cargo de Deputado Federal, o Odeirno Leão Carneiro - do Presidente do
BEMGE, José Afonso Bicalho, dizendo que já tinha encarninhado 

aoG
overnador minha solicjtacao de se garantir a negociacao de uma dIvida de

urn amigo meu que estava vencida junto ao BEMGE. Na realidade, tratava-se
de uma confusao, porque o amigo era, possivelmente, do Deputado Federaldo PTB. Alias, nunca pedj favores ao Governador do Estado, para meusamigos ou para mim, relatjvamente a qualquer interesse particular junto aoBEMGE. Mas, no encaminhamento dele, esse processo estaria sendo
atendido, ou seja, o BEMGE pertence ao Governador e nao ao Estado, aoGoverno do Estado de Minas Gerais. Essa é a realidade, e ela justifica Osenormes rombos que existem na flossa estrutura federal. E isso que precisa
mudar. Antes de se mudar qualquer lei, e preciso mudar o comportamfldos flossos governantes. Essa é urna questao.

Logo depois, como sou o primeiro da Jista - talvez por isso mesmo -, umadas funcionárias da Secretaria de Assuntos Municipais liga para o meu
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acordo corn a lógica de independéncia e distanciarnento das organizaçaes
sociais. Se fizermos isso, o primeiro ato seria a Assembléia Legislativa
cumprir urn ordenamento da sociedade civil organizada, que veio aqui, corn
mais de 30 mil assinaturas, para dizer que a Assembléia Legislativa não e urn
organização social, e que Deputado não deve distribuir individualmente
recursos pUblicos. Lamentavelmente, Os Deputados insistem em manter a sua
estrutura individualizada para distribuir os recursos püblicos, de acordo corn
urna lógica fundarnentalmente eleitoreira.

o Sr. Coordenador Pediria ao Deputado Miguel Martini para responder
rapidamente, já que ultrapassamos o horário que nos fora dado pela direçao
da Casa, porque teremos outra reunião em seguida neste Plenário, que
precisa ser preparado para ela. Por favor, que seja bern rápido.

o Deputado Miguel Martini - Primeiramente, gostaria de concordar corn o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, quando ele disse que não estamos
atacando as causas. Logicamente, estamos buscando urn caminho para
melhorar uma realidade, enquanto não resolvemos o problema das causas,
que não mudam da noite para o dia. Concordo plenamente corn ele.

As instituiçoes financeiras, enquanto forem estatais, permitirão que seja
feito o que o senhor citou, dal porque também sou contrário a que elas sejarn
estatais.

Democracia, V. Exa. sabe, creio que pela inteligência e pela cultura, muito
mais do que eu, significa a vontade da maioria sobre a minoria. Então,
aprova-se o que a maioria decide. Não pode ser o inverso. Se a maioria quer
algo, aprova-o. E se a minoria quer algo, como é minoria, aguarda ser
maioria. Quando se ganha urn governo, é porque se adquiriu maioria. Então,
a maioria define como vai fazer. Esse é o processo democrático, e eu não
P0550 inverte-lo. A falta de lógica estaria na contramão. Se a minoria impãe o
que tern que ser, então, isso nao é dernocracia. Isso tern outro nome, e V.
Exa. conhece muito bern o que é isso.

Corn relaçao a subvençâo social, quero dizer, mais urna vez, de püblico,
que penso que deva ser discutido esse assunto corn a sociedade, e penso
que a subvenção social, da forma corno está, tern de ser repensada, razão
por que, convidei V. Exa. e os outros Deputados do PT, para abrirern mao da
verba de subvenção social. Eu, inclusive, abri mao da minha. Temos de
discutir isso sim, mas temos de fazer outras discussoes tarnbém. 0
orçamento nao pode ser da forma como está porque concentra ainda mais
poder no Executivo, que já possui uma concentração de poder muito grande.

Então, corn relação a essas questoes, estarnos muito a vontade para
debater e discutir, ate corn urna certa coerência. Quando acredito em algo,
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tomo decisOes, ainda que sejarn radicais, como essa de abrir mao dessa
verba de subvencão social, ate que a sociedade se posicione e discuta.
Tenho ouvido da maioria das organizacöes sociais que fiz uma grande
besteira. E a maioria dos politicos dizem para eu não fazer isso, que e para
eu indicar, porque são muitos beneuicios, e a sociedade ganha corn isso, e
urn Deputado não tern como colocar num orçamento R$6.000,00 para uma
creche ou para urn asilo. Continuo defendendo que, em médio e longo prazo,
isso tern de ser feito por rneio do Conselho Estadual da Ação Social. Neste
momento, se fizesse isso, fir-aria sern urn centavo, inclusive as entudades que
hoje recebem as subvencôes. Mas eu tornei urna posição, e quero discutir
corn a sociedade. Enquanto não houver clareza a esse respeito, eu tomei a
posiçâo de não indicar.

Encerro a rninha participacão agradecendo a todos os presentes, porque
acho que esse debate contribuiu bastante. Quero dizer que tenho as minhas
convicçães e as defendo. Provern-me que eu estou errado. E ha urna maneira
muito fácil de se provar. Votem contra e me derrotem. Vou tentar provar as
minhas convicçôes. Se eu for derrotado, paciência. Muito obrigado.

o Sr. Coordenador - A coordenação agradece aos ilustres expositores,
debatedores, dernais autoridades e participantes pela presença e encerra
essa 2a parte do Ciclo de Debates, informando que, amanhã, dia 16, as 9
horas, no teatro desta Casa, daremos continuidade aos nossos trabalhos corn
a apresentaçâo e defesa oral de propostas ao Projeto de Lei n° 1.570/97.
Levanta-se a reunião.
NOTAS TAQUIGRAFICAS DO CICLO DE DEBATES SOBRE REFORMA DO

ESTADO - AS ORGANIZAçOES SOCIAIS, EM 16/6/98 - 3a PARTE
O Sr. Coordenador (Deputado Marcos Helênio) - Born dia. Declaramos

aberta a 3a Parte do Ciclo de Debates sobre Reforma do Estado - As
Organuzaçoes Sociais. Destina-se a reunião a apresentação e a defesa oral
das propostas relativas ao Projeto de Lei n° 1.570/97, do Deputado Miguel
Martini, que institui o Programa Estadual de lncentivo as OrganizacOes
Soclais. Esta coordenação informa aos participantes que deverão encaminhar
a Mesa as propostas, por escrito e devidarnente identificadas, e que poderão,
mediante inscrição prévia, fazer sua justificaçâo oral. Para que possarnos
agilizar nossos trabaihos, solicitamos aos participantes que fizerern uso do
microfone que se identifiquern. Todos sabem que o seminário está sendo
gravado. Posteriormente, os senhores podem requisitar a fita ou as notas
taquigraficas. Então, e importante que os senhores digam o nome e a
entidade que representam. Do contrário, não saberernos corn quem foi feito
aquele debate. Solicitamos que se identffiquern e sejam objetivos e sucintos.
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Dispenso a formalidade, urna vez que hoje terernos apresentaçao de
propostas. Cada participante disporá de 3 minutos para defender sua
proposta, que deverá também ser entregue por escrito. Corn a palavra, pela
ordem, o Sr. Renato Barros.

o Sr. Renato Barros - Meu norne e Renato Barros, da Coordenaçao
Sindical e do SINDISAUDE. Eu gostaria de solicitar a Mesa e ao Plenário que
fossern flexiveis. Elaboramos urn documento cuja justificação requer mais
tempo. Eu gostaria que, na apresentaçao da proposta, assinada por várias
entidades, nos seja concedido urn prazo major, talvez de 10 minutos, para
que façamos sua leitura e defesa.

o Sr. Coordenador - Considerando a apresentaçao por várias entidades,
acho perfeitamente justo que esse tempo seja alongado. Corn a palavra, o Sr.
João Diniz Pinto JUnior.

o Sr. Joâo Diniz Pinto JUnior - Meu nome é João Diniz Pinto JUnior, do
SISIPSEMG. Para nOs, é irnportante fazer urn registro do que aconteceu
ontern. Em primeiro lugar, quero deixar registrada nossa insatisfaçao corn a
Mesa que dirigiu os trabalhos ontem, ocasiao em que recebemos convidados
que se dispuseram a vir de Pernambuco e prestar sua colaboraçao na
discussão do tema proposto pelo ciclo de debates. Ao final da reunião, nâo
houve sequer a delicadeza de que a palavra Ihes fosse dada a fim de que
fizessern suas consideraçaes finais.

Outro fato que me charnou a atenção foi a fala do Secretário Marcus
Pestana, quando questionado sobre o que ele entendia que justificava uma
entidade ou empresa privada assurnir uma organizaçao social sern fins
lucrativos. De acordo corn a resposta do Secretário, "era o espirito
hurnanitário e o 'marketing' institucional de que essa empresa poderia fazer
uso". Isso espanta o servidor pUblico, porque a vida das pessoas,
principalmente na area da seguridade social, não pode ficar a mercê de
campanha de "marketing" e de "marketing" institucional.

Ha urn outro registro que eu gostaria de fazer. E a eloqüência e ate a
inquietaçao do Deputado Miguel Martini quando ha algum pronunciamento
contrário ao seu projeto de organizaçaes sociais. Ele também disse que, se
houvesse justificaçao, ele retiraria o projeto da pauta. Espero que hoje
apresentemos essa justificaçao, baseada em experiências e em fatos, para
que evitemos que esse projeto tramite, pois ele e extremarnente prejudicial ao
serviço pUblico e aos servidores pUblicos, que, certamente, integrarao urn
quadro em extinção. E o fim do funcionário pUblico. Além disso, existem
outras questôes embutidas. Ainda não temos provas, mas vamos consegui-
las. Obrigado.
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o Sr. Coordenador - Perfeitamente. Por favor, peca o esclarecimento all,
identificando-se.

o Sr. Evaristo Garcia - Meu nome é Evaristo Garcia, membro do Conselho
Municipal de SaUde e Vice-Presidente da Associaçâo dos Aposentados de
Belo Horizonte. Apresentarnos a proposta aqui e depois a encaminhamos a
Mesa? Como e que se faz?

o Sr. Coordenador - 0 senhor pode apresentar a proposta por escrito e
fazer a defesa oral.

o Sr. Evaristo Garcia - Quer dizer que eu não preciso encaminhar primeiro
a Mesa?

o Sr. Coordenador - Nâo, o senhor pode pegar a proposta, fazer
defesa e entregar.

o Sr. Evaristo Garcia - Obrigado. 0 companheiro se esqueceu de urn
pequeno detalhe. Eu mostrei as construçôes dos hospitals. Dizem que a
iniciativa privada está tomando R$132.000.000,00 de prejuIzo na area de
saUde. Isso e urn prejuIzo terrIvel. E eles näo gastaram urn tostâo. Nem urn
tostão.

o Sr. Coordenador - Está certo. Antes de conceder a palavra ao primeiro
participante que apresentará sua proposta, eu gostaria de fazer pequenas
consideracães. Em primeiro lugar, este ciclo de debates sobre o projeto das
organizacöes sociais e a reforma do Estado foi fruto da urna participacâo dos
movimentos sociais populares que aqui vieram e se empenharam para que 0
projeto fosse debatido e esclarecido e que as possiveis distorcöes fossem
corrigidas. E a partir de gestôes junto ao Presidente da Assernbléia, Deputado
Romeu Queiroz, e a Cornissâo de Administraçâo PUblica, a Casa houve por
bern fazer este debate. No inIcio, encontramos alguma dlficuldade para
marcar datas e também para decidir sobre a duração do ciclo. Entendemos
que essa é uma primeira discussão.

o tempo de que dispusemos ontem e de que dispomos hoje ainda é
insuficiente, mas vai servir de subsIdio para nós, Deputados, discutirmos aqui
na Casa, corn a presenca, corn o apoio e corn a participação dos movimentos
que sentem que tern de dar contribuiçâo. Hoje, vamos receber as propostas.
Entendemos que essas emendas tern de ser cuidadosamente discutidas,
para, posteriormente, serem colocadas em votaçäo nas comissães e em
Plenário. Portanto, entendo que é por meio desse processo democrático que
se consegue alteram, as vezes, o que vem de cima para baixo. Essetipo de
iniciativa popular é fundamental para o enriquecimento dos pmojetos que
tramitam na Casa. Quem dera fosse assim em todo projeto polêmico, que
pudéssemos ter a assessoria, o empenho e a participaçao dos movimentos
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da soci€ .ade organizada. Já daremos inicio. Em primeiro lugar, concedo uma
questão de ordem.

0 Sr. Marco Antonio Silva - Born dia. Meu nome é Marcos, sou da Diretorja
do SINDISAUDE estadual, e sou também funcionárjo da Fundaçao Hospitalar
do Estado de Minas Gerais, lotado no Hospital Joâo XXIII. E Iarnentavel que,
em discussâo tao irnportante como esta, num ciclo de debates como este,
percebamos a distâncja entre as idélas do autor do projeto e as do Secretário,
quando ontem, na Mesa, falávamos sobre a modernidade do Estado.
Percebemos que a modernidade que defendemos nâo é a mesma que eles
defendem. Quando andamos pelas ruas, em frente aos hospitais, vemos
vários mendigos. Mas não vemos nenhuma organizaçao social de direito
privado fazer nenhum beneflcio Para essas pessoas, a não ser algumas que
são beneficiadas corn o imposto. 0 que elas fazem? Dão urn pãozinho Para
essas pessoas de urn dia Para o outro, e, depois, tern retorno por meio de
sonegação de impostos. Sabernos muito bern disso. Al vemos o Secretário
falar em norne da modernidade, que ternos de ser modernos, que ternos de
mudar, que temos de fazer isso tudo. Vemos as pessoas, a cada dia que
passa, mendigando mais pelas was. Essa é urna forma de o projeto
neoliberal, ou seja, o projeto do Governo do Estado, o projeto do Deputado
Miguel Martini, trazer mais empobrecimento Para as pessoas. Trabaiho no
Hospital João )(XllI, onde temos recebido pacientes de Rondônia,
mendigando por todos esses Estados, ate chegarern ern Belo Horizonte Para
conseguir urn atendimento minimo, uma consulta, que não conseguem em
seus Estados. Hoje vemos urn projeto desses, e acho que eles estão
querendo fazer do nosso Estado exatamente o que está acontecendo corn
esses Estados, trazendo as pessoas Para cá Para serem atendidas, porque
em seus Estados nao estão tendo condicOes.

A outra questão é sobre as hospitals privados que sonegam leito Para 0
SUS. Acho estranho que, quando o SUS abre o programa de Iicitaçao, se ha
vaga Para 10 hospitals, aparecem 20, e ninguem reclama da tabela do SUS.
Na hora de prestar o serviço, todo o mundo reclama que a SUS paga mal.
Percebemos corno ocorre a distorçao nessa situação. Isso nos deixa rnuito
indignados quando percebemos que o Deputado Miguel Martini, autor do
projeto, que dever,a estar aqui

o Sr. Coordenador - Ele estará.
o Sr. Marco Antonio Silva - ... nao está. Outros que defendem esse projeto

também deveriam estar aqui, Para que fizéssemos urn debate mais
o Sr. Coordenador - Agradeço o Marcos. Penso que a reforma que se

pretende Para o Estado, não apenas por meio desse projeto, mas urna

855

reforma que traga o bem-estar social, é o objetivo de todos nOs. Pelo menos
as pessoas que querem urna mudança pensam dessa forma. Vamos começar
pela prirneira inscrição, a do Sr. Evaristo Garcia, representando o Conselho
Municipal de SaUde.

0 Sr. Evaristo Garcia - 0 senhor poderia nos dizer qual é a proposta do
Conselho?

0 Sr. Coordenador - Está certo, Sr. Garcia. 0 senhor, por favor, identifique-
se de novo.

o Sr. Evaristo Garcia - E que eu...
0 Sr. Coordenador - Não, tudo bern.
0 Sr. Evaristo Garcia - Não precisa justificar, não e?
0 Sr. Coordenador - E born repetir o nome.
0 Sr. Evaristo Garcia - Meu nome é Evaristo Garcia de Matos, sou membro

do Conselho Municipal de SaUde e Vice-Presidente da Associação dos
Aposentados de Belo Horizonte. A proposta é a seguinte: "Considerando que
as questOes sociais e urbanas acontecem nos municipios, propomos que
cada parlarnentar abra as discussOes em suas bases. Exemplo: sugerindo
aos Prefeitos convocar conferéncia municipal de saüde e criar o conselho de
saüde Para a implementação de gestão semiplena Para o recurso...". Está mal
redigido, porque eu sou semi.... ".... Para que os recursos cheguem de fundo
a fundo." Isso quer dizer que não tern interrnediário. 0 recurso sai de Brasilia,
val direto Para a municipio, que Ihe dá a destino que bern entender.
"Sugerimos a conferéncia de saUde, pals ela puxa as outras polIticas sociais.
Ou a saUde e garantida mediante pollticas sociais e econômicas que visern a
reduçao de risco de doenca e outros agravos." SaUde nao e saber tratar de
dor de barriga ou ser medico. Saüde são politicas sociais que impeçarn 0
nsco da doença. As pessoas ficam falando: "Está rnorrendo gente na rninha
terra, me dá dinheiro pra saUde." Näo e bern isso. Tern de fazer rnedida
preventiva, defendendo a saüde corn saüde. Evaristo Garcia, do Conselho
Municipal de SaUde de Belo Horizonte. Deixo o telefone da nossa Secretária,
D. Rosalina, se as experiências do nosso Conselho forern üteis Para alguém.

0 Sr. Coordenador - Agradecemos a Sr. Evaristo Garcia, que ontern,
durante a seminário, debateu corn muita sabedoria. Não e a questão da
formaçao instrucional que a pessoa tern, rnas a sensibilidade Para Os
problemas. E o Sr. Garcia rnostrou isso ontern e hoje, corn sua proposta.
Recebemos sua proposta, que está encaminhada, e nos colocamos a
dlsposiçao dos outros inscritos.

Aqueles que vão apresentar propostas ja podern se inscrever ou ir direto ao
microfone Para se apresentarem e fazerem sua defesa.
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Renato, o JUnior pode apresentar agora ou precisa aguardar urn pouco? 856

o Deputado Miguel Martini estará presente para acompanhar o debate. Ele
apenas nos comunicou que estava em outro compromisso mas que já está
vindo para cá. NOs podemos dar prosseguirnento. Quem quiser pode fazer a
inscricao, pois o debate ja está sendo registracjo e gravado.

Por favor, identifiquese e diga o nome da entidade.
o Sr. Prascindino Balbino da Silva - Meu nome e Prascindino Balbino da

Silva. Sou do Conseiho de SaUde da cidade de Inimutaba, que fica aqui no
centro de Minas, perto da cidade de Curvelo.

Muitos trazem as questoes, mas eu queria ver solucôes. Trago uma
indicaçao para uma soluçao relativa a area de saUde. Nós devIamos jogar
essa soluçao na mao do Governo, porque o Exército poderia cuidar dessa
area, saindo para as zonas rurais e as cidades pequenas. E quantos medicos
formados não tern serviço na cidade grande! Eles poderiani sair para o
interior. 0 Governo poderia oferecer-ihes urn salário digno, que lhes desse
condicOes de atender a zona rural e os lugares mais pobres. Uma consulta
particular hoje custa R$70,00, enquanto que para o SUS ela custa R$4,00 ou
R$5,00. Eles poderiam sugerir que esses medicos cobrassem mais barato e
atendessem meihor. Hoje fica tudo a cargo do SUS. Ha medicos, na minha
cidade, que cobram R$80,00 e, a noite, R$100,00 por uma consulta. Que
pobre conseguira pagar isso? Assim ficam todos na fila do SUS. Deveria
haver uma tabela para Os medicos que fosse acessivel para os pobres. Assimmuita gente sairia da fila do SUS.

o Sr. Coordenador - Você está formal izando essa proposta?
o Sr. Prascjndino Balbino da Silva - Não, eu nâo a escrevi.
o Sr. Coordenador - Isso é importante. Eu pediria que voce a formalizasse,porque toda proposta deve ser formalizada. A nossa idéia hoje e de que se

devem formalizar as propostas de emendas que irão aperfeicoar o projeto,
para que elas sejam debatidas. Sendo aprovadas ou rejeitadas, elas devem
ser formal izadas

o Sr. Prascindino Balbino da Silva - Está bern. Era sO isso. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - Ha aqui uma apresentacao de proposta por escrito. A

pessoa acha que não ha necessidade de fazer sua defesa oral. A proposta
está no art. 12 do projeto. Propoe-se que a admissão de pessoal pelas
organizaçoes sociais seja feita exciusivamente sob o regime da Consolidaçao
das Leis do Trabaiho por meio de seleçao pUblica. Parece-me que ela
apenas faz urn acréscimo, porque esse artigo ja existia. Essa proposta é da
Maria Tais da Costa Oliveira Santos, da Secretaria de Adminisfracao 0 art.
12 prevê o seguinte; "A adm,ssão de pessoal pelas organizaçoes sociais far-
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se-a, exclusivamente, sob o regime da Consolidacâo das Leis do Trabaiho". A
proposta é de que se acrescente que a admissão será feita por meio de
selecão pUblica. Se você quiser fazer a defesa, para esciarecer urn pouco
mais a respeito dessa proposta, estamos a disposiçâo para ouvi-la. Caso
contrário, já está aqui recebida a proposta para o estudo da assessoria.

Estamos ainda recebendo propostas, porque depois o tempo ficarà curto.
Perderemos urn pouco de tempo agora, porque depois, quando o horário de
11 h30min estiver se aproximando, o tempo para as manifestacOes começa a
ficar curto.

o Sr. Moisés Melo - Questâo de ordem.
o Sr. Coordenador - Pois nâo, Moisés.
Sr. Moisés Melo - Quero chamar a atencão dos participantes para o fato de

que, apOs a leitura detaihada desse projeto, descobrimos que ha, por trás,
uma poiltica de desmonte do sistema previdenciário do Estado. Quando, no
projeto, propôe-se que o funcionário estadual, ao passar para as
organizaçães sociais, passe para o regime da CLT, isso significa que ele
deixaria de receber do Estado e de contribuir corn a previdéncia. Além disso,
ele teria dois anos para definir a sua salda do Estado. Esse, então, é urn
projeto que obriga as pessoas a se retirarem do Estado. Isso acarretaria urn
esvaziamento do funcionalismo pUblico. Preocupo-me muito corn isso, porque
no dia 10 de novembro tInhamos fechado a CPI do IPSEMG, e no dia 11 o
Deputado apresentou esse projeto. Ele perdeu no Plenário, perdeu todas as
discussães, porque era contra o IPSEMG. Ele perdeu em todos os debates.
Todas as propostas foram para a discussão da CPI, e ele perdeu. Mas no dia
11 ele apresenta esse projeto. Se você Ieu o projeto, pOde concluir que se
trata de urn desmonte e de urn grande calote que o Governo está propondo,
porque ele deve R$1.500.000.000,00 ou mais ao IPSEMG, e, corn isso, ele
desobriga-se desse pagamento.

Gostaria de chamar a atençao dos participantes para urna situaçào
preocupante. Apenas urn dia e rneio para discutir urn projeto dessa magnitude
nos levaria a ratificar urn projeto que mudará e destruirá o serviço pUblico e
arrebentará o servidor pUblico, dando o major calote na Previdêricia, que
pertence ao funcionario pUblico, e nao ao Estado. Muito obrigado.

o Sr. Coordenador - Muito obrigado, Moisés. Daremos a palavra ao Renato
Barros, para que ele se manfteste em nome da coordenaçâo sindical.

0 Sr. Renato Barros - Renato Barros, da Coordenaçâo Sindical do
SIN DISAUDE.

Estamos analisando bern esse projeto e observando as experiências corn a
implantagao das organizaçôes sociais em outros Estados do nosso Pals.
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858Recebi da Bahia urn documento recente, corn a aprovacao desse projeto,"'as 
percebernos que ali existe urn total estranguIam 0 de todos Os servicospüblicos, inclusive, corn a mobilizacao ampla da sociedade da Bahia,cOntrapondose ao que fol aprovado e a truculência da OACM na implaritacaodas organizaçoes Sociais. A mais recente foi transformar quatro hospitalspUblicos ern organizaçaes sociais, corn o total estrangularnef0 da prestaçaoe da qualidade dos servicos prestados a sociedade

Baseado no art. 196 da Constituicao Federal, no art. 186 da nossa
Constituicao Estacjual e na Lei n° 8.142, Lei Orgânjca de Saüde, que
estabelece o caráter universal e igualitarjo do atendimento a saCide, estouapresentando urna emencja propondo seja retirado desse projeto o capItujo
relativo a saude. Pelo caráter universal que tern a saUde nâo se admite seja
criada urna estâncja de organlzaçao social que representa o totalestr

angulame0 do SUS. Isso é baseacjo na posição do próprio ConselhoNacjonaj de SaCjde e na posicao do Min jstérjo Pübljco Federal, que já seposiclonou contrariamente, ern urn amplo debate feito pelo Conselho Estadualde SaUde de Minas Gerais.
Somos contrárjos a esse projeto e estamos solicitando que seu autor, oDeputado Miguel Martini, retire o capItulo que envoive a questao da saCide,garantindo corn isso, o atendimento a populacao, em caráter universal, nâo

ferindo o que está previsto na Constituiçao de 1988, que é a Carta Magna danossa Nacao.
o Sr. Coordenador - A proposta do Renato Barros e a exclusão da area desaUde das organizaçoes sociais, se o projeto que está tramitando aquipassar. Seria, entâo, urna proposta formalizada
Ha algum esclarecimento a ser feito? Penso que tenha ficado claro que a

proposta dele e para pedir a exclusão da area de saüde das organizaçoessociais.

o Sr. Evaristo Garcia - A proposta do Deputado Miguel Martini é para se
normatizar o art. 198, III, da Constituicao Federal. Mas quem normatiza a
questao de saUde e o municiplo. E Cãmara de Vereadores que cria anor

matlzacao da saüde Não é assim, Renato? Gostaria de saber, porque
penso que isso seja competéncia do municipio.

o Sr. Coordenador - Gostaria de esclarecer que todas as propostas tern de
ser formalizadas Elas serão discutidas e analisadas Segundo os aspectos deconstitucionalidade legalidade e juridicidade Depois, veremos de que forma
essas emendas seriam inserjdas no projeto. Naturalmente, elas terâo de serformalizadas pelos Deputados, que elaboram as emendas e as apresentampara debate.
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Corn a palavra, o Sr. Cláudio Rocha.
0 Sr. Cláudio Rocha - Cláudio Rocha, do Conseiho de Saüde de Betim.
Quando o Collor assumiu, ele classificou como urn dos grandes projetos a

questão da privatização, tendo em vista que o Estado era inchado e
ineficiente. Havia algurnas areas estratégicas do ponto de vista da
responsabilidade pUblica: a saide, a educaçâo, a seguranca pUblica e a parte
de pesquisa. 0 Fernando II, que, na verdade, deu continuidade ao que o
Collor ja estava irnplementando, continuou corn a mesma discussão. Para
nôs, depois de todo o desmonte do Estado, defendendo a Vale do Rio Doce,
e depois de entregar o patrimônio pUblicoda maneira corno foi feito, o pessoal
ainda tern a petulância de, neste mornento, acima da Constituicão Federal e
acima dos interesses nacionais e do respeito pelo povo, tentar acabar corn o
que ainda existe neste Pals, que e de responsabilidade pUblica: corn a
educaçâo, corn a saAde, corn a pesquisa e, nern se fala, corn a seguranca
pUblica deste Pals.

Al tinha que privatizar. Havia algurnas areas que eram estratégicas do
ponto de vista da responsabilizacão, que era a saUde, a educação, a
segurança pciblica e a parte de pesquisa. Os continuadores do Governo
Collor (o Fernando II, que, na realidade, continuou o que o Collor já estava
irnplernentando), continuaram corn essa rnesrna discussão.

Para nos, depois de todo o desrnonte do Estado, de defender a Vale do Rio
Doce, de entregar o patrimônio da maneira como foi feito, o pessoal ainda tern
a petulância de, nesse momento, tentar, acima da Constituição Federal, dos
interesses nacionais e do respeito ao povo, querer exatamente acabar corn o
que ainda existe no Pals no que se refere a responsabilidade püblica. Corn a
educaçâo, a saUde, a pesquisa, nem se fala na segurança publica deste Pals.
Do jeito que o povo está passando forne, o prirneiro fator da insegurança é o
povo faminto. Nesse aspecto, a prirneira questâo e ver quern está querendo
fazer as organizacaes sociais. Em Betim, a Prefeitura investe em tomb de
20% de sua arrecadação em saUde. Vários municIpios do Pals, não so de
esquerda, mas que tern urn projeto e investern na saUde, não pensarn em
fazer organização social. Quern está pensando em fazer organizacao social é
quern nâo quer responsabilidade corn a educação, corn a saüde e corn 0 povo
do Pals.

Al, ajoelharmos para essa proposta e exatamente entregar o que ternos de
mais legitimo, que é a luta e a determinacão do povo para garantir seus
direitos. Isso não vai acontecer. Se o Deputado quiser resistir a isso, varnos
colocar o povo na rua, para fazer urna resistência. Nâo varnos entregar
flOSsas universidades e nossos hospitals, para que 0 povo continueI
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nalfabeto, e as pessoas continuem morrendo na frente dos hospitals como

acontece na frente dos hospitals privados Não varnos mais adrnjtjr isso.
Acho pertinenfe abrirmos urn debate corn a sociedade 

Precisarnos instigarmais esse debate. Ele está acontecendo aqui, na Assembleja, mas ainda epouco. Ha necessjdade de que esse debate se amplie para todo o Estado deMinas Gerais. Precisarnos dizer quem é o Bresser Pereira, que será oco
ordenador da campanha do Fernando Henrique. Ontem, o PresidenteF

ernando Henrique disse que está do lado do povo e contra o funcionalismo
pUblico. Como se o funcionalismo püblico, ao longo desse tempo, fosse uma
cambada sem responsabilidade Fomos nos que 

asseguramos o atendimentoa popuiaca, ao Jongo desses anos. Nâo somos vagabun05 somostrabalhadores que tern responsabilidade corn o Pals. Quem nâo tern e ele.Proponho corn o objetivo de se arnpjjar essa d scussão para além daAssembleia Legislativa, que o autor do projeto perrnita que a sociedadeo
rganizada através dos conselhos e dos seus sindicatos, faça uma ampla

discussão em todo o Estado. Por que o Conseiho Estadual de SaUde nâo
pode fazer uma rnobilizaçao para discutir corn vários 

conselhos Seria umaforma de politizar e discutir o que é interessante para nos. A Assembléja ternque ser a ressonância dos direitos das entidades e dos ansejos do povo. Ela
nao pode empurrar urn projeto goela abaixo da maioria da populacao
brasile,ra e do Estado de Minas Gerais. Assirn, proponho que tenhamos urn
tempo disponivel para que o Consejho Estadual de SaUde, os conseihosmunicipais, os movimentos sindicais os movirnentos da area de educaçao ede tecnologja possarn realrnente discutir corn todos os setores envolvidos naSociecjade Espero que Os Deputados participem dessa discussâo Assim éque se constrój a democracia
Outra questao que gostaria de ressaltar e que, recentemente no final demaio, houve, em Brasilia o II Encontro Nacionai dos 

Conselheiros de SaüdeNa realidade , o que acoriteceu é que havia 1.500 conselheiros de todo oBrasil, q
uando, de forma unânime houve o indicativo contra as organizaçsSocials, porque elas estâo realmente destruindo o serviço püblico. E nesse

aspecto que achamos que temos de fazer urn amplo debate. Não aceitamosque esse projeto passe na Assernbléia Legislativa do jeito que está. Vamos
fazer todo o esforco colocando consetheiros de todos os Estados para quepossamos realmente resistir, inclusive mudando de Governo em 4/10/98.o Sr. Coordenador - Cláudjo, você está formalizando a proposta?o Sr. Cláudio Rocha - Sim.

o Sr. Coordenador - 0 Clad fez a defesa e agora está formalizando asua proposta como emenda ou sugestao. Por favor, entregue 6 Mesa. Está
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inscrito o Sr. Antonio Carlos Hilário, do SIND-UTE, que quer fazer defesa oral.
Trata-se de uma proposta de retirada do setor de educacào, escolas do
projeto das orgafliZacOeS soclais. Corn a patavra, o Sr. Antonio Carlos Hilário,
que disporá de 3 minutos.

o Sr. Antonio Carlos Hilário - Born dia. A proposta já está colocada.
o Sr. Coordenador - Sr. AntOnio, solicito que o senhor registre novamente

seu norne e a entidade que representa.
o Sr. Antonio Carlos Hilário - Meu norne é AntOnio Carlos Hilário e sou

Coordenador-Geral do SIND-UTE em Minas Gerais. A proposta de retirada do
setor de educação do projeto, independentemente do trâmite do projeto e das
modificacOes que venham a ocorrer, a nossa proposta é de retirada. Gostaria
de justificar essa proposta. Aproveito para chamar a atenção, porque, ontern,
no debate, - estive apenas na parte da rnanhâ - ouvi a exposicão da
representante de Curitiba, e chegarnos a perceber que, as vezes, ocorre de
haver pessoas bem-intenciofladaS corn relação ao projeto. 0 grande
problema e que não conseguimoS, as vezes, no conjunto, perceber o que está
por trás desse projeto.

Dal a nossa avatiaçáo de impossibilidade prática de, nas rnodificagOes do
projeto, mudar de fato o caráter a que ete se propOe. Temos que observar,
ainda, o que acontece hoje, no cenário internacional. Estamos vivendo urn
processo de reestruturacâo do sisterna capitalista que, por via da
gtobalizacão, cotoca a necessidade imperiosa de grande cornpetitividade, dal
a produtividade.

Al é que aparecem as fatácias e aqui vem o caso da eficiência. 0 que está
por trás disso? Ora, quando se fala em eficiència para garantir processO de
competitividade e de produtividade nesse cenário globalizado, eta é traduzida
na máxirna da privatizacão. 0 que é a questão da privatizacão nesse cenário?
Eta vem colada num novo modeto de Estado. 0 que se quer na verdade é
urna nova formatacãO do Estado, incluindo o papel da função do Estado.

0 projeto das organizacOes sociais vern exatamente tentar viabilizar a
formataçãO do Estado neoliberal, que é o Estado mlnimo. 0 que vem fazendo
o Governo Federal e, especlairnente, em Minas Gerais, o Governo Eduardo
Azeredo? Está exatamente desresponsabiliZafldo o Estado cada vez rnais
dos compromisSos corn a questão social. E isso que vemos na prática. No
caso da educacão, no ano passado, fizemos aqui, por dois dias, urn fOrum
técnico, mais duas teleconferências, por via da EMBRATEL, e, neste ano e no
prôximo, terernos mais uma teleconferência para se discutir o assunto. Houve
esforço significativo da Assembléia Legislativa no processo para se
desenvolverem aqueles debates. Como está acontecendo aqui, corn aqueles
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debates conseguimos construir urna proposta de critérios, que foi aprovada
pela Casa, tendo havido a participaçao do Governo nessas discussöes, para
a questao da municipalizacao. E o Governo continuou suas açôes e não deu
a minima importância para o projeto votado pela Casa e que teve apenas urn
veto do Governador. No entanto, a Secretaria da Educaçao desconheceu
todo aquele processo. Acredito que, no caso desse projeto, o seu trãmite na
Casa nao será diferente, devido a experiência que tivemos, no ano passado.

Em razão disso, independentemente do seu trâmite, estou propondo a
retirada da educaçao desseprocesso. Por que? Porque a municipalizaçao foi
uma forma ericontrada para que o Estado retirasse a sua responsabilidade
para corn a educaçao e a jogasse, por intermédio da municipalizacao, para a
iniciativa privada. Nào satisfeitos, corremos e visitamos todas as regiOes do
Estado, fazendo debates em vârias Câmaras, e conseguirnos impedir isso urn
pouco. No entanto, agora, corn relaçao as organizaçoes sociais, se a
educaçao estiver envolvida nesse projeto, será exatamente por meio dela que
se conseguira aquilo que, pela municipalizaçao, ainda não foi conquistado.

Para finalizar, quero dizer que o Brasil está se inserindo de forma
subalterna nesse cenário de globalização. Ou seja, está se inserindo por melo
dos ditames do consenso de Washington. Por isso, temos que ter clareza do
que está por trás do projeto das organizacoes sociais. Se na justificativa
desse projeto aparecem oportunidades de se poder criar mais eficiência nos
serviços, havendo esse teor que nos parece interessante, na realidade, o que
está por trás e outra coisa que a projeto nao estabelece. Gostaria de lembrar
uma frase proferida por Abraham Lincoln, no século XIX : "Vocé pode
enganar todo a povo durante uma parte do tempo e pode também enganar
uma parte do povo durante todo a tempo, mas nunca vocé conseguirá
enganar todo o povo durante todo a tempo." Por isso, temos de ter cuidado e
precisamos ficar corn Os olhos abertos para esse tipo de iniciativa. Muitoobrigado.

0 Sr. Coordenador - Agradecemos também ao Sr. Antonio Carlos Hilário.
Ha aqui uma proposta escrita e you 16-la. "Trata-se de dispositivo que
regulamenta o contrato de gestão definindo-o juridicamente como contrato ou
convênio. ApOs tal definiçao, tendo-se em vista a bilateral idade de obrigaçOes,
no caso de contrato, devem ser especificadas as implicaçaes decorrentes do
não-repasse de subvençaes sociais do poder pCiblico para a organizaçao
social. Julgo que as instrumentos jurIdicos, ora disponIveis, tais como acao
civil ptblica, são inocuos".

E da Adriana Curingam, do IPSEMG: "Porque realmente o que está previsto
é o contrato de gestao. E as relacOes entre a administraçao püblica e as
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organizaçOes socials serão reguladas pelo ato de autorização, contrato de
gestão. Será instrumental izado, sendo por escrito. Os contratos de gestâo
tern sempre natureza juridica de direito püblico e serão firmados pelo
Secretário de Estado da area correspondente as atividades e aos servicos
transferidos e pelo representante legal da organização".

Alguém tern dUvida quanto a competência do contrato? A Adriana ainda
precisa de explicar ou está clara? Parece que a proposta também seria em
relacao ao não-repasse das subvençOes sociais. Coma ficaria? ApOs tal
definiçao, tendo-se em vista a bilateralidade de obrigaçOes no caso de
contrato - e e contratb - de gestao, devem ser especificadas as implicaçOes
decorrentes do não-repasse de subvencOes sociais do poder püblico para a
organização. Julgo que as instrumentos jurldicos ora disponiveis, tais como
acão civil püblica, são inOcuos. Está aqui color-ado. Se alguém precisar de
mais explicaçOes, fica a cargo da Adriana Curingam, do IPSEMG.

Vou passar ainda a urn outro questionamento da Sra. Maria Mercedes
Valadares Guerra, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A
proposta e de retirada da pesquisa cientIfica e tecnologica do art. 10 da Lei no
9.637, de 1998. Ha uma questao de ordem. A Lei n o 9.637/97 é federal.

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Srá. Maria Mercedes Guerra.
A Sra. Maria Mercedes Guerra - Sou Secretária Regional da SBPC em

Minas Gerais. Gostaria de argumentar relativamente a area de ciência e
tecnologia. Somos urn pals que tern 20 a 30 anos de desenvolvirnento em
ciência e tecnologia, sendo que 98% ou 99% do dinheiro al aplicado adveio
do setor püblico. Temos uma situação, no Pals, de pouco desenvolvimento
em ciência e tecnologia, corn aplicação de recursos apenas pelo setor
püblico. Historicamente, é conhecido que a setor privado nunca aplicou nada
em ciência e tecnologia. Relativamente as areas de saüde, de educação e
outras areas afins, ainda deixam a desejar os resultados das pesquisas
básicas aplicadas ou tecnológicas. Darei urn exemplo concreto: no Brasil,
temos urn grande nUmero de pessoas corn leishmaniose, doença do Terceiro
Mundo. E o Unico medicamento existente para essa doença é produzido no
Canada, urn pals que não tern leishmaniose. Se o laboratOrio particular do
Canada resolver não mais produzir esse medicamento, nós corremos a risco
de termos uma populaçâo dizimada, não so no Brasil coma nos palses
asiãticos e africanos. Temos que pensar em ciência e tecnologia coma uma
ação de desenvolvimento do Pals, pois, para saber em que patamar nos
encontramos, em termos de desenvolvimento nacional, o que se analisa é a
nosso desenvolvimento cientifico e tecnologico. Obrigada.

0 Sr. Coordenador - Agradecemos suas palavras. Passarei 5 pergunta de
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864Milton Pace, da SEPLAN A proposta é a de que o Projeto de Lei n o 1.570, doDeputado Miguel Martini, seja tambern discutjdo corn toda a sociedade,associacoes, sindicatos, Universjdades e dernais setores. Ele observa que a
debate sobre esse projeto encontrase restrito a esta Assembleja Asolicitacao é a de que seja ampliado esse debate e que a Assembleja, dealgurna forma, promova debates junto a outros setores. Apesar de que
acredito que a transm,Ssão deste ciclo pela TV vai despertar a motivacao para
que esse debate, de fato, ocorra e seja Solicitado por outras entidades

Passo a palavra ao Sr. Tülio Larnunier Barbosa.
0 Sr. Tólio Lamunjer Barbosa - Born-dia a todos. Se estou interpretandobern o sentirnento geral das pessoas que aqui estâo e que estiveram ontern,

no seminário, principal mente diante da polêrnjca que aqui está sendo travada,
quero fazer uma proposta que, me parece, englobarja várias que estâo sendoapresentadas

Repetindo, a pedido, meu norne é TCilio Lamunier Barbosa Sou da
Associaço de Proteçao da Infância e Velhice - APROMIVE -, de Betirn.Somos o que se charna, tecnicamente, de ONG e, embora a sernjnárjo tratemuito da questao da saüde, creio que todos nOs que 

trabalharnos corneducacao e corn assjstêncja social também estamos sendo 
surrupjadosatraves desse projeto do Deputado Miguel Martini. 0 projeto é pouco claro.

Quern se deu ao trabaiho de o ler sabe que ele é extrernarnente generico, e,
por isso, cabem a respejto dele várias interpretacoes Cada urn de nOs poderádar-Ihe uma interpretaçao A polémica que aqui está sendo criada e que está
sendo discutida é extrernarnente válida, porque contempla posicôes de
entidades e direitos adquiridos que não podern ser revogados par urndispositivo estadual, quando prevafece a lei federal, que é a 

ConstituicaoComo aqui ja foi relatado, esse projeto é inconstitucional, o que ja foi dito peloMinistérjo PUbljco e pelo Conselho de SaUde. Entâo, se e inconstitucional, porque estamos discutindo esse projeto? Será que a Cornissão de Constituiçao e
Justiça da Assembléja nâo alertou para isso, se e que esse projeto passoupela referida Comissão? Se e inconstitucional, não cabe discussão e ponto
final. Quero apenas Iernbrar alga que pertence a urn passado recente. Quern
se lembra da Associaçao Feminina de Açao Social - ASFAS -, entidade que
foi criada pelos prOprios Deputados para receber subvencao social que eles
repassavam a si próprios. Tratava-se de urna organizaçao social, não? Em
razão disso, eu diria que minha proposta é simples: retirada do projeto dapauta, na Assembléja, a partir de abaixoassinado ou moçao dos presentes aesta assembléia (- Palmas)

0 Sr. Coorcjenador - 0 Sr. TUlio está formaljzando sua proposta Gostaria
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de prestar explicaçoes sobre a ASFAS, dizendo que quern fez a denOncia
dessa entidade, para ser apurada pelo Ministério POblico - é born dizer por
questao de justiça -, foi a Bancada do PT. Hoje, essa entidade encontra-se
extinta. Realmente, foi uma situação de constrangimento, e nos, quando
chegamos a esta Casa, percebemos que havia irregularidades no caso.
Entendemos que todas as entidades em que ha irregularidades e que
recebem subvençâo social devem ser denunciadas. Pedimos que vocês nos
passem essas denUncias, a fim de que nós as apresentemos ao Ministério
POblico. Todas as entidades suspeitas, charnadas entidades sem fins
lucrativos e de utilidade püblica, mas que, no fundo, sabernos que estão
apenas fazendo campanha eleitoral, devern ser denunciadas. 0 momento e
propIcio para isso, porque as subvençOes encontram-se suspensas
exatamente devido a novas dentincias feitas pelo PT e que necessitam ser
apuradas. Todas as denOncias que tiverem ligacâo direta corn o Deputado
devem ser trazidas para a devida apuraçâo, e, se for o caso, daremos inIcio
ao processo penal que será respondido pelo Deputado. Isso é importante,
POS Os casos serão resolvidos, mesmo nao sendo corn a velocidade
esperada. Os "anôes do orçamento" foram afastados, perderam a mandato.
Caberia a justica prendê-los, mas o Legislativo fez a sua parte. Collor de
Mello sofreu o "impeachment", e sua prisao caberia a justica. Nesta Casa
realizamos as CPIs, nas quais apuramos as irregularidades, e procedernos ao
devido encaminharnento para o Tribunal de Justica e o Ministério POblico, a
firn de que deem continuidade.

Desculpem-me, estou me desviando urn pouquinho do assunto. Uma outra
boa iniciativa é a relativa a Lei Orgânica de Assisténcia Social, que
regulamentou essa questão. E necessária a existência dos Conselhos
Estaduais de Assistência Social, do Conselho Municipal de Assisténcia Social.
Esses e que säo credenciados para receber e distribuir, não a Deputado.

Continuando, a Valdir Carnpolina Diniz, da Secretaria da Fazenda, faz uma
proposta que entendemos ser extremamente pertinente. Ele propãe a
retirada, no art. 1 0 do Projeto de Lei n° 1.570, da expressâo "outras". Ele pede
para que seja suprimida a expressão "outras", uma vez que esse termo
generaliza todas as outras atividades econômicas. E, também, no § 10 do art.
30 propôe a retirada da expressâo "opostos a disposiçao dos interessados",
também vaga para a objetivo das entidades e as interesses do cidadâo. Al
está a proposta do Valdir Campolina Diniz, da Secretaria da Fazenda.

• Sr. Coordenador - Corn a palavra, por três minutos, a Sr. Julio Jáder.
• Sr. JUlio Jáder - Na verdade, eu queria dizer alga mais sabre a proposta

de supressäo do Hilário, a qual, de certa forma, já foi contemplada pela



professora, mas eu queria dar urn enfoque diferente. 	
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o Sr. Coordenador - Por favor, identifique-se, fale seu nome e a entidade
que represer,ta.

o Sr. Julio Jácier - Meu nome e Julio, sou do Centro Acadêrnjco de
Comunicação Social da FAFI. Esse enfoque parte, principairnente, do ponto
de vista do acUmulo das lutas que virnos travando nesses três anos, corn
relaçao a consolidação da Universidade do Estado de Minas Gerais. 0
primeiro ponto que trazemos a este debate e a preocupaçao, em virtude de
urn discurso fácil, colocado pelos representantes do Governo, de evitar a
pecha de corporativismo, de defesa unicamente do interesse dos estudantes.
E ate para evitar que este debate se restringisse ao campo do movirnento,
tentamos articulá-lo e ir ate o campo de esquerda - estivemos em uma
reunião, ha cerca de 15 dias, corn o Eduardo Otoni, urn ex-Deputado
estadual, urn dos autores do projeto de lei que criou a universidade estadual,
que é do PTB, partido do Maluf; estivemos tambérn corn o Prof. AIuFsio
Pimenta -, para debater o impacto que esse projeto das organizaçs sociais
teria no caso de absorção das atividades que são realizadas pela UEMG. A
primeira preocupaçao que tivemos, num COnsenso, é que estava no campo
dessa reforma produzir urn Estado seletivo que atuaria em determinadas
Areas ou, se aprovada e consagrada a reforma, o Estado garantiria urn leque
sufIcientemente arnplo de atividades para atender a algurnas necessidades
de certa parcela da sociedade que precisa estudar, e ate para atender a
algurnas dernandas que o setor privado nao é capaz de atender de maneira
justa e equânime. Esse nosso raciocinjo partiu de uma premissa básica, a de
que cerca de 30% dos estudantes da UEMG - e al somos obrigados a
concordar corn o racioclnio do Pestana de que nern tudo que é estatal é
pUblico - estão abandonando a faculdade porque nao tern condiçao de pagar,
ou seja, construju-se urn processo, mas não se caminhou no processo de
incorporaçao, de destinaçao dos recursos do ICMS para a sustentaçao da
Universjdacje Então, essa foi a premissa, e nOs, infelizmente, chegamos a
conclusão de que se esse projeto vai garantir o que constitucionajrnente o
Estado já deveria garantir e nao garante, varnos apoiá-lo, mas ficamosassustados • Se, constitucionalmente o Estado de Minas Gerais já deveria
garantir e não garante, fica diuicil atribuir responsabilidades para as
organizaçaes sociais. Esse 6  primeiro ponto.

E a questão do ensirio, da pesquisa, da ciência e da tecnologia, assusta-
nos rnuito. Nâo sei se e desconhecimento do Deputado Miguel Martini corn
relaçao a alguns preceitos constitucionais, corno a indissoclabilidade do
ensino, da pesquisa e da extensão, ou se é falta de competência, nao sei se
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técnica ou de acUmulo politico mesrno para colocar algumas coisas no papel,
como quando ele coloca que as organizaçoes sociais terão autonomia. Al
perguntarnos nesse debate que fizernos, se consagrado esse projeto, a
direçao das universidades vão estar subordinadas aos blocos que estão no
poder, na organização e essa autonornia administrativa, e ate do Estado, em
virtude das indicaçôes do poder pUblico que representam cerca de 80%, e
que essa autonornia administrativo-financeira não vai corresponder a
autonomia politica, atacando mais urn dos preceitos constitucionais que
temos, que é a autonomia. Então, mais uma vez, a Constituiçao está sendo
atacada. São inUmeros Os pontos que destacamos. Fizemos uma smntese das
criticas, as quais gostariamos ate de ter mandado para contribuiçâo, e
posteriorrnente varnos rnandar, rnas, acima de tudo, queremos dizer que nem
ha corno se pedir a supressao de urn artigo desses, porque é urn artigo que
não está embasado constitucionalmente. E o que está color-ado aqui: como e
que voce faz a supressão de urn artigo que não se referencia na Carta
Magna? Então, o que queremos dizer é que no carnpo do movimento
educacional universitário, vamos estar travando, junto corn o rnovimento de
saüde, urn movimento. Acho que nern é urn abaixo-assinado, mas urna
profunda mobihzação a exemplo do que fizernos ha cerca de dois anos,
colocando mil pessoas aqui, colocando mil pessoas nas ruas ... para garantir
que a Constituicao do Estado fosse curnprida. Acho que o Estado quer
consertar urn erro que considerou e deixou passar na criação da UEMG, o
que já mostra que não tern compromisso em investir na educação publica
gratuita e de qualidade. Os estudantes estão deixando de estudar na UEMG.
De certa rnaneira, podernos considerar a UEMG uma farsa, porque é urna
universidade estadual em que se paga mensalidade de R$270,00, de
R$280,00, de R$350,00, e isso não existe. Al, está, dentro da lógica do
Pestana, o exemplo de que nem tudo que é estatal é püblico. Eu queria dizer
que a logica desse Governo é mais, porque nem tudo que é pUblico é gratuito,
e isso vai ter de ser combatido corn a profunda rnobilização dos rnovimentos
sociais e também em 3 de outubro. (- Palmas.)

O Sr. Coordenador - Eu agradeco ao JUlio. Você já vai forrnalizar, JUlio? So
lembrando, JUlio, que nào vai ser no dia 3 não, é no dia 4. Corn a palavra, 0
Sr. Moisés.

O Sr. Moisés Melo - Meu nome é Moisés Melo, sou Presidente da
Associaçâo dos Contribuintes do IPSEMG. Ontern fiz uma pergunta ao
Deputado Miguel Martini, que, na sua deselegância, como autor do projeto,
deveria estar aqui para ouvir as proposiçOes das entidades, mas ontem eu
coloquei para o Deputado a questão dos órgãos fiscalizadores, como o IMA,
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que tern a responsabjljdade de fiscalizar produto animal; o INMETRO, que
tern a responsabjlicjade de fiscalizar pesos, medidas e toda a questão da
comercializacao para a sociedade, e outras instituiçöes, e ele me disse que
constava no documento, na proposta, que esses Orgãos não faziam parte.
Não you dizer que ele quis "enrolar", mas como sou Ia de Rio Paracatu, sou
meio bobo, Ii, Ii e nao entendi. Procurei-o pessoalmente, e disse: "Por favor,
explique-me pessoalmente, porque voce não está me convencendo". Al ele
me disse Clue no documento, na proposta dele, o objetivo foi aumentar a
absorçao de atividades que por força e previsão constitucional ja venharn
sendo exercidas tambem pelo setor privado. Aqui, então, essa questão, não
faz parte, porque não está sendo exercida pelo setor privado. Otimo. Foi born;
tudo bern, o paracatuense volta. Vou ler mais. Chego em casa e começo a ler
o projeto e descobrimos o golpe que ele quer dar, quer rnascarar a situação.
Ele diz o seguinte: "Das autorizacoes: no art. 2 0 do projeto, o Poder Executivo,
quer dizer, o poderoso que está dando uma carta branca ao Poder Executivo,
podera autorizar a absorçao de atividades e serviços de natureza social,
atualmente desempenhados por Orgãos ou entidades pUblicas estaduais, por
organizaçaes sociais qualificadas na forma da lei". Quer dizer, o poder püblico
pode dizer o seguinte: a fiscalizaçao do acougue, da car, vai ser agora feita
peta Organizaçao Social São João Batista, e assim por diante. Então ele
transfere, porque aqui a lei permite ao Governador fazer isso. Não está no
"caput" da lei, mas as entrelinhas da lei, da proposta, dão direito ao
Governador de transferir o serviço para quem ele achar que deve, porque
todo serviço püblico, qualquer serviço, para mim, é social. Born, al vemos
aqui, no art. 60, o seguinte: "A qualificaçao da entidade como organizaçao
social dar-se-ã por ato do Governador do Estado". Engraçado, não e? Quer
dizer, não é a sociedade que qualifica, porque vejo que para ser uma
organizaçào social, ela tern de ter uma base na sociedade, ela tern de ter mil
sócios, mil associados, rnas aqui não: Os grupos se organizam, as esposas,
sobrinhas, tias, amantes se organizam, formam uma organizaçao social,
levam ao Governador, e ele a autoriza. Está aqui no art. 6 0. Al você vai lendo,
relendo, procurando nas entrelinhas onde está o golpe, não é? E você depara
corn ele, abertamente, porque não houve capacidade de mascara-b. Está no
art. 25, que para mirn já é a grande bomba, a bomba final. Diz o seguinte: "0
programa especial de incentivo as organizacaes socials, instituido na forma
desta lei, nao impede a administraçao de, observados os interesses püblicos,
promover a concessão ou a permissâo desses ou de outros servicos". Então
significa o que? Mais ou menos, está afimmado aqui que ebe pode passar
qualquer serviço pUblico, inclusive o serviço de polIcia, porque ele fala aqui
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que recothe a polIcia para o quartet, como já está acontecendo corn as
polIcias comunitárias, não e? Isso já está acontecendo. 0 Estado está se
desobrigando da sua atividade básica, definida constitucionalmente. Isso é
urn perigo; nós estarnos vivendo na pior das ditaduras, que é a ditadura do
esconderijo, a ditadura da ema - enfia a cabeça na areia, deixa o barco
passar, e cada urn que se vire.

Agora eu quero dar urn testemunho aqui: em 1900 e tantos, no final da
ditadura, no Govemno de Francelino Pereira, o Sr. Paulo Haddad, que hoje e o
consetheiro do Governador e era Secretário do Planejamento, criou o
PRODECOM, que era a menina dos othos dele. Quem se lembra disso?
Programa de Desenvolvimento Comunitário, que são as organizacôes sociais.
Naquela época - ha urna companheira aqui, da Secretaria do Trabatho, que
está morrendo de rim, porque ela conhece bern - criava-se organizacão social
ou o que seja, porque mudaram o nome, é ONG e tat, rnas naquela época era
entidade mesmo, entäo etes criavam Ia, o compadre, a esposa, cada urn
criava. A esposa criava uma entidade, o marido criava outra, os fllhos criavarn
outra, inscreviam-se no PRODECOM e recebiam verba. Foram para o rato
rnilhães e milhôes de dólares. For qué? Porque não havia como cobrar
prestação de contas, porque a ONG sumia, desaparecia. Isso é urn exempbo
que estão fazendo renascer. Eu fui anabisar, fui buscar no passado e
encontrei a figura do PRODECOM.

o Sr. Coordenador - So urn aparte, Moisés. NOs estarnos pedindo que
Deputado Miguel Martini venha para cá. Ele está aqui na Casa, então
pedimos que ele viesse, exatamente para enriquecer a nossa reunião. Ele
virá.

o Sr. Moisés Meto - Lógico, eu gostaria ate de esperá-to, mas corno ele não
está, mas está sendo gravado, espero que pebo menos ete ouca, não?

Born, existern outras situacôes que nos preocupam. Vimos hoje no jornat
que o Secretário do Ptanejamento, quando foi questionado por urn jornalista,
que perguntou se ele garantia que as organizaçöes sociais não tern fins
lucrativos e não existem altos salarios por tras, deu uma resposta:
"Deveremos ter rnais critérios". Ora essa e urna resposta, como diz ete, rnuito
infantit. "Deveremos" e como ebe determina, quer dizer, é urna lei que está
sendo feita, e o Estado e dete. Ali ele está dizendo: o Estado é meu, eu
determino. Então deveremos ter muito cuidado corn essa questão. Já tivernos
experiéncia no passado e gostaria que o Deputado Miguel Martini estivesse
presente, mas duvido que ele venha, porque houve urna denüncia de que já
existern mernbros do Governo, grupos se organizando para dam assessoria a
quem queira formar organizaçöes socials, grupos fazendo palestras,
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organizando-se para assumir alguns Orgãos, principairnente Os ôrgãos de
pesquisa. Eu faria uma pergunta: tern alguem do CETEC aqui? 0 Presidente
da assOciacão do CETEC está aqui e nâo vai me deixar mentir, se mentir,
mentimos nOs dois. Já fizeram, inclusive, reuniSes no CETEC para discutir a
questao das organizaçoes sociais. Já fizeram reuniOes corn Os funcionários,
dando inIcio a urn trabaiho de absorçao do CETEC, que para mim é urn dos
malores órgãos de pesquisa, nao so de Minas Gerais, mas do Brash. E urn
patrirnônio do mineiro, e nOs nao podemos, em hipOtese alguma, entregar urn

• centro de pesquisa da magnitude do CETEC para empresas que estão se
disfarçando de organizaçao social para assumir essas instituicoes. Born, you
apresentar, Sr. Presidente, duas propostas. Primeiro, a retirada do IPSEMG,
porque a previdência é a mahor conquista do funcionalismo püblico, queiram
ou nâo. Os grupos beneficiados de outros Poderes jamais poderão questionar
a importância do IPSEMG para o funcionalismo pUblico. Estamos propondo a
retirada do IPSEMG especfficamente, pois essa instituiçâo pertence ao
funcionario püblico, e, nao, ao Estado. 0 IPSEMG não pode fazer parte dessa
lei. Segundo: proponho que todos os funcionários contratados pelas
organizacaes sociais - OS - contribuam para o IPSEMG, pois é o dinheiro
pUblico que as sustentará. Não podemos aceitar essa situaçao de forma
nenhurna, pois é urn golpe para acabar corn o IPSEMG. Se permitirmos que
essa lei passe, dentro de 10, 15 ou 20 anos, nao existirão funcionários
püblicos, pois serão transferidos para as organizaçoes sociais. A minha
proposta e que estas, como entidacjes püblicas, mudem o conceito de
contrataçao, pois SãO fiscalizadas pelo poder püblico, portanto sua
contribuiçao previdenciária deve ser para o IPSEMG.

Sr. Presidente, para terminar, faço urna outra proposta: o Estado, ao ceder
o funcionário, nao pode perder o vInculo, pois o funcionário deve permanecer
vinculado ao órgão de origem, tendo, assim, garantidos todos Os seusdireitos, Os atuais e Os futuros. Sabemos rnuito bern que alguns grupos
comprometidos e funcionárjos contratados por rneios escusos estão se
organizando e buscando outros funcionários, para criar uma empresa que
serà contratada pela organizaçao social para prestaçao de serviços. Dizem
que a mulher, o fliho, a amante serão membros da organizaçao social, sem
fins Iucratjvos, ou seja, vão para o ceu, pois não cobram nada. Entretanto,
contratam a empresa do esposo para Ihes prestar serviço. Faço essas
propostas, mas a proposta maior está por vir. Muito obrigado.

0 Sr. Coordenador - Muito obrigado, Moisés. Temos mais duas perguntas.
A do Moisés já fol formalizada. 0 José Dirceu Silveira ira fazer a defesa oral.
José Dirceu, voce quer ficar corn sua pergunta?
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0 Sr. José Dirceu Silveira - Meu nome é José Dirceu Silveira e estou

representando a ASCON. Sou companheiro do Moisés na luta pela
preservacão do serviço pUblico. A minha proposta e fazer urn substitutivo ao
Projeto de Lei n° 1.570/97 e adequá-lo a Lei n o 9.637, de 1515/98, e as
disposicôes constituciOflaiS. 0 projeto foi elaborado de uma forma apressada,
açodada, sendo, portanto, irnaturo. Ele não dá condiçOes efetivas ao Estado
de ser reformulado e passar por urn processo de reforma administrativa, que
é urn termo extremarnente gasto. Entreh no Estado em 22/6165, para tratar de
reforma administrativa, e essa reforma vern se transformando em urn
processo continuo e inacabado. E necessário, porém, que haja duas
modificaçães na gestão do Estado para evitar o poder discricionário dos
governantes e tornar mais efetiva a alocacão de recursos repassados pela
sociedade. Não ha serviço püblico gratuito, p015 todo ele é pago pela
sociedade, e a sua caracteristica e ser universal. Sendo assim, toda a
sociedade financia esse servico, e, por outro lado, todos tern acesso livre a
ele. Esse projeto foi apresentado pelo Deputado Miguel Martini, e não p0550,

de rnaneira nenhuma, imputar a sua lavra ao Deputado; posso imputar-Ihe,
apenas, a apresentação, e ele está muito confuso, truncado, apresenta
alguns problemas de redacâo que são extremamente conflitantes. No art. 30,
diz que a autorização depende de requerimento especifico; posteriormente, 0

projeto trata do esquema de seleção das organizacöes. Se ele prevê, em urn
artigo, que isso depende de requerirnento especIfico, dá ao GovernadOr 0

poder de acoiher qualquer requerirnento; assim, nOs, na Assembléia,
podemos constituir uma organizacão social agora, registrá-la em cartOrio e
requerer a adrninistracãO de todos esses serviços. Basta fazer o registro em
cartório e urn requerimento ao Governador, assinado pela Assembléla, e
teremos pleno direito de constituir uma organizacão social. ElegeremOS 0

Deputado Marcos Helênio como seu Presidente e, assim, assurnirernoS 0

serviço póblico do Estado. Essa e urna maneira bastante simplista de resolver
0 problerna. Já houve uma experiência no Estado, nos mesmos moldes
dessas organizacöeS sociais, que, porém, tinha maior coerência: a
constituição de diversas fundaçôes para exercerern serviços püblhcos corn o
pessoal contratado pela CLT. Essas fundaçôes foram criadas porque o nIvel
salarial do Estado era muito baixo e não conseguia atrair técnicOS
qualificados, e elas tinham condiçöes de pagar, pelo regime da CLT, aos
funcionários püblicos estáveis uma complementacãO, como fol 0 caso da
Fundaçâo João Phnheiro, da FEANUR, cujo projeto tive a honra de elaborar, e
da Fundação Cultural TV Minas. Esses são artificios para corrigir a distorcãO
salarial do Estado e a sua omissão em instituir uma competénCia gerenCial,
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872através de Concursos e de cursos de formacao especifica do funcjonárjopüblico. 0 Estado so se reformará na medida em que tiver funcionáriosqual,fIcados através de cursos. 0 concurso não proporciona 
efetivamenteuma quaIifiçao profissional que é proporcionada apenas por urn cursoespecffico de treinamento, que Ihes dé a seguinte distincao: o que e pUblico e

do coletivo, sendo obrigaçao do Estado, e o que é privado é do individuo,
sendo obrigacao cia empresa A empresa não se Confuride corn o Estado, e o
Estado não se Confunde corn a empresa. Essa e i ustificaçao da minhaproposta no sentido de que ao projeto seja feito urn substjtutjvo atendendo aproposta do Governo Federal e, tambem, as disposics 

Constitucionais Setivemos 500 Deputados reunidos durarite 2 anos para elaborar umaConstituiçao , é necessric aprender a cumprir Os dispositivos dessa CartaMagna.
o Sr. Coordenador - Obrigado, José Dirceu. Já está formalizada, aqui, asua proposta
o Sr. Marculio Andrade - Meu norne e Marc ilio Andrade e sou Presidente daAssociacao dos Empregados do Sisterna de Ciência e Tecnologia e MeioAmbiente do Estado - ASECTMA. 0 Moisés citou aqui o CETEC, e gostariade dizer que as preocupacaes, principalmente, dos pesquisador5 do CETECcorn os rumos da instituiçao já vêrn de algurn tempo. São do conhecimentopüblico, inclusive da própria Assembléja, as dificuldades enfrentadas por esse

órgao nos diversos Governos ao longo dos anos. A difIculdade do CETEC,
como Orgão de pesquisa e instituicão de prestaçao de servicos 

tecnológicosadvém da mudanca de rurnos que ele sofre a cada quatro anos. A cada
quatro anos, chega urn pessoal flovo e nos diz: vocés ate agora fizeram tudo
errado, e terernos, portanto, urna nova diretrjz: a presentar projetos epesquisas para a FAPEMIG Depois, chega urn outro pessoal e diz: não
iremos mais apresentar projetos para a FAPEMIG irernos prestar serviçotecnologico corn autonornia financeira Essa é, portanto, a flossa grandedificuldade :

 a mudanca de rurno a cada quatro anos. Isso, quando a diretriz
dura quatro anos, pois, muitas vezes, a rnudanca ocorre de dois em dois
anos. No momento alias, estarnos corn urna experjência rnuito boa: a direção
do CETEC constitu Ida pelo pessoal da area, na figura do Prof. Evandro Mirra,Vice-Reitor da Universidade Estamos em uma fase de Iua-de-mel Mas issonão a

conteceu em periodos anteriores Por volta de dois anos atrás, urngrupo de pesqujsadore5 comecou a discutir Os rumos da instituicao Issoocorreu e
xatamente na época em que o MARE colocou, via Internet, a

proposta de organizaçs sociais. Diante daquelas crises que vivIamos a
cada dois anos ou a cada quatro anos, cornecamos a discutir se a
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organizacão social seria uma solucao para o nosso caso, na medida em que
poderlamos discutir rumos para a entidade. Chegamos, inclusive, a discutir a
constituição de uma ONG formada pelos pesquisadores do CETEC e por
pesquisadores de outras instituicães que se capacitassem a disputar o cargo.
Evidentemente, o ünico instrumento que teriamos para essa disputa a fim de
ganhar a possibilidade de gerir a instituição seria a nossa competência, o
nosso serviço. Somos pesquisadores do CETEC, construlmos nossa carreira
là, nestes 20 anos, e estamos sofrendo uma série de truculências, em razão
dos vários Governos que mudaram. Sendo assim, as organizacöes sociais
poderiam ser uma soluçâo para nOs. Começamos a discutir esse assunto
sempre corn base no projeto do Governo Federal, que garantia a todos os
servidores a manutencão de todos os direitos adquiridos. Para nós, esse seria
urn caminho. Tivemos também a oportunidade de discutir, por urn longo
tempo, corn o Prof. Clélio Campolina, que estava a frente de urn trabalho,
soticitado pela Secretaria do Planejamento, sobre a definição dos rumos dos
organismos de pesquisa e desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. 0
trabaiho comecou pelo prôprio CETEC.

Então, essa gestao colegiada nos pareceu uma solucâo. A definicão que
tinharnos era que, em nenhum momento, poderia haver urn grupo
hegemônico dominando a instituição, ja que ali existe o aporte de milhöes de
dôlares de dinheiro pUblico. Então, não cabe a rienhum grupo dizer: "Agora,
nós mandamos".

Mas no rneio dessa grande discussão, fomos atropelados por uma proposta
do Governo que, depois, foi substitulda por esse projeto do Deputado Miguel
Martini. A proposta do Deputado não muda muito a que o Governo
apresentou. Ontem, inclusive, quis perguntar para o Deputado, porque essa
proposta e difIcil na medida em que nos prejudica, da forma como está
colocada, ja que so poderão trabalhar nas organizacöes sociais os servidores
que estiverem em licença sem vencirnento.

Por que eu, que construI a minha carreira como pesquisador do CETEC, ha
22 anos trabalhando no Orgão, se quiser continuar trabalhando Ia mesmo que
o CETEC vire uma organização social, tenho que abrir mao de todos Os

direitos adquiridos em 22 anos de trabaiho no Estado? Isso para nós é
inaceitável. Deixamos claro e já tive oportunidade de dizer isso para 0

Deputado em seu prOprio gabinete.
De outro modo, e se eu não quiser continuar trabalhando Ia, se for obrigado

a tirar licenca sem vencimento? Para onde eu you? A minha carreira é de
pesquisador no CETEC. Eu não tenho capacidade para trabaihar, por
exemplo, na Fundação João Pinheiro. 0 meu laboratório está no CETEC. La,

L
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874sou coordenador de setor. Então, para onde eu you? E se eu resolver ir, e a

organizacao virar para mim e dizer: "Marculio, vocé nao e do nosso interesse".
Entâo, onde eu fico? Por isso essa proposta para nOs é complicada.

So para finalizar, precisarnos ampliar essa discussâo, porque queremos a
retirada do projeto, mas, em outra hora, vem alguern e faz urna proposta de
supressao de artigo. Então, o caminho tern que ser esse. Vamos abrir a
discussâo. A partir dela, as sugestöes poderão ocorrer.

o Sr. Coordenador - Obrigado, Marculio. Eu [he pediria apenas quanto a
formaljdade, que se-registrasse a sua sugestao para posterior debate, ate-
para reforçar a posiçäo tomada pelos participantes.

Vou passar a palavra para o Sr. João Diniz Pinto Junior. Por favor, que se
apresente.

o Sr. João Diniz Pinto Junior - Joâo Diniz Pinto Junior, do SISIP5EMG -
Sindicato dos Servidores do IPSEMG.

Acho que o colega que me antecedeu fez confusão entre organizaçao social
e mudança no modelo gerencial do CETEC, que poderia ser por meio da co-
gestâo dos funcionários. Isso näo é organizaçao social.

Considero que o Deputado nao virá, mesmo porque, se agora chegar, já
terá perdido todas as discussôes e a importância das questöes que foram
tratadas. Mas gostaria que ele estivesse presente, porque ele nos disse
várias vezes - e ontem mais uma - que, se tivéssernos propostas embasadas
tecnicamente, que justificassern a retirada do projeto, assim o faria. E eu
trago propostas jurIdica e tecnicamente embasadas, que mostram a
inviabilidade do projeto.

Vou fazer isso em três momentos: primeiro, corn relaçao ao custo; Segundo,
corn relaçâo a ilegalidade; e terceiro, corn relacao a inconstitucjonaljdade Vou
provâ-lo a vocês por melo de urn trabaiho "corrido" que fizemos, mas que
poderá ser aperfeicoado e ampliado, para, depois, poder atender a todas as
areas.

Inicialmente, you falar de uma experiência. Todas as pessoas que aqui vêrn
trazem a sua experiencla. Assirn, you trazer uma que me aconteceu no
IPSEMG 0 Governador Eduardo Azeredo se apropriou indevidamente de
R$ 1.500-000-000,00 dos recursos do Instituto. E nao pode dizer que não,
porque esse valor fol descontado cia folha de pagamento dos servidores.
Então, viernos trazer aqui essa experiêncja corno simples contribuição para
se mostrar que o projeto não se justifica, que o projeto e inviável. (- Lê:)

"0 projeto que estnitura as organizacoes socials e a institucionalizaçao da
transferência da gerência operacional de entidades püblicas a iniciativa
privada sob o argumento de que vai haver controle eficiente, eficaz e corn
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custos menores, corn a consequente meihoria da qualidade.
Na prática, a realidade e totalmente diversa, conforme demonstraremos.

Sob o pretexto de prestar atendimento rnédico-hospitalar e odontológico a
todos os servidores püblicos e seus beneficiários no interior do Estado, a
Secretaria de Administraçâo propôs - temos o projeto, inclusive o ofIcio
encaminhado pelo Secretário de Administraçâo - através da criacão de urn
seguro-saüde a transferência dos serviços de saüde do IPSEMG, por meio de
parceria corn o setor privado, especialista no assunto, de maneira a importar
técnicas de gerenciamento operacional mais competentes.

A análise detaihada do projeto conduziu as seguintes conclusôes:
l a : estimativa de orçamento corn previsão das seguintes despesas para o

IPSEMG e, consequentemente, para o servidor püblico: taxa de inclusâo "per
capita" (por segurado e por dependente) no valor de R$5,00. 1.200.000
segurados x R$5,00 = R$6.000.000,00; prêmio mensal estirnado "per capita"
= R$5,00. 1.200.000 x R$5,00 = R$6.000.000,00; desembolso do Instituto nos
prirneiros três anos de contrato = R$124.100.000,00. Isso para urn projeto que
- dizem - é a desoneracão do Estado.

An Nüm Taxa Prêmio Total a

	

O ero 	 de mensal pagar
de inclusã (em R$) (em R$)

	

segu 	 o
rado (em

	

s 	 R$)
19 300. 1.500.0 5.600.0 7.100.00

	

98 000 	 00,00 00,00 	 0,00
19 720 3.600.0 41.400. 45.000.0
99 000 00,00 000,00 00,00
20 180. 900.00 71.100. 72.000.0
00 000 0,00 000,00 00,00
Tot 1.20 6.000.0 118.100 124.100.
al 0.00 00,00 .000,00 000,00

0
Para os cinco anos de contrato, o IPSEMG teria de pagar

R$266.300.000,00, quantia de grande vulto, ao contrário daquilo que é
sempre usado corno argumento a privatizaçâo ou, como queiram, a
implantaçao das organizaçôes socials.

Como comparativo, apenas corn o valor que o IPSEMG pagaria a
seguradora (OS), sornente no 2 0 semestre de 1998, a tItulo de taxa de
inclusâo e prêmio, no total de R$7.100.000,00, seria possIvel a informatização

r
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de todas as unidades administrativas da Capital e do interior (todos os
municipios do Estado, inclusive os 607 em que o IPSEMG já está; também
levando em conta a possibilidade de ampliar para os outros 200), incluindo a
contrataçâo do sistema atual.

Exemplo:
a) compra de 1.000 microcomputadores Pentium, os meihores, 1.000

impressoras = R$4.000.000,00; b) contrataçao de 500 programadores (saiário
de R$1.000,00) mais 500 digitadores (salário de R$500,00), incluindo
encargos sociais = R$1.500.000,00; c) aquisiçao de "softwares" especIficos
de gerenciarnento da assistência (marcacao de consulta e exames,
internaçöes, conferência de conta e pagamentos) = R$1.600.000,00. Custo
total = R$7.100.000,00, da transferência dessa gerência operacional.

Implantada a informatizaçâo, ao inves de pagar a seguradora
R$6.000.000,00 por més de prêmio para manter os 1.200.000 segurados
(R$5,00 "per capita"), o IPSEMG gastaria apenas R$1.500.000,00 por mês
corn salários, encargos e taxa de adrninistraçâo.

Portanto, para informatização completa do piano existente - corn internaçâo
gratuita e enfermaria em qualquer circunstância - e sua manutençao, 0
IPSEMG gastaria R$95.600.000,00, mais ou menos, em cinco anos, contra a
vultosa quantia cobrada pela organizaçâo social de R$266.300.000,00, sem
garantia dos mecanismos propostos, implicando urna economia de
R$170.700.000,00".

Portanto, não significa desoneraçao do Estado. Pelo contrário, significa
transferência de recursos pCibiicos, de poupança pUblica para a iniciativa
privada. Ontem o Secretário disse que o Estado precisa fazer poupanca
pUblica. Corn a polItica de juros como está eu acho difIcil.

2a: proposição: corn a adocão do modelo proposto, o IPSEMG passaria a
contar corn urna estrutura adrninistrativa através de parceria corn o setor
privado.

A privatização de urn serviço püblico não é sinônimo de melhoria de
qualidade, controles gerenciais eficientes, otimizaçao de recursos, redução de
gastos e término de fraudes.

A Golden Cross, por exempLo, ernpresa privada, em dfficuldades financeiras
e administrativas, atrasando pagamento de fornecedores, entidades e
profissionais credenciados, não teve outra alternativa a não ser associar-se a
urn banco.

Tarnbém a UNIMED passou por sérias dificuldades financeiras e
administrativas, conforme noticiado na imprensa. Mais recenternente, a
prOpria diretoria divulgou a existência de problernas internos de
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gerenciarnento e controle de contas e pagamentos. Na realidade, essas
ernpresas e que vao assumir a area de saüde, porque ninguém tern
experiência nesse carnpo. Então elas é que assumirão a saüde.

Outro exemplo de fracasso da privatização é o sistema energetico do
Estado do Rio de Janeiro, a Light, implicando cortes de energia elétrica corno
conseqüência da diminuição de custos (reduçao do quadro de pessoal) e
investimentos, para colocar em primeiro lugar 0 lucro.

31. proposição: o IPSEMG passaria a contar corn urn seguro destinado a
cobrir todas as despesas acima de determinado valor, o que garantiria ao
Instituto o atendimento sem malores riscos e dispêndio de recursos.

A proposição está alicerçada ern hipOtese desprovida de qualquer
argurnento técnico, sem cálculo atuariat, definindo uma franquia aleatOria de
R$1 00.000,00.

Sabe-se que nas internacOes em enfermaria nao existe conta hospitalar que
ultrapasse esse valor. Assim, o IPSEMG continuaria corn todos os riscos e
dispêndios, deixando para a seguradora o lucro pleno.

Alérn de pagar as contas hospitalares, o IPSEMG teria outra despesa extra
mensal, o prêmio do seguro-saáde , que rião será de apenas R$5,00 por
segurado, conforme previsto, mas bern superior e corn base na idade de cada
segurado, não no salário. A media é de R$40,00 por pessoa. Como urn
funcionário pUblico cuja famIlia e formada por quatro pessoas terá condicães
de arcar corn urn piano de saUde de R$160,00, se ele ganha R$200,00?
Vocês estão vendo que são todas questaes subjetivas. Nada se prova.

41: proposição: todo o gerenciamento do contrato e dos servidores e sua
fiscalizacâo ficariarn a cargo do IPSEMG.

E dever do IPSEMG efetuar diretamente os pagarnentos devidos aos
prestadores e a rede credenciada nos prazos avençados.

Portanto, o IPSEMG, pelo contrato de gestão, pagaria a urna seguradora
total de R$266.300.000,00 por urn contrato de 60 rneses e continuaria
executando as mesmas atribuiçoes: gerenciar os serviços credenciados;
fiscalizar os serviços credenciados; pagar diretarnente os credenciados.

A diferença e que, atualmente, leva-se ate 60 dias para pagar as contas
recebidas das prestadoras. Pela proposição, teria que se pagar ate o dia 10
de cada mês.

Em contrapartida, teria cinco dias üteis após a apresentacão das faturas
para efetuar os pagamentos, mas a seguradora não tern prazo para entregá-
los.

Resultado: ou pagaria sem conferência, incorrendo em risco de fraude, ou
fora do prazo, arcando corn a atualizaçao financeira fixada.

Ii
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51. proposição: garantir a melhoria da quaiidade dos serviços. Mais urna

vez, urn aspecto subjetivo. Para meihorar a qualidade de atendimento,
bastaria a inforrnatização das unidades, conforme demonstrado, e o aumento
da unidade de remuneraçao (UP) de R$0,15 para R$0,23. para aqueles
serviços que hoje, no interior, são terceirizados através dos credenciamentos
médico-odontoiogicos.

Cada consulta passaria dos atuais R$13,50 para R$20,70, passando o
medico a receber, por 150 consultas por mês, R$3.105,00.

Ao invés de pagar R$27,00 a seguradora, conforme proposto, pagaria
diretamertte R$ 20,70 por consulta e ainda teria, aiém do menor custo, urna
econornia de R$ 266.300.000,00, que seria o custo do contrato de gestao por
60 meses.

6a: proposiçao: haverá urn rigoroso controle total de gastos, que nunca
serão extrapolacios.

Mais urn critério subjetivo e mais uma demonstração de desconhecimento
daquilo que eles estavam querendo assurnir.

No setor saüde nunca é possIvel urn efetivo controle dos gastos, não sendo
possivel estabelecer a proibiçao de serern extrapolados.

Urn segurado é internado corn uma simples fratura. No hospital pega urna
infecçao, depois surgem problemas card lacos ou puimonares, todos
irnprevjsIveis.

71. proposição: iicitaçao para contrataçao de seguradora p&a
impossibilidade de falência.

No caso, a contrataçâo de seguradora pela irnpossibiiidade de faiéncia é
fator negativo, uma vez que somente as sociedades comerciais podem falir.

A lei das faiências (Lei Federal n o 7.661, de 21/6/45) foi editada para
proteger os credores, no caso, os funcionárjos pUbiicos, inclusive contra a
pessoa fIsica dos Diretores (gerentes, sOcios, etc.), considerados
solidariamente responsáveis pelos débitos da empresa, da Os.

O Sr. João Diniz Pinto JUnior - No lugar da figura juridica da faiência das
sociedades comerciais (que visa a garantir os credores), para as sociedades
civis prestadoras de serviços (pianos de saUde) e seguradoras (seguro-
saUde), pode ser decretada judicialmente a insoivéncia, corn a extinção de
todas as suas obrigaçOes, e a impossibijjdade de os credores receberem
seus créditos peia inexistência de bens suficientes (CDC, arts. 748-786).

Outro aspecto e que o simples fato de haver Iicitaçao não elimina os riscos
advindos de uma privatização.

Por exemplo, para a quaiificaçao econOmica, os indices de liquidez e de
endividamento fixados precisam ter o avai de equipe técnica especializada; 0
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capital social ou patrimônio liquido minimo deve ser proporcionai ao valor
estimado do contrato.

Por outro lado, os critérios para julgarnento de propostas técnicas não
podem priorizar e vaiorizar o piano de trabaiho em detrirnento da experiência
e da metodologia. Nesse caso especIfico, pela experiência e metodologia,
davam-se 10 pontos, num processo iicitatório, peia apresentacão do piano de
trabaiho, quer dizer, sendo bern colorido, bonito, digitado, etc., 60 pontos.

Partindo-se para a anáiise especifica do Projeto de Lei n° 1.570/97, do
Deputado Miguel Martini, constatarn-se:

- critérios subjetivos para assegurar a "otimização do padrão de qualidade
na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão";

- a "reducão de formalidades burocráticas", sem que haja o estabeiecimento
de rnecanismos consistentes de controle, implicará desreguiamentacão e
risco, sirn, mas para os usuários do servico pUbiico;

- a reducão de custos rnencionada implicará dispensa de servidores
pUblicos, principalmente dos que não tern estabilidade, transferindo-se
recursos orçamentários as organizacöes sociais, sern garantia efetiva de
meihoria da quaiidade, através de subvencães sociais, mecanismo
conhecidamente eivado de vicios e manipuiaçOes;

- referência a "servicos postos a disposiçâo dos interessados", sem
mencionar quais e a quem;

- previsão da transferência de patrirnônio pUblico a iniciativa privada,
implicando pratica de ato de improbidade administrativa (lei federal);

- vedação da cessão de servidores pübiicos para char vagas para a
contrataçao, no regime da CLT, sern concurso pUblico, de cabos eleitorais e
apadrinhados;

- previsão de procedimento iicitatôrio, sern aprofundar as questOes reiativas
A eiaboracao de edital, a diretrizes para definição de capital social e sua
integraiizaçâo, a capacidade técnica e outras, conforme mencionado
anteriormente (so a licitacão nao basta!);

- caracterização das organizacOes sociais como entidades sem fins
lucrativos, o que significa institucionalizar a evasão de receitas pübiicas pelo
não-recoihimento de impostos;

- proposição de Conseiho de Adrninistracão sem paridade na
representação, e havendo, ainda, brechas para indicação de membros sem
representatividade na sociedade organizada (além disso, urn Conseiho que
se reunirá quatro vezes ao ano não estará em condiçOes de definir diretrizes
de atuaçâo de nenhuma instituicao);

- desmonte dos mecanismos de controle existentes, ficando os termos dos
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contratos de gestao para serem definidos por cornitê a ser criado - mais uma
vez, proposiçao subjetiva, discricionária e sem prévia autorizaçao.

0 Deputado Miguel Martini tern mencionado, e o fez recenteniente em uma
reunião de comissão conjunta para discutir o projeto de sua autoria, que se
inspirou no modelo do Hospital das Clmnicas do Rio Grande do Sul, uma
organizaçao social, visitada durante os trabaihos da CPI do IPSEMG. Na
Oportunidade, mostrou-se entusiasmado corn o modelo implantado, na sua
avaliaçao, urn modelo ideal a ser copiado. Entretanto, quando se compararn
procedimentos e despesas, o desempenho do Hospital do IPSEMG é muito
superior ao do Hospital das Clinicas, Se nao, vejamos:
Descriçao HospitalFHG1

as 	 -
ClInicas

area fIsica 90.439 m 2 32.628
leitos 	 693 	 455 *

Uncionário 4.006 	 1 .853(esta
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bloco
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al
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S
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permanênc

Ia
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despesas R$146.860 R$42.243.

totais 	 .584,38	 000,00
relação
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total/ 	 por 	 por
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funcionário
S
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total/ 	 por 	 por
atendiment atendimen atendimen

0 	 to	 to
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al
- Em funcionamento, 455, devido a nâo-reposição da força de trabalho

necessária ao desempenho das atividades do Instituto, mas tern capacidade
para 640.

- No Hospital das Clinicas, o regime é celetista, como propöe o Deputado
Miguel Martini; tern 4.006 funcionários, corn carga horária diana de 8 horas;
no IPSEMG, são 1.853 funcionários corn 6 horas de trabalho e profissionais
de nIvel superior, da area de saUde, corn 4 horas e mais 1 de estudo,
conforme lei federal.

- Não obstante a diferença de carga horánia, regime de trabaiho, area
fIsica e capacidade de trabalho.

- Corn todos os problemas de falta de recurso por apropriaçâo indébita.
E born Iernbrarrnos rnais urna vez.

- Cadê a desoneraçao do Estado? Cadé a economia que justifica o
projeto?

- Construldo corn a contribuiçâo do servidor.
Não estou aqui fazendo suposiçães. Estou de posse do relatOrio oficial do

IPSEMG, do relatónio oficial do Hospital das Cilnicas do Rio Grande do Sul.
Conclui-se da análise dos exemplos apresentados, bern como do projeto

em discussão, por analogia e constatação, que ele é inoportuno, é inviável e
pretende distanciar o Estado de seus objetivos sociais para garantir que
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princIpios no art. 193;

considerando que o pleno exercIcio dos direitos culturais deverá ser
garantido pelo Estado (art. 215 da Carta Magna), estando esse princIpio
também consagrado na Constituicão Estadual (art. 207);

considerando que é dever do Estado promover e incentivar o
desenvolvimento cientIfico, a pesquisa e a capacitacao tecnológicas (art. 218
da Constituiçâo Federal e art. 211, § 1 1, da Constituiçâo Estadual);

considerando que a iniciativa privada não tern se mostrado detentora
exclusiva de técnicas de gerenciamento operacional eficiente, ao contrário,
tern colocado a populaçao em risco constante;

considerando que o Governo é o principal responsável pela deterioraçào da
estrutura do Estado, numa ineficiência planejada;

considerando que urn atendimento de qualidade pressupôe a existência de
recursos pUblicos e que o Governo Estadual vem abrindo mao de suas
receitas para o Governo Federal, sendo responsável pela ineficiência dos
serviços prestados a sociedade - ele, e não, os servidores; considerando que
O gerenciamento terceirizado não é a (mica soluçâo, rnas o aperfeicoamento
do Estado como responsável pela implementaçâo de poilticas pUblicas,
definidas constitucionalmente;

considerando que o instrumento da terceirização já existe e a privatização
proposta colocará o Estado corno cedente de serviços pUblicos, patrimônio,
rubrica orçamentária e outros a rede particular sem nenhurna contrapartida
financeira, ao contrário, tendo de arcar corn desembolso significativo;

considerando que as experiências de outros Estados demonstradas no ciclo
de debates podem ser caracterizadas corno lesivas aos interesses da
sociedade;

considerando que, nos Estados onde entidades püblicas foram qualificadas
como organizaçôes sociais, ha constataçao de dano ao patrimônio püblico e
social, favorecimento de grupos econômicos, configurados no processo de
privatizaçao, o que motivou a instauraçao de lnquérito Civil Püblico (0 mais
recente, na Bahia, MPF PR/BA n° 08/04.000115/98 - 16, Portaria n o 02/98, da
Procuradoria Regional de Defesa do Consumidor da Bahia) - estou fazendo
questao de citar ofIcios, nUmeros, documentos, porque temos argumentos
contrários ao projeto; não venham dizer que é corporativismo a defesa da
rejeicao do projeto, pois o corporativismo defende o interesse de grupos
privados que estão de olho em "files" da administraçao p(iblica;

considerando, finalmente, que o parecer da lavra do Dr. Wagner Goncalves,
Subprocurador Geral da Repübiica, Procurador Federal dos Direitos do
Cidadâo - PFDC -, exarado no procedimento administrativo MPF/PGR
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grupos de interesses aufiram altos lucros, corn reflexos desastrosos na
qualidade dos serviços oferecidos, sendo a sociedade a malor prejudicada.

Assim, como representante do Sindicato dos Servidores do IPSEMG, da
Associaçao dos Contribuintes do IPSEMG, da Coordenação Sindical dos
Servidores Püblicos do Estado de Minas Gerais, do Sindicato Unico dos
Trabaihadores do Ensino de Minas Gerais - SIND-UTE -, do SINDIPUBLICOS
e do Conselho Municipal de Saüde de Betim, considerando que os setores de
educaçao, saüde, previdéncia social, assisténcia social e ciência e tecnologia
são atribuiçOes tIpicas do Estado, não sendo passIveis de parceria corn o
setor privado;

considerarido que a educaçâo, nos termos dos arts. 205 a 208 da
Constituiçao Federal, e direito de todos e dever do Estado e da famulia,
devendo haver igualdade de condiçães para o acesso e a permanéncia na
escola;

considerando que a Constituiçao Estadual, além de prever as mesmas
determinaçaes da Federal, estabelece como principio a gratuidade do ensino,
nos termos do inciso V do art. 196;

considerarido que Os arts. 186 a 190 da Constituição Estadual de 1989,
incluidos no Titulo IV, que trata da sociedade de urn modo geral, determinam:
"A saUde é direito de todos, e a assistêncja a ela e dever do Estado" (art. 186,
"caput"); "A execuçâo das açOes e serviços de saUde será feita pelo Poder
PCiblico" (art. 187, parágrafo Unico); "Compete ao Estado .....além de outras
atribuiçOes previstas em lei federal: executar as açôes de vigilância sanitária e
epidemiolOgica e as de saOde do trabalhador" (art. 190, "caput" e inciso II);

considerando que a Constituicao Federal de 1988 explicita: art. 60
(pertencente ao CapItulo ii - Dos Direitos Soclais): 'São direitos sociais a
educação, a saUde, o trabaiho"; "E competèncja comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos MunicIpios cuidar da saUde e assisténcia
póblica" (art. 23, inciso II); arts. 196 a 200, que fazem parte do Titulo VIII - Da
Ordem Social: "A saüde é direito de todos e dever do Estado"; considerando
que o art. 201 da Constituiçao Federal, que trata da previdência social,
estabelece que os pianos de previdência social, mediante contribuiçâo,
preverão "cobertura dos eventos de doença, invaiidez, morte, incluldos os
resultantes de acidentes do trabaiho, veihice e reclusão" (inciso I) e "pensão
por morte do segurado" (inciso V);

considerando que a assistência social será prestada a quem dela necessitar
(art. 203 da Constituiçao Federal), devendo as açôes governamenta ps nessa
area serem realizadas corn recursos do orçamento da seguridade social (art.
204 da mesma Carta), tendo a Constituiçäo Estadual consagrado os mesmos

FIR



LA

884Ministério Püblico Federal/Procuradoria Geral da RepUblica 08100.002351/98
- 15, conclui pela ilegalidade e iflCOnStitucionalidade da terceirizaçao e
parceria na saüde püblica,

Proponho seja retirado da pauta o Projeto de Lei n o 1.570/97, do Deputado
Miguel Martini, uma vez que contraria dispositivos constitucionais, além de
nâo garantir a efetiva melhoria da qualidade dos serviços prestados asociedade, nem a tao falada reduçao de custos.

0 Sr. Coordenador - Corn essa apresentaçao, acredito que o Sr. Joâo Diniz
Pinto JUnior tenha nos trazido urn corolário de toda a expectativa. Faltam 25
minutos para concluirmos os trabaihos, e eu queria fazer uma proposta. Por
deferência, queria registrar a participaçao da Sra. Vera Regina Paula Baroni,
Secretária Adjunta de Governo do MunicIpio de Camaragi, Pernambuco, que
ontem esteve conosco. Eu pediria que ela viesse compor a Mesa, na
finalizaçao dos trabaihos. (- Palmas.)

Vou dar uma outra informaçao a respeito da tramitaçâo do projeto. Ele foi as
comissôes dia 9/12/97, depois dia 17/12/97. No dia 7/5/98, o Deputado Miguel
Martini solicitou encaminhaniento do projeto a Comissão de Administraçao
PUblica, em virtude de a Comissão de Justiça haver perdido o prazo para
emitir o parecer. Como esta Comissão nâo analisou o projeto, considerando
exatamente a necessidade de urn debate maior, sokcitou fosse o projeto
passado a Comissão seguinte. Depois, veio o requerimento do Deputado
Ajalmar Silva, solicitando a apreciaçao do projeto em reunião conjunta das
ComissOes de Administraçao PUblica e de Fiscalizacao Financeira.
Posteriormente outro requerimento, do Deputado Sebastiào Navarro Vieira,
solicitou a apreciaçao do projeto em reunião conjunta das Comissôes de
Administraçao PUblica e de Fiscalização Financeira. Agora, ele terá que ser
discutido em 10 turno, nas Comissôes de Administracao PUblica e de
Fiscalizaçao Financeira. Acredito que isso deverá ocorrer regimentalmene, a
partir da semana que vem. Evidentemente, temos que ver a forma de
encaminhamento de todas essas proposiçoes para que sejam analisadas,
discutidas, e ver que rumo tomariam. Estou apenas informando como está
aqui.

Urn participante - (Pronunciamento feito fora do microfone.)
o Sr. Coorderiador - Perfeitamente. Vou pedir a Casa que procureacompanhar isso e a assessoria da Bancada que procure comunicar a todas

as entidades que aqui estão representadas o dia em que as comissaes
começarao analisar.

A Sra. Leila - (Pronunciamento feito fora do microfone.)
o Sr. Coordenador - Agora vamos as questôes de ordem. 0 TUlio tern urn
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encaminhamento para fazer; antes, porem, mais alguém teria alguma coisa
para falar? (- Pausa.) TUlio, venha rapidamente, por favor.

0 Sr. TUlio Lamunier Barbosa - Atendendo, apenas, a formalidade do
encaminhamento da proposta, como foi solicitado, fiz a proposição em terrnos
de dois artigos, entendendo como importante e legItima a manifestaçao do
Plenário no momento em que discutirnos essa lei, embora ela já esteja,
praticamente, dentro da proposta apresentada pelo companheiro, que é a
retirada de pauta do projeto. Mas entendo como legItima a manifestaçao do
Plenário. (- LC-:)

"Os abaixo assinados, presentes ao Ciclde Debates Reforma do Estado -
As Organizaçôes Sociais, por suas entidades representativas, vêm expor o
seguinte: tendo em vista a polèmica gerada nos debates, nos quais salientou-
se a necessidade de major tempo para a discussão do Projeto de Lei n°
1.570/97; e tendo em vista a declaraçao de inconstitucionalidade já
manifestada pelo Ministério PUblico Federal e pelo Conseiho Nacional de
SaUde quando da apreciação da Lei Federal n° 9.637 e que, por
conseqüència, qualifica organizaçaes sociais que são alvo do citado Projeto
de Lei no 1.570/97, solicitam, de pronto, e de acordo corn as disposiçães
regimentais da Assembléia Legislativa, a retirada de pauta do citado Projeto
de Lei 1.570/97.

Belo Horizonte, 16 de junho de 1998".
Encaminho a Mesa, se achar pertinente, se o Plenário achar pertinente,

para endossar as assinaturas.
0 Sr. Coordenador - Perfeitamente. Acho que jâ pode ir passando. Ela

acrescenta a questao do abaixo-assinado no pedido de retirada da proposta
feito pelo João Diniz JUnior. Pode ir passando enquanto damos
prosseguimento. Alguma outra intervenção?

Na questao da deferência especial, acho que a Vera ontem nos trouxe uma
boa contribuição. Ela podia falar urn pouco sobre a conclusão do ciclo. Como
você ye essas intervençôes? Qual é sua contribuiçâo? Passo a palavra para
a Vera Baroni.

A Sra. Vera Baroni - Inicialmente, urn born dia para todos. Agradeço a
delicadeza do convite para participar desse momento de fechamento do ciclo.
Gostaria de colocar, primeiramente, que saio daqui corn muita esperança,
porque, na verdade, tratou-se apenas da discussão de urn projeto; estamos
tratando da tomada em suas mãos pela sociedade, através de todas as
pessoas que estão aqui presentes, que representam centenas, talvez
mithares de outras pessoas, comunidades, familiares, vizinhos, companheiros
de trabaiho, no sentido de estar divulgando toda esse debate que foi
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886promovjdo aqui nesses dois dias para que a Sociedacie se aproprie desseprojeto. Já foi dito, ontem e hoje, que 
Os projetos apresentados na Assembléladevem ser as proposicaes da SOciedade 0 Deputado ternfoi dado 	 urn poder que Ihe

 pelo voto, mas urn poder relativo, porque representa a sociedade. 0
poder nao e dele. No dia em que todos os parlarnentares brasileirosentenderem que são porta-vozes da sociedade, que devem se subrneter asociedade, nao sO na apresentao de proposituras, mas sobretudo nasdeliberacoes que o Legislativo toma, este Pals começara a mudar. Saio daqui
corn muita esperanca Ontem, no iniclo do debate, parecia difIcil, porque na,hora em que as proposituras chegam sobretudo quando elas vêm da parte
daqueles que estão bern instalados no poder, eles se sentem, primeiramente,agredidos quando a Sociedade ousa discutir a proposicao que está sendo
feita, depois vêm corn urna arrogancja muito grande. Quantas vezes fomoschamados ontem de sofistas e de mentirosos? Diversas vezes, como se nãofosse legitirna a flOssa discordâncja de urn projeto que está sendoapresentado ou de urna açao governamental que está sendo implementadaEstou muito feliz. Anotel todas as proposicoes que foram feitas aqui. Voulevar para Pernambuco para que elas sejam discutidas Ontem a noite, depois
que salmos daqul, eu e o Isaltino sentamos para pensar como abrir essadiscussão em Pernambuco, em que pese o fato de nenhurna propositura tersido feita pelo Legislativo nem pelo Executivo. Mas varnos abrir essadiscusso de forma preventiva em Pernambuco, para que, se ela vier a serapresentada por alguern, a sociedade ja esteja alertada e acautelada quantoa essa proposicao Saio esperancosa, porque acho que os diversos setores
de polltica pUblica estâo alertas, estão atentos, estão vigilantes 

Tenhocerteza de que esse projeto nao tramitará corn facilidade. A sociedade estará
atenta. Tenho aqui urna das 16 proposlcoes que é aquela doacornpanhamento da tramitacao desse projeto, e tenho a certeza de que asociedade Ira conseguir, corn a força dos seus argurnenos corn a força dassuas necessidades, barrar a aprovacao desse projeto aqui na AssemblejaLegislativa Isaltino, dirigente sindjcal, que nao pôde ficar, colocou que já está
fazendo contato corn as entidades nacionais não sO da 

ConfederaçaoNacional dos Trabalhadores na Seguridade Social, mas tambérn na FENASP,que representa o Sindicato dos Trabalhadores de SaUde e Previdéncia, para,corno entidades nacionais, estar arguirem a inconstitucionalidade da LeiFederal no 9.637. Se conseguirmos espaihar em todo o Brasil esseentendimento, que e o entendimento do Conselho Nacional de SaUde, que é oentend j
mento dos conseiheiros, que e o entendirnento, acredito, da CUT

através dos diversos setorials, tenho certeza de que varnos conseguir barrar
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esse projeto. Talvez não corn muita facilidade, talvez precise que nós
incomodemos urn pouquinho ainda, vamos criar óbices para que esse projeto
não venha a prosperar. E mais do que isso, finalizando, eu já disse ontem e
hoje também, tenho muita esperança de que possamos ir juntando tudo isso
para no dia 4 de outubro podermos dar uma resposta. Ternos urna
responsabilidade muito grande de estar levando o conhecimento dessas
pessoas para toda a sociedade, a fim de que ela, rnais uma vez, não venha a
ser enganada na hora em que tiver que escolher urn projeto politico para o
Brasil. Salo daqui corn muita esperança e desejo que vocês continuem corn a
força que tern e essa força vai ser levada para nOs de outros estados, para
que todos nOs, juntos, possamos construir essa sociedade rnais justa e
igualitária, que todos nOs desejamos. Muito obrigada.

0 Sr. Coordenador - Agradecemos as palavras da Vera Regina Baroni,
Secretária de Governo do Municipio de Camaragibe, que gentilmente aceitou
o convite para participar desse debate, dando-nos grande contribuicao, e ao
lsaltino José do Nascimento, Secretário de Formação Sindical do
SINDISPREVE, de Pernambuco, que já retornou.

Acredito que está sendo cumprida a primeira etapa do debate, uma
discussão sobre urn projeto polêmico, e entendo que o fato de virem aqui
pessoas conscientes de outros Estados, que vão para levarem esse debate
para outras regiôes, torna possIvel ainda, tenho essa convicção, conseguir
urn retrocesso, fazendo corn que esse Projeto n° 9.637, do Governo Federal,
seja rejeitado.

Fico a vontade para dizer que estou totalrnente solidário corn as entidades
pois esse projeto, em Minas, é prejudicial e, em nivel federal, é extremamente
negativo para o conjunto da sociedade, flaO para aqueles que assumiram o
poder, tern suas benesses e julgam que todos Os outros são corporativistas.

Sou solidário a vocés e fiquei feliz em poder coordenar o encaminhamento
das proposiçOes e espero que, na pratica, poSsarnos mudar de fato essa
correlação. Sabendo das dificuldades que vamos encontrar aqui, rnais a
pressao social, a participacao a rnobilizacao, são fundamentals. Portanto,
não podemos sentir-nos enfraqueCidoS, sentir que o projeto val passar, mas
ter a certeza de que poucos Deputados votarão contra, e essa pressâo pode
modificar o rumo desse projeto na Assembleia Legislativa e quiçá no Brasil
Que ele possa ser revogado tambem, porque ele e extrernamente danoso e
visa a beneficiar grupos e setores. Nao tenho receio de dizer isso e you
continuar dizendo, dando parabénS a todos vocés que fizerarn aqui esse
movimento e conseguiram, por meio de pressão e de ciclos de debates,
modificar e alterar o projeto.
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Comungando corn as palavras da Vera, todos os projetos quemodificam a

relaçâo social deveriam ser subrneticjos a discussão mais ampla e no
deviam ser votados na calada da noite, muitas vezes corn a subservjêncja
daqueles que vao se beneficiar- posteriormente. Então podem contar corn a
nossa luta, corn a nossa participaçao e a nossa obrigaçao de estarmos aqui
juntos de vocês.

Vamos pedir aqui que vocês continuern acompanhando a tramitaçao, mas
que todas as entidades possam continuar enviando fax para as Lideranças da
Casa, pedindo aos LIderes do PSDB, do PMDB, do PFL e de outros partidos,
que nao votem ou que retirem esse projeto. Não depende sO de uma bancada
de oposiçao, mas pode ser feito apelo por meio de fax as Lideranças da
Casa.

A coordenadorja agradece a presença das autoridades e dos participantes,
encerra esse ciclo de debates e levanta a reunião. Muito obrigado.

TRAMITAcA0 DE PROPOSIQOES
PARECER, EM TURNO UNICO, SOBRE A EMENDA NO 2 AOSUBSTITUTIVO NO 1 DO PROJETO DE LEI No 1.385/97

Comissào de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
RelatOr,o

0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Ajalmar Silva, tern como objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ou fazer reverter aos municiplos os
imOveis que menciona.

Apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituiçao e Justiça, esta
apresentou, atendidos os preceitos regimentais, o Substitutivo n o 1,concluindo por sua juridicidade, constitucjonalidade e legalidade.

Em seguida, a Comissao de Administraçao Püblica opinou pela aprovaçao
da matéria na forma do substjtutivo apresentado.

A Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarja nos limites de sua
competência, examjnou a possIvel repercussâo financeira das medidaspropostas.

A seguir, a proposjçao foi inclulda na ordem do dia para discussão em
sessão plenária, oportuniciade em que Ihe foi apresentada a Emenda n o 2.
Nos termos regimentals vem agora a esta Comissão, a fim de que sobre ela
seja emitido parecer.

Fundamentaçao
A proposta de emenda incide sobre o Anexo I, integrante da lei, suprimindo

do texto a praça de esportes localizada no MunicIpio de Uberlândja, por estar
sendo utilizada pelo Uberlândja Ténis Clube ha mais de 55 anos.
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As instalaçOes estão em perfeito estado e pleno funcionamento, tendo sido

beneficiadas corn trés piscinas, sendo duas semi-olimpicas e uma olImpica, e
urn ginásio poliesportivo , tudo recentemente reformado.

Ha de se considerar, além do mais, que o Uberlândia Tênis Clube possul a
finalidade de difundir e incentivar a prática do esporte amador e o espirito
civico-desportivo, disciplinar e educador.

Conclusão
Dadas as consideraçaes relatadas, opinamos pela aprovaçao da Emenda

O 2, apresentada em Plenário, ao Substitutivo n o 1 ao Projeto de Lei n°
1.385/97.

Sala das ComissOes, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - José

Braga - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 924/96

Comissão de Educaçâo, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
RelatOrio

A proposição em apreço, do Deputado Alencar da Silveira JUnior, tern por
objetivo traçar normas de acesso aos eventos realizados em estádios e
praças de esporte de propriedade do Estado.

Publicada, foi a matéria enviada preliminarmente a Comissão de
Constituiçao e Justiça, que opinou pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto. Vern, agora, a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentaçao
0 objetivo principal do projeto é disciplinar a concessão de ingressos

gratuitos em competiçOes esportivas realizadas em estádios e praças de
esporte de propriedade do Estado.

Tal objetivo já foi alvo de legislaçâo aprovada nesta Casa, que se
consubstanciou na Lei n o 12.186, de 5/6/96. No entanto, o autor entendeu que
a referida lei precisava ser alterada, corn vistas ao seu aperfeiçoamento, visto
que alguns senôes foram detectados apôs sua promulgaçâo.

Dessa forma, entende este relator que inexiste Obice relativamente ao
mérito da proposiçao em comento.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 924/96 na

forma original.
Sala das ComissOes, 22 de outubro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Joâo Leite, relator - Sebastiâo Navarro

Vieira - José Henrique - Marco Regis.



rV
890

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 924/96
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

RelatOrio
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Junior, o projeto de lei em

apreco dispöe sobre normas de acesso a estádios e praças de esportes de
propriedade do Estado.

O projeto foi distribuldo, primeiramente, a Comissao de Constituiçao e
Justica, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. A
Comissão de Educaçâo, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer manifestou-se
favoravelmente a sua aprovação. Cabe agora a Comissâo de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentária opinar sobre o aspecto orçamentário do projeto.

Fundarnentaçao
Como salientado anteriormente, a proposiçâo visa a aprimorar a disciphna

do acesso a estádios e pracas de esportes do Estado. Foram feitas
modfficacoes no texto da Lei n° 12.186, de 1996, visando a conceder acesso
gratuito em competiçôes futebolisticas aos atuais jogadores profissionais
fihiados a Associaçao de Garantia ao Atleta Profisssional do Estacio de Minas
Gerais - AGAPE-MG -, ou entidade congênere, como também aos atletas
detentores do Troféu Belfort Duarte. Pela lei em vigor, esse acesso é restrito
aos ex-jogadores profissionais.

Outra modificaçao, corn a qual não concordamos, é a permissão de acesso,
mediante 0 pagamento de ingresso ao preço de arquibancada, a tribuna
especial aos associados da Associaçao Mineira de Cronistas Esportivos, os
quais poderão fazer-se acompanhar de dois convidados. Pela lei vigente,
somente as autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e os
membros do Tribunal de Justiça Desportiva, mediante o pagamento de
ingresso correspondente ao de cadeira, podem fazer-se acompanhar de ate
dois associados da AMCE. Os profissionais da imprensa, inclusive a
desportiva, realizando trabaiho de cobertura profissional do evento, continuam
tendo direito ao acesso gratuito. Sugerimos, portanto, emenda suprimindo o §
20 do art. 1 0 do projeto de lei.

Por outro lado, aceitamos a gratuidade no acesso para os ex-combatentes
e membros efetivos do Tribunal de Justiça Desportiva - TJD - da Federaçâo
Mineira de Futebol.
E interessante observar o tratamento de destaque previsto para as

autoridades, ou seja, acesso especial corn pagamento de ingresso
correspondente ao de cadeira. Pela Lei n o 12.186, de 6/6/96, estão incluldos
nesse tratamento as autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário e Os membros do Tribunal de Justiça Desportiva. A alternativa
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proposta no projeto de lei circunscreve essa vantagem ao Governador, a
Secretârios de Estado, Deputados Estaduais, Desembargadores do Tribunal
de Justica, ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral de
Justica.

Por se tratar de urn projeto que, tão-sornente, modifica condiçães de acesso
a estádios e praças de esportes, nâo existem efeitos orçamentáriOs
decorrentes de sua aprovacão.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 924/96 no

10 turno, corn a Ernenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA NO 1

Suprima-se o § 2° do art. 1 0, transformando-se o seu § 1 0 em parágrafo

Onico.
Sala das Comissöes, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.423/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em tela visa a
proibir a existência e a divulgacão de requisitos discriminatóriOS em editais ou
anUncios publicitários de chamamento para concurso ou selecâo de pessoal.

Inicialmente, a proposicão foi distribulda a Comissâo de ConstituicãO e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
corn a Emenda n° 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovacão da
matéria corn a Subemenda n° 1 a Ernenda n o i.

Vern agora o projeto a esta Comissâo para receber parecer, nos termos
regimentais.

FundamentacãO
A proposiçâo tern por objetivo garantir aos cidadãos mineirOS que buscarn

colocacão no mercado de trabaiho a nao-discriminacãO por critériOs
subjetivos e preconceituosoS, tais coma aparência, origem, raça, sexo,
orientaçâo sexual, credo religioso ou convicçâo polItica.

Do ponto de vista financeiro-orcamefltáriO, a proposicâo nâo encontra óbice
a sua aprovacão, pois nâo cria despesas para os cofres do Estado. Ao
contrário, caso as multas previstas sejarn aplicadas, haverá ingresso de
recursos.

Ao analisarmos o projeto, constatamos a necessidade da alteracâo de seu
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art. 30, o que fazemos por meio da Emenda n o 2. Da forma como está redigido
o artigo, ha a possibilidade de o Estado aplicar multa em si mesmo e recoiher
a importância pecuniária correspondente, o que não nos parece lógico.

Conclusào
Em face do exposto, somos pela aprovaçao, no 10 turno, do Projeto de Lei

n° 1.423/97 corn a Subemenda n° 1, da Comissão de Direitos Humanos, a
Ernenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, e corn a Emenda n o 2,
a seguir apresentada.

EMENDAN°2
-Dê-se ao art. 3 1 a seguinte redaçao:
"Art. 30 A não-observância do disposto nesta lei importará:
- o pagamento de multa de 5.000 (cinco mu) UFIRs, aplicada em dobro nos

casos de reincidência, quando o infrator for pessoa fIsica ou pessoa juridica
de direito privado;

II - a responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso, quando o infrator
for agente pUblico da administraçào pUblica do Estado, de suas autarquias ou
fundaçoes.".

Sala das Comissôes, 25 de junho de 1998.
Sebastiâo Helvéc po, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião

Navarro Vieira - José Braga.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.424/97

Cornissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto em exame objetiva
determinar o pagamento de indenizaçao as vitimas de torturas praticadas nas
dependências do extinto DOPS.

Publicada em 2/10/97, foi a matéria distribuida, preliminarmente, a
Comissão de Constituiçao e Justiça, que ernitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposiçâo e acrescentou-lhe as
Emendas n°s 1 a 3.

Em consonância corn as normas regimentals, vem agora a proposiçao a
esta Corn issão, para exame do mérito.

Fundamentaçao
A reparaçâo dos danos fisicos, psicolOgicos e rnorais causados pela

hedjonda prática da tortura é, no nosso entender, sempre parcial. A iniciativa
do Estado nâo logrará, nunca, eliminar cornpletamente das vItimas diretas e
indiretas da tortura as marcas deixadas pelo ato crirninoso dos agentes
policiais. A agressao praticada pelo agente pUblico ao corpo e a mente do ser
humano, corn o propósito de obter confissOes, extrair inforrnaçaes, forjar
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depoimentos ou sirnplesmente aterrorizar e humilhar, é ato covarde, insano e
irreparável.

Ainda assim, pode o Estado minorar o sofrimento das vitimas e de seus
entes próxirnos mediante o ato sirnbôlico de indenizá-las pelas agressoes
praticadas pelos agentes policiais. E o reconhecimento püblico, pelo Estado,
de que, por abuso de poder de servidor por ele empregado, houve dano grave
ao cidadâo vitimado e a sua familia. Ainda que não se chegue a
responsabilização direta do agressor, por força da Lei da Anistia, a
indenizaçào a vitima representa urn ato de reconhecimento relativo e parcial
do Estado pelo sofrirnento causado por seus agentes.

A proposiçâo ora exarninada tern, portanto, grande significado social,
politico e moral. Merece o apoio de todos aqueles empenhados na luta pela
dignidade do cidadão.

Entendemos importante, não obstante, aduzir ao projeto modificaçôes corn
vistas ao seu aprirnorarnento tecnico. Em primeiro lugar, concordamos corn o
parecer da Comissâo de Constituiçao e Justiça, que elimina da proposição a
restriçâo da indenizaçâo as vitimas agredidas nas dependéncias do extinto
DOPS. Corn efeito, deve ser reparado qualquer ato de tortura praticado por
agentes do Estado em periodo determinado, independentemente do local
onde se tenha perpetrado esse ato. Como o projeto se refere especificamente
A tortura por motivaçao polItica, introduzirnos modificaçao no seu art. 11,

visando a explicitar essa idéia.
Em segundo lugar, parece-nos necessário delirnitar o periodo de

abrangencia da proposicão. Foi essa a intençao da Comissâo de Constituiçäo
e Justiça ao propor que as indenizaçôes sejam pagas por atos praticados
"durante o regime rnilitar". Perrnanece vaga, no entanto, a abrangência
temporal, ja que, para efeitos estritamente legais, a expressão citada é
inocua. Propornos que se explicite claramente o periodo, que deve
corresponder exatamente ao de abrangência da Lei n o 6.683, de 28/8/79, Lei
da Anistia, motivo pelo qual apresentamos subemenda.

A terceira observaçao diz respeito a modificaçäo proposta pela Comissão
de Constituiçao e Justica, para que a indenizaçâo possa ser paga, também,
no caso de morte da vItima em decorréncia das torturas. Ainda que rneritOria
a alteraçao, parece-nos que, se aprovada, representará duplicidade de
iniciativas pUblicas quanto a questao, pois a Lei Federal n° 9.140, de 4/12/95,
já estabelece indenizaçães para pessoas mortas em razâo de participaçâo,
ou acusaçao de participaçâo, em atividades polIticas, no periodo de
abrangencia da Lei da Anistia. Entendernos que a proposiçâo em exame
pretende reparar pecuniariamente tâo-somente as vItimas de torturas policiais
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que nao tenham perecido em razão delas, ficando para a esfera federal 

Osatos i ndenizatórios por agressOes que tenham resultado na morte da vitima. A
se manter a proposta da Comissäo de Constituicao e Justiça, haverá
sobreposicao de duas indenizacoes nos casos de morte da vItima, sendo uma
paga pela União e outra pelo Estado, o que nao nos parece razoável.

Faz-se, a nosso ver, necessário modificar também a "caput" do art. 2 0 doprojeto, para que se estabeleça a competência, termo jurIdico mais
adequado, do Conselho Estadual de DfreitoS Humanos para a decisão sobre
o pagamento das indenizacoes e para que essas decisoes tenham caráter
irrecorrivel apenas na esfera administrativa resguardada sempre ao
requerente a possibilidade do recurso judicial, Constltuclonairnenteassegurado.

Concordamos, por fim, corn a parecer da Comissão de Constituiçao e
Justiça no tocante aos arts. 2 0 e 4° da proposiçao, para que se garanta a
representacao legal da vItirna no requerimento e no recebimento da
ir,denizaçao e para desfazer a ligeira confusão de datas de vigéncia ensejada
pelo citado art. 40.

Conclusao
Diante do exposto, opinamos pela aprovaço do Projeto de Lei n o 1.424/97corn as Emendas n°s 2 e 3, da Comissão de Constitulçao e Justiça, e a

Subemenda n° 1, que ora a presentamos, a Emenda n° 1, da mesmaComissäo.
SUBEMENDA NO 1 A EMENDA N O 1Dê-se ao art. 1 1 a seguinte redacao:

"Art. 1° - 0 Estado de Minas Gerais pagará indenizaçao as vitimas de
torturas praticadas por seus agentes, que nâo tenham resultado em morte e
que tenham ocorrido em razão de participaçao, ou acusaçao de participacao
em atividades pollticas, no periodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto
de 1979, obedecidos as seguintes limites:

- no minima R$5.000,00 (cinco mil reals) e no máxirno R$10.000,00 (dez
mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado Iesães corporals de
qualquer natureza;

II - no mInimo R$10.001 00 (dez mil e urn reals) e no maxima R$20.000,00
(vinte mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado invalidezparcial;

Ill - no minima R$20.001,00 (vinte mil e urn reals) e no maxima
R$30.000,00 (trinta mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado
invalidez permanente

§ 1° - A indenizaçao a que se refere este artigo so podera ser paga se
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requerida pela vItima ou por seu representante corn poderes especificos ou
por seu sucessor legal no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data fixada na regulamentaçäo desta lei.

§ 21 - 0 pagamento de eventual indenizaçao pela União, fundada em iguals
motivos, nâo inibe a indenizaçâo estabelecida nesta lei.".

Sala das Comissães, 27 de maio de 1998.
Joäa Leite, Presidente - Durval Angelo, relator - Tarclsio Henriques - lvair

Nogueira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.424/97

Comissãa de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a projeto em epigrafe
determina a pagamento de indenizacöes as vItimas de torturas praticadas nas
dependências do extinto DOPS.

Encaminhada a Comissão de Constituição e Justica, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposicão e
apresentou-lhe as Emendas n°s 1 a 3.

Em seguida, o projeto foi enviado a Comissão de Direitos Humanos, que
opinou par sua aprovaçâo e apresentou a Subemenda n° 1 a Emenda n° 1.

Vem a propasição, agora, a esta Comissâo para receber parecer, nos lindes
de sua competência, conforme preceitua a art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
0 projeto sob camento dispôe sabre a pagarnento de indenizaçâo as

vitimas de tarturas praticadas por agentes paliclais durante a ditadura militar.
A indenizaçaa proposta não apagará as marcas deixadas par esses atos

criminosos em suas vitimas. Todavia, viré amenizar a sofrimento dessas e
dos seus familiares. Tal medida tarnará pUblicos as abusos cometidos pelos
agentes policlais contra aqueles cuja Unico crime foi a de professar ideologia
polItica diferente da que estava no poder.

A propasiçãa ora examinada está em cansonãncia corn a art. 167, II, da
Constituiçâo Federal, que praibe a realizacão de despesas que excedam os
créditos arçamentárias. Em seu art. 2 1, § 1 1, dispöe a futura lei que, nâo
havendo dotacâo orçamentária suficiente para o pagamento das
indenizaçoes, a Conselho Estadual de Direitos Humanos determinará sua
inclusão na proposta arçamentária da Secretaria da Justiça, para Iiquidaçâa
no exerciclo fiscal seguinte.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacâo do Projeto de Lei n o 1.424/97
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896no lO turno, corn as Emendas n os 2 e 3, da Comissão de Constituicâo e
Justiça, e a Subemenda no 1, da Comissào de Direitos Hurnanos, a Emendano 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissães, 25 de junho de 1998.
Sebastjão Helvécio, Presiclente - Marcos Helênio - Sebastião Navarro Vieira- José Braga.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.745/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por rneio

da Mensagem no 264/98, o projeto de lei em epigrafe, que objetiva autorizar o
Poder Executivo a doar a Associaçao de Pals e Amigos dos Excepcionajs -
APAE - do Municipio de Jequeri o imOvel que menciona, foi examjnado pela
Comissão de Constituicao e Justiça, que concluiu por sua juridicidacie,
ConStitucionalidade e legalidade.

Vern agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, de
acordo corn as disposicoes regimentals.

Fundamentaçao
A proposiçao em tela dispoe sobre a transferéncia de irnOvel do patrimônio

estadual para a APAE do Municipio de Jequeri, entidade que desenvolve
rneritOrjo trabalho de relevante interesse pCiblico.

A matéria ora anal isada ja foi tratada em projeto de lei do Deputado Ermano
Batista, e, embora convertjcja na Lei no 11.521, de 15/7/94, as providèncias
relatjvas a transferência do irnóvel nao se concretizaram nos três anos
subsequentes a publicaçao da norma.

Do ponto de vista financeiro e orcamentario, nâo existem Obices a
tramitacao da matéria, mantido o interesse pUblico e a inexistência de onus
financeiro ao doador, embora haja reduçao do passivo imobilizado doTesouro.

Conclusâo
Diante do exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.745/98 na

forma original.
Sala das Comissôes, 25 de junho de 1998.
Sebastiäo Helvéclo, Presidente e relator - Marcos Helénjo - Sebastjão

Navarro Vieira - José Braga.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 20 1/95

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentarja
RelatOrjo

De iniciativa da Deputada Elbe Brandâo, o projeto de lei em tela objetiva
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autorizar o Poder Executivo a doar imôvel ao MunicIpio de Palma, para a
construçâo de escola municipal.

Após publicada, fol a proposiçao aprovada no 1 1 turno, corn a Ernenda no 1,
da Comissão de Constituicâo e Justiça, cabendo agora a esta Comissão
emitir parecer para o 2 0 turno, nos termos regimentals.

Em anexo, apresentamos a redaçâo do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçäo

0 objetivo da proposiçao em análise é autorizar o Poder Executivo a doar
terreno ao MunicIpio de Palma, destinado a construcâo de escola municipal,
corn cláusula de reversâo ao patrimônio do Estado se descumprida a
destinaçao prevista.

A matéria atende aos preceitos legais relativos a doaçâo de bens do
patrimônio pUblico, nâo importa despesa para o Estado nem repercute
orçamentariamente. Trata-se de transferência de irnobillzado do patrimônio
estadual para o municipal, portanto, o interesse pUblico nao e afetado.

Dessa forma, não encontramos ôbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a aprovaçao da matéria.

Conclusâo
Pelas razôes expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 201/95

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissöes, 25 de junho de 1998.

Sebastião Helvécio, Presidente - Marcos Helênio, relator - José Braga -
Sebastião Navarro Vieira - José Bonlfácio.

Redacão do Vencido no 10 Turno
PROJ ETO DE LEI NO 201/95

Autoriza o Poder Executivo a doar a Prefeitura Municipal de Palma imóvel
que menciona.

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

imOvel constituido por urn terreno situado nesse municIpio, na Rua Costa
Reis, na esquina corn a Rua do Ouro, com area de 4.394,30m 2 (quatro mil
trezentos e noventa e quatro vIrgula trinta metros quadrados), registrado sob
o no 1/980, no Iivro 2-RG, no Cartôrio de Registro de lrnóveis da Comarca de
Palma.

Parágrafo ünico - 0 imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construçao de uma escola municipal.

Art. 21 - 0 imOvel reverterá ao patrirnOnio do Estado Se, no prazo de 3 (três)
anos contados da data da publicaçâo desta lei, não Ihe for dada a destinacao
prevista no parágrafo ünico do artigo anterior.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 	
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Art. 4° - Revogam-se as disposicaes em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 889/96

Comissao de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria
Relatório

De autoria do Deputado LeonIdlo Bouças, o projeto de lei em epIgrafe
suprime dispositivos da Lei n o 12.032, de 21/12/95.

No 10 turno, foi a proposiçao aprovada na forma do Substitutivo n° 1,
retornando agora a esta Comissâo para receber parecer, em obediêncja aos
termos regimentals. A redaçao do vencido é parte deste parecer.

Fundamentaço
Como nos manifestarnos anteriormente, a isenção da Taxa de Segurança

PCiblica no tocante a expediçao da Carteira Nacional de Habilitação, por
renovaçao ou mudança de categoria, e da 21 via da Carteira de Identidade
representará significativa perda de receita para os cofres pUblicos.

0 substitutivo aprovado em 10 turno pretendia evitar a perda de recursos do
Estado, na medida em que mantinha o valor cobrado pela renovaçâo da
Carteira Nacional de Habilitaçao e reduzia o valor para a expedição de 21 viada Carteira de ldentidade.

A cobrança de taxa pela expediçao de 2a via de docurnento nào tern
somente fim arrecadador. Reveste-se tambéni de caráter coibitivo, educando
as pessoas e levando-as a se conscientizarem do cuidado e zelo que devem
ter corn os documentos que portam.

Como em 10 turno o cálculo realizado para se instituir a taxa foi feito corn
base na UPFMG, estamos apresentando, ao final deste parecer, urn
substitutivo estribado no novo Indice de correçâo, que é a UFIR, conforme
dispôs a Lei n° 12.425, de 27/12/96.

Conclusão
Ern face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 889/96 no

20 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO NO 1

Altera dispositivo da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, modificada
pela Lei n° 12.032, de 21 de dezembro de 1995, no que se refere a Taxa de
Segurança PUblica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° -0 item 8.1.2 da Tabela D, a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, corn a redacão dada pela Lei n° 12.032, de 21
de dezembro de 1995, passa a ter a seguinte redaçao:

"8.1.2 - Cédula de Identidade - 2 1 via 12,00 X".
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ComissOes, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - José

Braga - José Bonifácio.
Redaçâo do Vencido no 10 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 889/96
Altera dispositivo da Lei n o 12.032, de 21 de dezembro de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 item 8.1.2 databela D, a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, corn a redaçâo da Lei n° 12.032, de 21 de
dezembro de 1995, passa a ter a seguinte redaçao:

"8.1.2 - Cédula de ldentidade - 2a via 20 V.
Art. 20 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçâo.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.651/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

Relatôrio
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe objetiva

autorizar o Poder Executivo a doar o imôvel que especifica ao Municipio de
Santa Vitória.

Publicada, fol a matéria distribuida as comissöes competentes e aprovada
sem modificaçoes no 10 turno.

Ern atendimento as disposiçOes regimentais, retorna a rnatéria a esta
Comissão, para receber parecer.

Fundamentaçao
Conforme esta Comissão ja se manifestou ao discutir a matéria no 10 turno,

o projeto de lei em análise nao encontra Obice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a sua aprovaçâo.

Além de nao representar despesa no orçamento do Estado, a autorizaçâo
para a doação em exame resultará em expressivos serviços na area de
saUde, que beneficiarão a comunidade local.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.651/98 na forma original.
Sala das Comissôes, 25 dejunho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Braga, relator - José Bonifácio -

Sebastiao Navarro Vieira - Marcos Helênio.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2 AO PROJETO DE LEI NO

pq
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1.595/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
0 Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem n°

30/98, o projeto de lei em epigrafe, que tern o objetivo de buscar autorizaçao
para que o Poder Executivo doe o imóvel que especifica ao MunicIpic de
Machado.

Apôs ter sido publicada, foi a proposiçao examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituiçao e Justiça, que, na forma do Substitutivo n° 1,
concluiu por sua juridicidade, Constjtucjonalidade e tegalidade. -

Em seguida, este órgâo colegiado, na forma regimental, manifestou-se
favorável a sua aprovaçâo na forma do substitutivo mencionado.

lncluIda a proposiçao em ordem do dia, houve discussão em sessão
plenária de 16/4/98, oportunidacle em que foram apresentadas ao projeto as
Emendas n°s 1 e 2, que vêm, agora, a esta Cornissão a fim de receberem
parecer.

Fundamentaçao
A Lei no 11.521, de 1994, teve como objetivo a doaçao, pelo Estado, a

APAE do MunicIplo de Jequeri do imOvel nela especificado, para a construção
da sede da entidade. Entretanto, em seu art. 2 1, ficou estabelecida cláusula
de reversâo em três anos, após a publicaçao da lei, caso a entidade nào
desse ao imóvel a destinaçao prevista.

Ate esta data, o Estado nâo forneceu a escritura do imóvel, impedindo, corn
isso, sem nenhuma justfficativa, que a APAE promovesse a construção de
sua sede, o que se revelaria, em tat caso, irregular.

0 autor da emenda, considerando que a pretensa donatária se faz credora
do reconhecjmento püblico pelos serviços que presta a comunidade e
reconhecendo que o Estado mantém seu interesse no imóvel, apresentou a
Emenda n° 1.

Entretanto, o Governador do Estado enviou a esta Casa mensagem
contendo projeto de lei, já em tram itação, corn o objetivo de sanar a faiha
ocorrida, o que faz corn que rejeiternos a emenda proposta não sO pela
duplicidade de procedimentos, mas tarnbém por constituir afronta ao inciso I
do art. 228 do Regimento Interno.

A Emenda no 2, que modiuica de três para cinco anos o prazo para a
ocorrêncja da reversão, constitui, na verdade, uma segurança a mais para a
entidade beneficiada, tendo em vista que o prazo agora se conta a partir da
lavratura da escritura, e, não, da data da publicaçao da tel.

Conclusão
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Dadas as consideraçOes relatadas, opinamos pela rejeiçâo da Ernenda n° 1

e pela aprovaçao da Emenda n o 2 ao Projeto de Lei n° 1.595/98.
Sala das Comissöes, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvéclo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Jose

Braga - Marcos Helênio.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.575/98

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado João Leite, o requerimento em tela solicita seja
formulado ao Promotor de Justiça da Comarca de Mantena pedido de
informaçaes sobre a situacâo penal do detento Janicio Furtozo Vidal, que
alega não estar recebendo os benefIcios assegurados em tel.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/4/98, vem a matéria a Mesa para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "e", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
JanIcio Furtozo Vidal encontra-se preso ha urn ano e dois rneses,

cumprindo pena privativa de liberdade em decorrência de sentenca
condenatOria baseada no crime descrito no art. 121 do COdigo Penal
Brasileiro.

0 pedido de informaçoes solicitado pelo Deputado João Leite ao Promotor
de Justica da Comarca de Mantena tern por escopo a concessão dos
benefIcios assegurados pela Lei n° 7.210, de 11/7/84 (Lei de Execuçao Penal)
ao referido detento.

Somos de entendimento que devern ser garantidos judicialrnente ao
condenado todos os seus direitos. No entanto, de acordo corn a rnencionada
lei, a legitimidade para provocar o procedimento se estende para alérn da
iniciativa judicial, cabendo ao Ministério Püblico, ao interessado, ao Conseiho
Penitenciário e as autoridades adrninistrativas faze-b.

Além do mais, o pedido para a concessão dos benefIcios deve ser
encaminhado ao juizo da execuçao, que é o foro natural para o conhecimento
de todos os atos praticados por qualquer autoridade na execuçâo das penas
e das medidas de segurança.

Pelas razOes expostas, consideramos que não é de competência da
Assembléia formular o pedido ora examinado, além de nâo ser a Promotoria
de Justiça da Comarca de Mantena o Orgão indicado para recebê-bo.

Conclusâo
Pelo exposto, opinamos pela rejeiçâo do Requerimento n° 2.575/98.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 24 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco
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PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO NO 2.580/98
Mesa da Assembléja

RelatOrio
De iniciativa do Deputado José Bonifácio, o requerimento em apreço solicita

seja enviado ofIcio ao Presidente do BDMG, solicitando o encaminhamento a
esta Assembléia Legislativa do balanço mensal do Fundo Estadual de
Saneamento Básico.

Publjcada em 5/5/98, vem a matéria a Mesa da Assembléja para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A matéria em exame insere-se no âmbito da competéncia privativa deste

Poder, por força do disposto no art. 62, )(XXI, da Constituiçao do Estado, que
transcrevemos a seguir.

"Art. 62 - Compete privativamente a Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluidos os da
administraçao indireta".

o art. 54, § 20, do mesmo Diploma, por sua vez, estabelece que a Mesa da
Assernbléia poderá encarninhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informaçao, e a recusa, ou o nâo-atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestaçao de informaçäo falsa importam crime de responsabilicjade.

o Fundo Estadual de Saneamerito Básico - FESB -, a que se refere a
proposição, constituj-se no instrumento financejro para a execução de açOes
de saneamento básico no Estado, quais sejarn: captação, tratamento e
distribuiçao de água; coleta e tratamento de esgotos sanitários; coleta e
disposiçâo adequada dos resIduos sOlidos; drenagern de águas pluviais e
controle de vetores e de reservatOrjos de doencas transn,jssjveis

Desse Fundo podem ser beneficiárjos os municIpios do Estado, as
concessionárjas municipais e de serviço de saneamento básico estaduais e
os consórcios de municIpios.

Corn respeito a solicitaçao proposta no requerirnento, ela visa a obter
informacoes sobre o seu gerenciamento e, para tanto, é necessárjo conhecer
o montante de seu saldo, bern como os municIpios beneficiados corn seus
•recursos.

Depreendemos assim que a proposicão caracteriza-se como conveniente e
oportuna, por versar sobre assunto vinculado ao exercicio da competéncia
fiscalizadora desta Casa relativarnente a matéria de interesse coletivo, assirn
consideracia a realizaçao de obras e serviços piiblicos.
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No entanto, para conferir a seus termos major clareza, e para melhor

direcionamento da proposiçao, visto que o parágrafo Cinico do art. 9 0 da Lei n°
11.719, de 29/12194, que institui o Fundo Estadual de Saneamento Básico,
dispôe que o BDMG se obriga a apresentar relatórios conforme solicitaçâo da
Secretaria de Estado da Fazenda, acharnos por bern a apresentação do
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerirnento n°

2.580/98 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO NO 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentals,

seja enviado ofIcio ao Secretário de Estado da Fazenda solicitando o envio a
esta Casa do relatório dos demonstrativos financeiros do Fundo Estadual de
Saneamento Básico - FESB -, bern como a relaçao dos municipios
beneficiados corn seus servicos, a serem expedidos pelo Banco de
Desenvolvirnento de Minas Gerais - BDMG.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 24 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO NO 2.592/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Antonio Julio, o requerimento em apreco requer
seja enviado oficio ao Presidente do Conselho Estadual de Acâo Social,
solicitando o encaminhamento a esta Assembléia Legislativa de informaçoes
sobre o montante de verbas federais repassadas àquele ôrgäo, bern como
sua destinacâo.

Publicada em 14/5/98, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A ação social recebeu especial tratamento do Constituinte de 1988,

devendo sua implementaçäo se dar corn recursos do orcamento do Estado e
de outras fontes, especialmente daquelas oriundas da Uniâo, observando-se
a desconcentração administrativa fruto da polItica de regionalizaçâo.

Surge assim o Conselho Estadual de Açao Social, estruturado para formular
poiltica e exercer os controles das acôes estaduais em todos os nIveis, sendo
para ele carreados os recursos federais, tao necessários ao amparo de
expressiva parcela da populacao, a serem distribuidos as entidades
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beneficentes e de assistência social devidamente organizadas.

A Assembléia Legislativa, no exercIcio de seu poder fiscalizador sobre a
aplicação de quaisquer recursos recebidos pelo Estado ou por órgaos a ele
vinculados, entende necessário, neste momento em que a sociedade mineira
volta sua atençao para a correta aplicação de tais recursos, solicitar ao
Conseiho informaçOes sobre o montante de verbas federais recebidas, bern
como o destino que a elas fol dado.

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

2.592/98 n forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 24 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Cleuber Carneiro, relator - Francisco Ramaiho

- Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO NO 2.600/98

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Saüde, atendendo a requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, solicita seja enviado ofIcio ao Secretário de Estado da SaUde,
solicitando o envio a esta Casa do relatório contendo a destinaçâo dos
recursos aplicados na area de saüde, sejam estes da receita corrente do
Estado, sejam recursos repassados pela esfera federal, no perlodo do atual
Governo Estadual. Solicita, ainda, o detaiharnento da aplicaçâo de tais
recursos nos diferentes projetos de saUde do Estado.

Publicada em 22/5/98, vem a matéria a Mesa da Assembléla para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa deste

Poder, par força do disposto no inciso, )(XXI, do art. 62 da Constituição
Estadual, que transcrevemos a seguir:

"Art. 62 - Compete privativamente a Assembléla Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluldos os da
administraçao indireta.".

0 art. 54, § 2°, do mesmo diploma, par sua vez, estabelece que a Mesa da
Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informaçâo, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestacâo de informacão falsa importam crime de responsabilidade.

Corn respeito as indagacoes propostas pela Comissão de Saüde, elas
visam a obter informaçOes sobre a destinaçâo e a aplicacao de recursos
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repassados ao Estado para aplicaçao na area de saüde.

Entendemos que a proposiçâo caracteriza-se como de interesse pUblico e é
pertinente, tendo em vista que os dados solicitados por seu intermédio
constituirão subsIdio para a exercicio da acão fiscalizadora e o controle de
que o Poder Legislativo e constitucionalmente incumbido.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Requerimento n° 2.600/98

na forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 24 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves.
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